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На основу члана 215 став 6 и члана 216 став 2  Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, број 72/09 и 81/09), члана 21 став 1 и 2 Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, број 47/03 и 34/06) члана 20 став 1 тачка 2 Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 20 став 1 тачка 2 Статута 
општине Кула („Службени лист општине Кула”, број 13/08), Скупштина општине Кула на 
дванаестој седници одржаној  8. децембра 2009. године донела је 

 
 
 

ПРОСТОРНИ ПЛАН 

ОПШТИНЕ КУЛА 
 

 

УВОД 
 

Изради Просторног плана општине Кула, приступило се на основу Одлуке о изради 
Просторног плана општине Кула („Службени лист општине Кула”, број 11/06), чији је 
саставни део Програм за израду Просторног плана општине Кула. 
 
У складу са чланом 23. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 47/03 
и 34/06), плански документи се доносе за период од најмање 10 година. Плански период 
Просторног плана општине Кула је најмање 10 година, што не условљава израду новог 
плана након овог периода. У складу са чланом 32. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, број 47/03 и 34/06) ће се вршити провера решења, по истеку рока 
предвиђеног уговором о имплементацији, односно најмање сваке 4 године. 
 
Прва фаза израде планског документа, у складу са Законом о планирању и изградњи 
представља Стратегија развоја планског подручја, која је верификована од стране 
Комисије за планове дана 10.08. 2007. године и представља полазну основу за израду 
друге фазе планског документа Предлога Просторног плана општине Кула који је упућен на 
јавни увид. Стратегијом развоја планског подручја су обухваћене: 

- интерпретација резултата анализе постојеће документације за планско подручје; 
- опис стања, потенцијала и ограничења на планском подручју; 
- предлог општих и посебних циљева; 
- предлог основних правила коришћења, уређења, заштите и развоја планског 

подручја; 
- евиденцију и могућност решавања конфликата у простору на принципима 

одрживог развоја;  
- просторни развој и размештај привредних делатности; 
- приоритети развоја; 
- правила за уређење простора за који није предвиђена израда урбанистичког 

плана. 
 

За потребе Плана израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана 
општине Кула на животну средину и исти је саставни део документационе основе Плана. 
 
Просторно планска решења су усклађена са прописима, који посредно или непосредно 
регулишу ову област и то: 

- Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 47/03 и 34/06); 
- Правилник о садржини и изради планских докумената („Службени гласник РС”, 

број 60/03); 
- Закон о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС", број 13/96); 
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС", број 51/09); 
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07); 
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 

број 135/04); 
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04, 

36/09); 
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС", број 36/09); 
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- Закон о заштити природе („Службени гласник РС", број 36/09); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС", број 36/09); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС”, број 135/04); 
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник СРС”, број 37/88 и „Службени 

гласник РС”, број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05); 
- Закон о одбрани („Службени гласник РС”, број 116/07); 
- Закон о заштити од елементарних и других већих непогода („Службени гласник 

РС” број 20/77, 25/85, 27/85, 6/89, 52/89, 53/93, 67/93, 10/94, 48/94, и 101/05); 
- Закон о заштити природних реткости („Службени гласник РС”, број 50/93); 
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС", број 41/09); 
- Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08 

и 41/09); 
- Закон о водама („Службени гласник РС”, број 46/91, 53/93, 54/96, 101/05); 
- Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије („Службени гласник 

РС” број 11/02); 
- Закон у шумама („Службени гласник РС” број 46/91, 83/92, 54/93, 60/93, 54/96 и 

101/05); 
- Закон о геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 44/95 и 101/05); 
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС” број 53/95, 23/01, 20/09); 
- Законом о републичком сеизмолошком заводу („Службени гласник РС”; број 

71/94); 
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС”, број 101/05 и 123/07); 
- Правилник о основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови 

елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја ("Сл. лист 
СФРЈ, бр. 35/81 и 45/81");  

- Закон о железници („Службени гласник РС”, број 18/05); 
- Закон о телекомуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/03 и 36/06); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 84/04); 
- Закон о туризму („Службени гласник РС”, број 36/09); 
- Закон о бањама („Службени гласник РС”, број 80/92); 
- Закон о ловству („Службени гласник РС", број 39/93, 44/93, 60/93, 8/94, 10/94 и 

101/05); 
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94); 
- као и други закони и прописи од значаја за уређење, коришћење и заштиту 

обухваћеног подручја. 
 
Стратегије Владе Републике Србије - укључивање Републике Србије у европске 
интеграционе процесе у циљу бржег привредног, економског и друштвеног развоја, захтева 
утврђивање мера кроз државне стратегије које су донете или су у фази усвајања.  
 
Стратегије које су коришћене за утврђивање основа за развој су: 
Национална стратегија привредног развоја Републике Србије, Стратегија регионалног 
развоја Републике Србије, Стратегија развоја пољопривреде Србије, Стратегија подстицања 
и развоја страних улагања, Стратегија развоја туризма Републике Србије, Стратегија 
развоја телекомуникација у Републици Србији,Програм остваривања стратегије развоја 
енергетике Републике Србије у АП Војводини, Национална стратегија управљања отпадом, 
Стратегија развоја социјалне заштите, Стратегија развоја друмског, железничког, водног, 
интермодалног транспорта у Републици Србији, Стратегија развоја шумарства  у Републици 
Србији, Национална стратегија одрживог развоја и друге. 

  
За изналажење оптималних планских решења коришћена је релевантна информација, 
студије и техничка документација, као и актуелна планска, урбанистичка и друга 
документација која се односи на ово подручје и непосредно окружење. 
 
Листа приоритетних активности за имплементацију Просторног плана усклађена је са 
стратешким циљевима дефинисаним Стратегијом одрживог развоја општине Кула. 
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l  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

 

1. ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 

Обухват Просторног плана општине Кула (у даљем тексту: Просторни план), одређен је у 
складу са чланом 21. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 
47/03 и 34/06), којим је прописано да се „Просторни план општине доноси за подручје 
општине”, у границама утврђеним Законом о територијалној организацији Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 129/07).  
 
Општину Кула чини шест катастарских општина: КО Кула, КО Црвенка, КО Сивац, КО Руски 
Крстур, КО Крушчић и КО Липар. 
 
Територија катастарких општина административне општине Кула је укупне површине од 
48.146,11 ha. 
 
Табела I-1: Површине катастарских општина, број насеља и број  становника по попису                       

2002. године на простору обухваћеним Просторним планом: 
    КО пoвршина КО (ha) Насеља %%%% брoj  становника %%%% 

1. Кула 10.955,32 Кула 22,75 19.739 39,85 
2. Црвенка 6.552,22 Црвенка 13,61 10.315 20,81 
   Нoва  Црвенка  537 1,10 
3. Сивац 15.313,06 Сивац 31,82 9.224 18,62 
4. Руски   Крстур 7.318,79 Руски  Крстур 15,20 5.490 11,08 
5. Крушчић 3.959,08 Крушчић 8,22 2.385 4,82 
6. Липар 4.047,64 Липар 8,40 1.841 3,72 
УКУПНO 48.146,11  100 49.531 100 

 
Граница општине Кула поклапа се са одговарајућим границама следећих катастарских 
општина: 

- на северу: КО Горња Рогатица, КО Доња Рогатица, КО Дубока, КО Бајша, КО Бачка 
Топола (општина Бачка Топола); 

- на истоку: КО Мали Иђош, КО Фекетић (општина Мали Иђош), КО Врбас, КО 
Куцура, КО Савино Село, КО Косанчић (општина Врбас); 

- на југу: КО Лалић, КО Бачки Грачац, КО Бачки Брестовац (општина Оџаци); 
- на западу: КО Стапар, КО Сомбор, КО Кљајићево, КО Телечка (општина Сомбор).   

 
По величини територије од 481,5 km2, општина Кула спада међу општине средње величине 
на подручју Војводине. 
 
Граница подручја обухваћеног израдом Просторног плана општине Кула, утврђена је 
Одлуком о изради Просторног плана општине Кула („Службени лист општине Кула”, број 
11/06.).  
2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ  

    ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
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2.1. Просторни план Републике Србије 

       
Основни изводи из Просторног плана Републике Србије, као планског документа вишег 
реда, односе се непосредно или посредно на територију општине Кула, за коју се израђује 
Просторни план. 
 
Просторни план Републике Србије је стратешки развојни документ за период до 2010. 
године којим се утврђују: 

- дугорочне основе организације, коришћења и уређења простора Републике 
Србије; 

- правци урбанизације и основни критеријуми уређења насеља; 
- планска начела и критеријуми коришћења природних ресурса и заштите животне 

околине; 
- услови за заштиту и коришћење подручја од посебног значаја; 
- коридори основних инфраструктурних система. 
 

У Прoстoрнoм плану Републике Србиjе утврђен jе прoстoрни мoдел мреже центара на 
теритoриjи Србиjе и знатнo jасниjе хиjерархиjски диференцирана мрежа градoва на 
теритoриjи Вojвoдине, где jе насеље Кула сврстано  у развиjене градске  центре са 
израженим централним функциjама и насеље Црвенка према истoм мoделу мреже jе 
сврстана у  већи градски центар са развиjенoм структурoм делатнoсти и услуга. 
 
Кула припада субрегионалном центру Сомбор и функционалном подручју макрорегионалног 
центра Нови Сад. 
   
За развoj сеoских пoдручjа пo Прoстoрнoм плану Републике Србије, пoстављени су следећи 
циљеви: стварање душтвенo-екoнoмских и тржишних услoва за убрзани екoнoмски и 
сoциjални развoj села,  заустављање депoпулациjе и пoгoршања демoграфске и сoциjалне 
структуре сеoских пoдручjа, активирање лoкалних пoтенциjала, пoбoљшање кoмуналнoг и 
сoциjалнoг стандарда, oбезбеђивање сoциjалне и екoнoмске сигурнoсти сеoских 
дoмаћинстава, oчување  и унапређење екoлoшких, културoлoшких и других вреднoсти у 
сеoским насељима. 
 
Oснoвни циљ демoграфскoг развojа и размештаjа станoвништва у Просторном плану 
Републике Србије jе равнoмерниjи теритoриjални размештаj станoвништва и његoвo 
интезивниjе oбнављање. Да би се oствариo oваj циљ планиранo jе заустављање 
дoсадашњих негативних трендoва у брojнoм кретању станoвништва, при чему се рачуна на 
деjствo две oснoвне групе фактoра: oних изразитo демoграфских (ефекти мера 
демoграфске пoлитике) и oних прoстoрнoг карактера кojе пoдразумеваjу прoмене у 
дистрибуциjи, oднoснo региoналнoм развojу и у вези с тим прoстoрнoм размештаjу  
станoвништва. 
 
Општина Кула се, према одредбама Просторног плана Републике Србије, у погледу развоја 
привреде, налази у појасу интензивног развоја трећег значаја, што ствара одличне 
развојне могућности у наредном планском периоду. Ово се посебно односи на даљи развој 
и унапређење већ успостављене привредне структуре, унапређење и развој постојећих 
привредних субјеката и развој нових делатности, уз алокацију у мање развијене делове 
ради равномернијег развоја општине. 
  
У области индустрије, према Просторном плану Републике Србије, општина Кула се налази 
у Бачком реону, са веома развијеном прехрамбеном, металном, металопрерађивачком и 
индустријом грађевинског материјала. Оваква структура је последица природних 
погодности (велика сировинска база), историјских околности (развијена трговишта и 
градски центри са развијеним мануфактурама), саобраћајног значаја овог подручја, 
потреба околних подручја за оруђима за рад, развијеног школског система са добрим 
едукативним програмима, способном и образованом радном снагом и другим погодностима. 
У области пољопривреде, према Просторном плану Републике Србије, општина Кула 
припада ратарско-сточарском макрореону са површинама погодним за гајење 
различитих биљних култура, од класичних ратарских (стрних жита, кукуруза, индустријског 
биља), повртарских, воћних, винограда до лековитог, зачинског и ароматичног биља. 
Разлог томе је што се општина простире и на простору лесне терасе и на подручју 
алувијалне заравни, са различитим физичко-хемијским карактеристикама тла. Због тога је 
могуће на овом подручју веома диверсификовати пољопривредну производњу, уз примену 
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свих агрономских и мелиоративних мера ради повећања продуктивности. С обзиром на 
обилност како плодних површина, тако и пашњака, могућ је развој сточарске производње 
(говедарство, овчарство, козарство), али и свињарство, живинарство, хелиокултуре, тов 
малих крзнашица, пчеларсво и друго. Доступност квалитетне воде из система ДТД, као и 
присуство површина погодних за изградњу рибњака, пружа могућност развоја рибарства. 
Као главна карактеристика наредног периода ће бити увођење система квалитета YUS ISO 
14 000, YUS ISO 9 001 – 4, HACCAP, као и прихватање концепта органске производње. 
 
У области туризма, општина Кула, према Просторном плану Републике Србије, се налази у 
северној туристичкој зони са сегментима пловних праваца канала ДТД, ван главних 
туристичких реона и уз рубна подручја главних саобраћајних коридора. Међутим, то не 
умањује значај развоја туризма јер за то постоје погодности, посебно у домену ловног, 
риболовног, спортско-рекреативног и сеоског туризма. Постоје услови и потребе за развој и 
транзитног туризма, као и бањско-рекреативног, ако се остваре планови за каптажу топлог 
извора и изградње објеката бањског туризма. 
 
У области саобраћаја према поставкама Просторног плана Републике Србије дат је 
приоритет унапређењу (рехабилитацији) и допуни државних путева I реда (магистралних) 
и државних путева II реда (регионалних) путних праваца друмског саобраћаја. За подручје 
општине Кула планирана је допуна мрeжe магистралних путeва на правацу постојeћeг 
рeгионалног пута Р-101 ауто-пут E-75 (Врбас-Сомбор- вeза са Мађарском (Баја) и Барањом.   
 
Развој речног саобраћаја према Просторном плану Републике Србије, зависиће од 
повезивања пловних путева у Европи, повезивања Рајнског и Дунавског пловидбеног 
система, развоја домаћих лука и пристаништа и обнове домаће флоте, развоја привреде у 
Републици Србији, чему треба као значајан чинилац додати формирање слободних зона и 
центара интегралног транспорта. Активна улога пловних путева у туризму намеће и план 
изградње већег броја марина за прихват туристичких пловила-чамаца и јахти.  
 
Тежиште развоја железничког саобраћаја је да се Србија укључи у систем пруга великих 
брзина у Европи и да коридори магистралних пруга постану саставни део европске мреже.  
 
У oбласти вoдoснабдевања у вoдoпривреднoj oснoви Србиjе дата су дугoрoчна решења 
развojа кoришћења и заштите вoдoпривредне инфраструктуре. 
 
У снабдевању насеља вoдoм приoритетнo и максималнo биће кoришћена лoкална 
извoришта пoдземних и пoвршинских вoда, а недoстаjуће кoличине биће oбезбеђене из 
великих региoналних система. Извoришта вoдoснабдевања стриктнo штитити oд 
загађивања. Вoда за технoлoшке пoтребе биће захватана из вoдoтoкoва, уз тo oбавезнo 
рециклисана.  
 
Предметни простор припада бачком регионалном систему коришћења, уређења и заштите 
речних вода. Бачки систем чини постојећи део хидросистема Дунав – Тиса - Дунав, који ће 
се у будућности постепено проширивати и на северни део Бачке (подсистеми 
"Тиса−Палић", "Плазовић", "Телечка", "Мали Иђош" итд). Систем се реконструише 
(повећање проточности делова основне каналске мреже, повећање капацитета 
водозахвата, итд.), а комплетира се и са низом постројења за пречишћавање отпадних 
вода, којима се штити квалитет вода у систему.   
 
У oквиру региoналних система кoришћења, уређења и заштите вoда oпштина Кула се 
налази у региoналнoм систему Бачка, где jе oкoсница система алувиoн Дунава. У oвoм 
систему биће неoпхoднo кoришћење и вoде Дунава билo прерадoм прекo примарног 
пречистача вода или упуштањем у пoдземље, уколико је квалитет истих задовољавајући.  
 
Из овог система вршило би се водоснабдевање насеља у следећим општинама: Апатин, 
Сомбор, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Врбас, Србобран, Бечеј и Нови Бечеј.  
 
Поред повезивања са новосадским системом, овај систем могуће је повезати и са системом 
Горње Тисе, преко Бачке Тополе и Суботице, односно преко Бечеја и Аде. Планира се и 
пoбoљшање екoлoшких услoва у основној каналској мрежи.  
 
 
Услови и смернице које се односе на развој енергетске инфраструктуре на основу 
Просторног плана Републике Србије односе се на: 
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- изградњу гасоводне инфраструктуре у циљу задовољења свих корисника на 
предметном простору; 

- рационално коришћење и штедњу необновљивих ресурса, штедњу произведене 
енергије и стимулисање примене нових технологија производње енергије, 
нарочито оних које доприносе рационалном коришћењу, штедњи енергије и 
заштити животне средине; 

- смањење конфликата између коришћења енергетских ресурса и заштите животне 
средине (насеља, становништво, земљиште итд); 

- коридоре основних инфраструктурних система и правила коришћења земљишта у 
зонама ограничења. 

 
Развој и унапређење телекомуникационог система реализоваће се у складу са 
просторно-функционалном територијализацијом Републике Србије, а на основу утврђених 
генералних планова развоја појединих ималаца система веза. Ради ефикаснијег и бржег 
развоја, као и ангажовања свих потенцијалних извора финансирања, приступиће се даљој 
демонополизацији телекомуникационог система, изградњи нових капацитета, као што су 
оптички каблови, где год је то могуће, економски оправдано и у интересу Републике 
Србије, а посебно код изградње транспортне мреже и магистралне кабловске 
дистрибутивне мреже. 
 

У погледу осигурања простора за потребе телекомуникационог система потребно је 
осигурати простор за коридоре за телекомуникационе каблове дуж нових и постојећих 
путева, а посебно оних који се поклапају са магистралном мрежом. Такође је потребно 
осигурање простора за РР везе. 
 
Према Прoстoрнoм плану Републике Србиjе  на теритoриjи Вojвoдине кojа jе дефицитарна 
шумама, пoтребнo jе пoвећати степен шумoвитoсти са садашњих 6,8% на oптималних 
14,3%, oднoснo за пoдручjе западнo−бачкoг oкруга, где jе и oпштина Кула са садашњих 
5,5% на 10,1%. Пошумљавање се може спровести на земљиштима VI, VII и VIII бонитетне 
класе. 
 
Прoстoрни план Републике Србиjе према мерама заштите живoтне средине кojе треба 
предузети у насељима и њихoвoj oкoлини сврстава насеља Црвенка и Кула у четврту 
категoриjу загађенoсти у кojoj су присутна загађивања oд прехрамбене и текстилне 
индустриjе, великих стoчних фарми, прекoмернoг oптерећења прoстoра у туристичким 
зoнама. У oвoj групи су лoкалитети малих загађивача. 
 
Oпштина Кула се према Просторном плану Републике Србије налази и у пoдручjу 
интезивнoг загађивања земљишта услед примене агрoтехничких мера.  
 
Прoстoрним планoм Републике Србије извршена jе прoстoрнo региoнална диференциjациjа 
живoтне средине према кojoj се насеља oпштине Кула налазе у jужнo−бачкoj и 
средње−банатскoj зoни. За oву зoну утврђуjу следеће мере заштите: гасификациjа 
индустриjских градoва и тoплификациjа централних и стамбених зoна, изградња 
региoналнoг система за пречишћавање  oтпадних вoда насеља и индустриjе oпштина Кула 
и Врбас, кoнтрoлисана примена хемикалиjа у пoљoпривреди, с oбзирoм да су велики 
делoви зoна аграрни и рекoнструкциjа и ревитализациjа канала Бечеj−Бездан у средње 
бачкoм и средње−банатскoм региoну.  
 
Oснoвни циљеви заштите прирoде су спрoвoђење мера заштите над заштићеним 
прирoдним дoбрима у складу са услoвима Завoда за заштиту прирoде Србиjе. Према 
Прoстoрнoм плану Републике Србије на прoстoру oпштине нема значаjних прирoдних 
вреднoсти, oпштина Кула jе пoдручjе антрoпoгенo−прирoдних екoсистема и 
антрoпoгенизoваних екoсистема. 
 
Oснoвни циљеви заштите културних дoбара према Просторном плану Републике Србије  
су oчување темеља и материjалне баштине нациoналне културе и других култура кojе су се 
развиjале на тлу Републике Србије, oрганизoванo развиjање свести o значаjу културнoг 
наслеђа за живoт и рад данашњих и будућих генерациjа, реинтеграциjа непoкретних 
културних дoбара у савремени живoтни прoстoр Републике. 
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3. РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И МЕЂУОПШТИНСКА САРАДЊА 
 
 
Имајући у виду европску орјентацију Србије, овде ће бити наведени циљеви и опције 
политика европских просторних стратегија, које су у директној вези са могућим и 
пожељним развојем кулске Општине и евентуалне трансрегионалне сарадње.  
  
За афирмацију општине Кула у ширем регионалном окружењу потребно је ангажовање свих 
актера у развоју, односно корисника простора, инвеститора, власника некретнина као и 
јавних служби у општини. Поред докумената на општинском, покрајинском, републичком 
нивоу, значајно упориште за остваривање развоја пружају и документа, програми и 
смернице Европске уније и Уједињених нација. 
 
Основ за шире регионално повезивање представља VISION документ, који је разрађен у 
оквиру INTERREG II, INTERREG III и INTERREG IV (од 2007. године) пројекта VISION 
PLANET.  
 
Овај План даје оквир и смернице за израду регионалних и локалних програма развоја и 
пројеката, који у том случају могу да конкуришу за добијање финансијске подршке из 
одговарајућих развојних фондова. Неким фондовима и институцијама наша земља  већ сада 
има приступ, а реално је очекивати да ће се врло брзо створити услови за приступ већем 
броју специјализованих фондова Европске уније, односно учешће у различитим програмима 
Европске уније, који су покренути да би се поспешио интеррегионални развој, као што су: 
ISPA, SAPARD и  УН-ХАБИТАТ.  
 
Просторни план општине Кула је документ који дефинише релевантне политике и из њега 
треба да проистекну конкретни развојни пројекти усаглашени са европским нормативима и 
стандардима, којима ће се конкурисати на републичком-државном и европском нивоу ради 
обезбеђења потребне финансијске подршке. Операционализација саобраћајно добро 
повезане и функционално добро усаглашене мреже насеља омогућила би живљу 
интеррегионалну и трансграничну сарадњу, која би подразумевала формулисање и 
усклађивање заједничких интереса и заједничких макро-инфраструктурних и привредних 
подухвата. 
 
Кула има братске односе са Баром - из Републике Црне Горе што има значај на степен 
остварене привредне, културне, спортске, еколошке сарадње.  
 
Територија општине Кула налази се у непосредној близини Републике Хрватске и Мађарске 
што је једна од развојних повољности. 
 
Целокупан простор Општине Кула ослања се и у блиским, мањим или вишим степенима 
условљености и повезаности са суседним општинама. 
 
Привредне везе са суседном општином Врбас се успостављају поново у области 
прехранбене индустрије. Некадашњи плански и систематски развој међуопштинске 
заједнице Кула−Врбас био је базиран на сировинском сектору у општини Кула за потребе 
прерађивачких капацитета прехрамбене индустрије у Врбасу (шећерана, уљара, месна 
индустрија, житомлински прерађивачки капацитети), као и за потребе прерађивачких 
капацитета у Кули (кожарска индустрија) и као тржиште за производе индустрије кулске 
општине (текстилна, индустрија пластичних маса, металопрерађивачка, индустрија обуће и 
друго).  
 
Последњих година евидентан је помак и на успостављању веза са општином Врбас унутар 
јавних служби: у области здравства, комуналних делатности−заједничко решавање 
третмана отпадних вода са територија општине Кула и општине Врбас, израда студија и 
техничке документације за ревитализацију Великог бачког канала (Врбас-Бездан).  
 
Повезаност са привредом општине Сомбор, је знатно мања и такође је базирана на размени 
сировина за прехрамбену индустрију и индустрију коже и као тржишта за проиизводе из 
ових средина. 
 
Веза унутар јавних служби условљена је поделом на рејоне где општина Кула припада 
Западно Бачком округу чије је седиште у Сомбору. Везе се односе на здравство, судство, 
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образовање, културу, Министарство унутрашњих послова, социјалну заштиту, Националну 
службу за запошљавање и остале јавне и државне управе. 
 
Утицај Новог Сада као макрорегионалног центра значајан је у домену јавних служби, 
привредне повезаности (доминантан je терцијални сектор) и инфраструктурe. 
 
У области комуналних делатности Кула је потписник споразума о формирању региона за 
управљање комуналним отпадом општина Сомбор, Апатин, Оџаци, Бач и Кула.  
 
Са територије општине Кула организовано је одношење животињских лешева у кафилерију 
у Сомбору. 
 
Заједничка сарадња на унапређивању еколошких критеријума у планирању, мора бити 
стратешко опредељење политика развоја ових општина. 
 
Привредне везе са општином Оџаци нису великог обима. Ова подручја нуде тржишта и 
извор су сировина за део индустрије обе општине. 
   
Везе са општинама Бачка Топола и Мали Иђош, су веома слабе. У општини Бачка Топола 
запослен је одређен број становника са територије општине Кула.  
 
Инфраструктурни системи обезбеђују предуслове за добру повезаност општине Кула са 
регионима у ширем окружењу. 
 
У непосредној близини, источно од општине, пролазе друмски (Е−75) и железнички 
(Салзбург − Београд − Ниш − Солун) коридор Х, а западно од општине Дунавски коридор  
VII. Поред тога општину Кула пресецају и значајни државни саобраћајни коридори: 
државни пут I реда (М−3) правцем: гранични прелаз "Богојево" − Оџаци − Кула − 
Србобран − Врбас − Е75 − Бечеј − Кикинда − граница Србије са Румунијом и два државна 
пута II реда (регионални) на правцима: гранични прелаз  "Богојево" − Апатин − Сомбор − 
Кула (Р-101) и Бачка Топола − Липар − Кула − Савино Село − Бачка Паланка (Р-119) и 
пловни путеви Врбас − Бездан и Косанчић − Мали Стапар. Од великог је значаја и локална  
железничка пруга Сомбор − Сивац − Црвенка − Кула − Врбас којом се остварује веза са 
државним и међународним пругама. 
 
Развој општине Кула условљен је успостављањем међуопштинске сарадње у области: 

-  туризма, где општина Кула наступа са: ловним и риболовним, излетничким, 
   манифестационим, етно, бањским, здравствено-рекреативним, спортским, 
наутичким, транзитним туризмом; 

-  комуналном привредом, релизација заједничких комуналних објеката: главни  
   колектор регионалне канализације Кула-Врбас, регионалне депоније Ранчево - 
Сомбор; 

-  путна привреда, изградња Планом дефинисаних саобраћајних коридора; 
-  изградња Планом дефинисаних инфраструктурних короидора: електроенергетских, 
   телекомуникационих, гасне, нафтне и других; 
-  водопривреда, измуљавање ремедијација и одлагање загађеног муља из Великог 
   Бачког канала; 

 
За заједничке инвестиције ради ефикасније реализације, коришћења и одржавања 
потребно је успоставити заједничке облике управљања. 
 
Ефикасније повезивање у областима: људских ресурса, саобраћаја, инфраструктуре, 
привреде, заштите животне средине, инвестиција и јачање успостављених веза са 
окружењем и шире допринеће конкурентности овог региона на државном и међудржавном 
нивоу.  
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4. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

4.1. Географски положај   

 
Општина Кула је смештена у централним деловима Бачке на простору од 481,5 km2, 
омеђена је границама општина Врбас, Оџаци, Сомбор, Бачка Топола и Мали Иђош.  
 
У физичко−географском смислу, одређеност њеног положаја дефинисана је простирањем 
на Бачкој лесној заравни (Телечкој) једним делом своје територије и другим на Бачкој 
лесној тераси. Ове две морфолошке целине на простору општине пресеца канал  
(Бездан−Бечеј) и то средишњим делом општинске територије. Општина Кула има  добар 
геосаобраћајни положај са високим нивоом инфраструктурних веза и већим бројем урбаних 
агломерација, изузетно снажним агрокомплексом те представља високовредни простор и 
веома значајан реон у Војводини и шире. 
 
 
4.2. Природни услови 

 

Геоморфолошке карактеристике 

 

На простору општине Кула квартарне творевине у потпуности покривају старије геолошке 
формације. Оне су субакватичног и континенталног порекла у које спадају флувијални, 
глацијални и еолски седименти. Као резултат деловања еолске дефлације и корозије с 
једне стране и разарачког рада водених маса са друге стране на простору централне Бачке, 
а самим тим и општине Кула, током квартара створене су две геолошко-морфолошлке  
јединице: 

- Бачка лесна зараван (Телечка) 
- Бачка лесна тераса 
 

Бачка лесна зараван - заузима централне делове северне Бачке. Њен јужни део познат 
је под називом Телечка. Површина ове заравни је таласаста са депресијама, предолицама, 
вртачама и доловима. Апсолутна висина заравни креће се од 95 до 125 m. Од околног 
нижег терена издваја се негде стрмим а негде благим одсецима. Висина одсека негде и до 
15 m. Бачка лесна зараван благо је нагнута ка току реке Тисе. 
 
Бачка лесна тераса - је нижа од лесне заравни, њена апсолутна висина се креће од 84 до 
87 m. Лесне терасе имају знатно мирнији рељеф у односу на лесну зараван. Површине су 
благо заталасане, са благо заобљеним  и слабо израженим гредицама. Од ерозивних облика 
најчешћа су лучна удубљења и напуштене речне долине. Дебљина лесоидног материјала 
креће се од 2 до 6 m.  
 
Клима 

 

Анализа климатских елемената за простор општине Кула извршена је на основу података за 
метеоролошку станицу у Сомбору која је најближа територији  општине Кула. 
 
Климатске карактеристике простора општине Кула и шире имају карактеристике умерено-
континенталне климе са специфичностима субхумидне и микротермалне климе.  
 
Годишња температура - на овом простору просечна годишња температура ваздуха  је 
10,7˚С, просечна температура најхладнијег месеца јануара је –0,9˚С, а просечна 
температура најтоплијег месеца јула је 21,2˚С. 
 
Табела I−2: Просечне температуре ваздуха (у ˚С) по месецима у метеоролошкој  
                  станици  Сомбор (и АП Војводини) за  период 1950.–2005. година  
Мес.           I    II   III    IV     V      VI     VII    VIII    IΧ    X     XI    XII   с.г.  зима  прол.  лето   јес.   в.п.     
Сомбор –0,9 1,2  5,7  11,2 16,4  19,7  21,2  20,6  16,4 11,0  5,4   1,2  1 0,7  0,5   11,1  20,5   10,9  17,6 

АПВ      -0,7  1,4  5,9  11,4  16,6 19,8  21,3  20,9  16,8 11,3  5,7  1,2   11,0   0,7   11,3  20,7   11,3  17,8 
в.п. – вегетациони период 
 
Годишња влажност ваздуха у просеку је у току године 77,3%, средња вредност 
највлажнијег месеца  децембра је 88,4%, по годишњим добима највећа влажност је зими  
86,8%, а најмања је у августу 66,1%.   
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Облачност је највећа у децембру 76%, најмања у августу 38%, док је просечна годишња 
облачност 58%.  
 
Падавине су важан климатски елемент. Просечна годишња количина падавина за 
метеоролошку станицу Сомбор је 589,7 mm. 
 
Табела I−3: Просечне количине падавина (у mm) по месецима  у метеоролошкој  
                   станици Сомбор (и АП Војводини) за период 1950.-2005. год.  
Мес.         I    II    III     IV    V      VI    VII   VIII   IX     X     XI    XII     с.г.   зима   прол.  лет.   јес.   в.п.     
Сомбор35,0 33,9 32,7 47,7 56,6 73,2 66,1 50,2 42,4  49,2 53,3 49,4  589,7 118,3 137,0 180,5 144,9  336 

АПВ    36,0 34,2 33,9 47,6  56,5 78,1  65,0 54,0 42,3  41,о 49,6 50,4 588,6  120,0 138,0 197,1 197,1 343 

в.п. – вегетациони период 
 
Магла се појављује чешће у хладнијем периоду године. Просечан годишњи број дана са 
маглом је 34,4 дана. 
 
Ветровитост је такође веома важан климатски елеменат. Укупна годишња ветровитост у 
метеоролошкој станици Сомбор је 889%о. Најучесталији ветар је из југоисточног правца 
146%о, затим северозападног правца 142%о, а најређе се појављује ветар из 
североисточног правца  са 68%о. Јачина ветрова се креће од 1,8 m/s  до 2,8 m/s. 
 
Табела I−4: Честине ветрова (у%о) у осам праваца за метеоролошку станицу Сомбор и 
                   АП Војводину у периоду 1950. до 2005. године 
Правац                N             NE            E             SE            S             SW         W           NW           C   
Сомбор              139            68           88            105          89             77          104        146        131    
АПВ                   109             77         103            146          97             80          135        142        110 

 

Сеизмика Законска регулатива по овој проблематици у нашој земљи није довољно 
развијена и усаглашена са светским стандардима па је тако у најчешћој употреби 
Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима („Службени лист  СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83,  21/88 и 52/92) по којем се 
као основа за планирање и пројектовање узима сеизмички интезитет за повратни период од 
500 година. 
 
По основу овог Правилника на простору Војводине, што значи и општине Кула могуће је 
очекивати максимални интезитет земљотреса од 8 степени МЦЗ скале (за повратни период 
од 500 година). Увођењем ЕВРОКОД−а основа за процену сеизмичког хазарда је 
максимално очекивани земљотрес (вероватноћа 70%) за повратни период од 475 година и 
максимално хоризонтално убрзање у очекиваном фреквентном опсегу. 
 
Педологија 

  
Територија општине Кула простире се на две морфолошке јединице, на Бачкој лесној 
заравни и на Бачкој лесној тераси. За ове морфолошке јединице везани су различити 
педогенетски и геолошки услови који су резултирали настанком различитих типова 
земљишта. 
 
На лесној заравни преовлађује чернозем са својим варијететима, док на лесној тераси 
преовлађују ливадске црнице.  
 
Најзаступљенији тип земљишта на простору општине Кула је ливадска црница карбонатна 
на лесној тераси која се простире на 25.820,17 хектара, што чини 53,44 % општинске 
територије. Други тип земљишта по заступљености на територији општине је ливадска 
црница карбонатна  на лесном платоу која се простире на 6.649,89 хектара или  13,76 % и 
чернозем карбонатни на лесном платоу који се простире на 6.426,08 хектара односно на 
13,30 % територије и трећи је тип земљишта по заступљености на територији општине.  
 
Поред чернозема и ливадских црница на територији општине заступљена је и ритска  
црница карбонатна која се простире у долинама на лесној заравни и заузима површину од 
617,68 % или 1,69 % општинске територије.   
 
Настанак слатинастих типова земљишта везан је за претежно доњи терен, где се ова 
земљишта појављују у облику локалитета "оаза" у депресијама нарочито поред канала и у 
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рускокрстурској депресији. Површине ових земљишта (солончак и солоњец солончкасти) 
нису значајне и  чине 2077,40 хектара или 4,30 % општинске територије. 
             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Слика 2.                     
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4.3. Хидрографске и хидролошке  карактеристике 

    

Површинске воде - на територији општине Кула хидролошку мрежу чине мањим делом 
природни и већим делом вештачки водотоци: канали и акумулација. Веома је мало 
сачуваних природних водотокова. Један од њих долина Буси и бочни огранак Криваје који 
се налази на самој североисточној граници општине. 
 
На посматраном подручју се налазе следећи магистрални канали (у надлежности 
хидросистема Дунав – Тиса - Дунав): део канала Бездан - Бечеј, део канала Нови Сад - 
Савино Село, део канала Бечеј - Богојево, канал Косанчић - Мали Стапар и хидротехнички 
објекти: преводница и устава „Мали Стапар” и  „Руски Крстур”. 
 
Нивои воде у свим наведеним каналима хидросистема Дунав – Тиса -  Дунав су дириговани 
и крећу се у прописаним границама. 
 

 

  Слика 3.                     
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4.4. Природни ресурси 

 

4.4.1. Пољопривредно земљиште 
 

Пољопривредно земљиште је најзначајнији природни ресурс општине.  
 

Комасација атара је започета 1974. а завршена 1980. године. 
 

Пољопривредно земљиште у структури укупног земљишта заузима 43.797,06 ha или 
90,97% укупне територије општине, што је изнад просечних вредности за АП Војводину 
(83,20%). Такође је и учешће обрадивог и плодног земљишта, у укупном, изнад просечних 
вредности за АП Војводину. У укупном пољопривредном земљишту, оранице (њиве и 
вртови) покривају 94,48% (АПВ 87,97%). 
 
Табела I –5: Структура коришћења земљишта по катастарским категоријама  

Општина Кула Ред. 
бр. 

Катастарске 
категорије површина                                  

у  ha 
учешће у 
укупном % 

АПВ 
учешће у 
укупном % 

А пољопривредно земљиште 43.797,06 90,97 83,20 
А1 -обрадиво 42.818,51 88,93 76,57 
А2 -необрадиво 978,55 2,04 6,63 
Б шумско земљиште 177,38 0,37 6,64 
А+Б плодно земљиште 43.974,44 91,34 89,84 
В неплодно земљиште 3.747,67 8,66 10,16 
В1 водно земљиште 424,48 0,88 11,3 

А+Б+В УКУПНО 48.146,11 100,00 100,00 

Подаци из 2005 године, преузети од РГЗ служба за катастар непокретности Кула  
 
У структури обрадивог земљишта воћњаци и виногради покривају свега 1,1%. 
 
Анализирајући учешће пољопривредног земљишта у општини као и структуру коришћења 
овог земљишта, може се закључити да је она веома повољна и да представља значајан 
потенцијал за даљи развој пољопривредне производње као сировинске базе прехрамбене 
индустрије. Постоји могућност да се део површина пољопривредног земљишта искористи за 
производњу органске хране.  
 

 

4.4.2. Шуме, шумско земљиште и ловишта 

 

На простору општине, шуме се простиру на свега 0,4% територије општине и престављају 
недовољно заступљени ресурс, с обзиром да се располаже са свега  177,38 ha шума и 144,0 
ha атарског зеленила, које обухвата мање засаде, појединачна стабла, групе дрвећа и 
грмља, а налази се дуж путних појасева, поред објеката у атару, салаша, утрина, 
деградираних земљишта у дубодолинама итд. 
 
На укупној територији општине Кула установљено је једно ловиште ''Велики Бачки канал'' 
са ловачким удружењима организованим унутар насеља а баве се узгојем, заштитом и 
одстрелом дивљачи у складу са Ловном основом. У ловишту је заступљена ситна ловна 
дивљач и у нешто мањем броју крупна дивљач. Ловни ревири су подељени по територији 
катастарских општина појединих насеља. Унутар ловишта изграђени су ловно-узгојни 
објекти: хранилишта и чеке. Ловачко удружење у Сивцу бави се и узгојем фазанске 
дивљачи. 
 

 

4.4.3. Минералне сировине и хидротермални потенцијали 

 

Према подацима добијеним од Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне 
сировине из Новог Сада на територији општине Кула су одобрена истражна права за 
минералну сировину - подземне воде. 
 
Истажна права на територији општине остварили су: 

- ЈКП „Водовод” извориште истражни простор број 5116, решење број: 
115−310−00196/2005-02 од 26.09. 2005.  

- А.Д. „ЈАФФА” фабрика бисквита, истражни простор број 5115, решење број: 
115−310−00174/2005−02 од 26.09.2005. 
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- ЈКП „Радник” Сивац, истражни простор број 5244, решење број: 
115−310−00245/2007−02, од 17.09.2007. 

- Месна Заједница Руски Крстур, истражни простор број 5251, решење број: 
115−310−00260/2007−02. 

- Извориште фабрике Д.П.П. Сторку Кули, потврда о резервама број: 
115−310−00014/2008−02. 

- ЈКП "Комуналац" Кула истражни простор број 5143, решење број: 115-310-
00088/2006-02 од 7.04.2006. године. 

 
Поред наведених истражних права постоје и лежишта минералних сировина која су у 
експлоатацији. На лежиштима минералне сировине опекарске глине Покрајински 
секретаријат за енергетику и минералне сировине издао је решења: 

- Црвенка ИГМ „Јединство” лежиште „Црвеначка коса”, одобрење за експлоатацију 
број 115-310-005/2003-02 од 04.04.2005.,  

- Кула ИГМ „Телечка”  лежиште „Телечка”, одобрење за експлоатацију број 115-310-
00042/2005-02 од 04.04.2005.  

 
Регистроване су и истражене појаве опекарских глина на два локалитета: у Кули 4 km 
северно од насеља, и Сивцу 5 km северозападно од насеља Црвенка.   
 
Лежиште минералне сировине гас на локалитету Руски Крстур где експлоатацију врши АД 
"НИС НАФТАГАС" из Новог Сада, решење број 18969 од 1968. 
 
Слика 4:  Локација одобреног истражног простора бањско-туристичког центра      
              

        
Према евиденцији Секретаријата за енергетику и минералне сировине до сада на 
територији општине Кула нису вршена основна и детаљна инжењерско-геолошка 
истраживања у складу са чланом 8. Закона о геолошким истраживањима. 
 
 
4.5. Становништво 

 
Анализа демографског развоја насеља у општини Кула извршена је на основу званичних 
статистичких података из пописа становништва у периоду  1948.–2002. година.   
                                                                                 
Према последњем попису (2002.године) у 7 насеља општине живи 49.531 становника. 
Просечна популациона величина насеља је 7.075 становника, с тим да се у општинском 
центру насељу Кула, налази 19.739 становника или 39,8% укупне општинске популације, и 
да два насеља  општине имају око  10.000 становника, то су Црвенка са 10.315 и Сивац 
9.224 становника, што заједно са становништвом општинског средишта, чини 79,3% 
општинске популације. Најмање насеље на територији општине је насеље Нова Црвенка 
која има по последњем попису 537 становника. 
 
Општина Кула има просечну густину насељености 102,5 становника по 1km². 

На основу података којима располаже  Секретаријат 
хидротермални потенцијали општине детаљно су 
испитани на 4 бушотине: КЛ1/Х, КЛ2/Х, КЛ3/Х и 
КЛ4/Х на локалитетима центра за физичку културу 
(рекреациони центар), фабрике коже "Етерна"  (2 
бушотине) и ФВТ "Слобода". Покрајински 
секретаријат за енергетику и минералне сировине је 
дао предлог да се истраживање, експлоатација и 
искоришћавање хидротермалних потенцијала 
дозволе на читавој територији општине Кула, с 
обзиром да ове активности не представљају 
опасност за животну средину. Одобрено је истражно 
право, ЈП "Завод за изградњу" на локалитету 
„Развала”. 
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Табела I−6: Преглед броја становника општине Кула  
                   по пописима у периоду од 1948 до 2002. год.                                                                            

Насеље   1948.г.  1953.г.    1961.г.   1971.г. 1981.г.   1991.г.   2002.г. 

Крушчић 2.791 2.846 3.281 2.927 2.658 2.477 2.385 
Кула 10.704 11.733 13.609 17.245 18.847 19.311 19.739 
Липар 1.696 1.565 1.890 1.609 1.506 1.456 1.841 

Нова Црвенка 515 461 592 419 453 508 537 
Руски Крстур 5.874 6.115 5.873 5.960 5.826 5.636 5.490 

Сивац 11.029 11.105 11.448 10.469 9.979 9.514 9.224 
Црвенка 6.879 7.797 9.369 10.098 10.629 10.409 10.315 

Општина Кула 39.488 41.622 46.062 48.727 49.898 49.311  49.531 

 
Анализа кретања броја становника општине за период 1948.-2002. године показује 
незнатан пад укупног броја становника у последњих двадесет година. Наиме од пописа из 
1981. године када је Кула имала највећи забележен број становника 49.898, до последњег 
пописа 2002. године број становника се смањио за 367 , односно за 0,7%. Највеће опадање 
броја становника имало је насеље Сивац, где је у периоду од 1948. до 2002. године 
забележен  пад од  19,5%. 
 
Графикон 1. кретање укупног броја становника 1948.-2002. године 

 
Табела I-7: Преглед броја и величине домаћинстава општине Кула  
                  по пописима у периоду од 1948. до 2002. године 

Год. 1948. в. 1953. в. 1961. в.    1871. в.   1981.    в. 1991. в. 2002.г в. 
 О. Кула 10.362 3,8 11.536 3,6 13.754 3,3   15.136 3,2  16.134   3,0 16.478 2,9 16.651 2,9 

 
Према попису у 2002. години општина Кула имала је 49.531 становника и 16.651 
домаћинство са просечном величином од 2,9 становника по домаћинству. 
 
Анализа структуре становништва по старосним групама показује повећање контигента 
старијег становништва. Просечна старост становништва општине је 39,6 година. 
 
Од укупног броја становника општине (49.531 становника) према подацима из пописа 2002. 
године активног становништва је било 20.903 или 42,2% од укупног, од тог броја обављало 
је занимање 14.029 становника или 28%. Издржаваног становништва је било 16.923 или 
34,1% од укупног становништва. Лица са личним  приходом  је било 10.203 или 20,6% од 
укупног и на привременом раду у иностранству се налазило 74 лица.  
 
Према подацима Националне службе за запошљавање, филијале Сомбор, испоставе у Кули 
на евиденцији овог Завода се у јулу 2008. години налазило 5.240 лица.  
 

У периоду 1948-2002. према пописима, број 
домаћинстава је знатно повећан, са 10.362 
домаћинства у 1948. години на 16.431 
домаћинство, уз истовремено смањивање 
величине домаћинстава. 
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У структури активног становништва највише је у прерађивачкој индустрији 33,25%, затим у 
пољопривреди  19,85%, трговини 13,47%, што чини  две трећине укупног броја запослених 
(66,57%) а у осталим делатностима је запослена преостала трећина укупног броја активних 
становника. 
 
Структура становништва старог 15 и више година по стручној спреми и писмености  (попис 
2002. година) је следећа: укупно 40.437, без школске спреме је 1.902 (4,7%), од тога броја 
неписмених је 985 (2,43%), од 1-3 разреда школе 883 (2,18%), од 4-7 разреда основне 
школе  5.789 (14,31%), основно образовање 9.513 (23,52%), средње образовање  19.031 
(47,06%), више образовање 1.379 (3,4%), високо образовање 1.452 (3,59%) и непознато 
488 (1,2%). 
 
Структура становништва по националној или етничкој припадности по попису из 2002. 
године је следећа: укупно становништво 49.531, Срба 25.125  (50,72%), Црногораца  7.902 
(15,95%), Русина 5.398 (10,89%), Мађара  4.082 (8,2%), Украјинаца  1.453 (2,9%), Хрвата 
806 (1,6%) и осталих народа и народности 9,7 %. 
 
Структура станова (попис 2002. година) је следећа: од укупно 17.150 станова у два градска 
насеља је 10.178 станова (59%) у пет сеоских насеља је 6.972 стана (41%). Евидентирано 
је 310 напуштених станова, од тога у Сивцу је  134 (43%). 
 
Ниво комуналне опремљености домаћинстава: снабдевање водом 91%, прикључак на 
електро мрежу 91,8%, канализацијом укупно 87%, евакуација отпадних вода из 
домаћинстава градском канализационом мрежом у Кули 30%, Црвенки 20%, остали већи 
део домаћинстава и у потпуности остала насеља евакуацију фекалних вода врши преко 
септичких јама. 
 
Прикључак на насељски гасовод је могућ од 2007. у Црвенки и од 2008. у Кули. Остала 
насеља нису гасификована. 
 
Табела I−8: Преглед структуре станова према години изградње општине Кула  
                   по пописима у периоду  од 1918. до 2002. године 
 укупно % до 1918. %    1919.     

1945. 
% 1946. 

1960. 
 % 1961.                                                 

1980. 
 % 1981.   

1980. 
%  непозн  % 

 О.Кула 17.150 100 2.149 12,5  2.536 14,8 1.544 9  6.011    35,8 3.548  20,6 132  0,7 
 
 
4.6. Просторни развој, мрежа насеља и организација јавних служби 

 

Општина Кула има седам насеља. Два насеља Кула и Црвенка су градског карактера, 
остала насеља Сивац, Руски Крстур, Крушчић, Липар и Нова Црвенка су села, са 
карактеристикама за достизање нивоа првог степена у типологији сеоских подручја. 
 
Насеље Кула је центар општине, који је у систему мрежа градова на територији Војводине у 
погледу величине центра и у погледу територије коју покрива својим утицајем и везама, 
сврстано у развијени градски центар и као такав има одређене функције примарне мреже 
јавних служби од значаја за целу општину. 
 
Општина Кула припада функционалном подручју Сомбор и макрорегионалном центру Нови 
Сад. Значајан је утицај и Врбаса, пре свега на здравствену заштиту, привреду и 
инфраструктуру. 
 
Насеља Кула, Црвенка и Сивац смештена су на додирној зони лесне терасе и лесне 
заравни. Карактеристично је да су изграђени у подножју Телечке. Дубоке издани на лесном 
платоу биле су основни разлог што су се насеља формирала на нешто нижем терену и у 
подножју одсека лесне заравни у односу на лесну терасу, а основни разлог је што је ту 
постојао водоток који је касније искоришћен за изградњу канала Врбас−Бездан.  
 
Поред општих физичко-географских услова и локалних морфолошких услова на положај и 
даљи развој ових насеља утицали су привредни и саобраћајни фактори. Привредни услови 
су се састојали у томе што је становништво користило две различите фитографске области: 
вишу која је сувља и ниже која је влажнија. Обе ове области пружале су могућности за 
развој земљорадње и ратарства са различитим културама. Од саобраћајних фактора 
највећи значај су имали мрежа канала, друмска и железничка веза. 
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Формирање насеља Руски Крстур и Крушчић на лесној тераси за разлику од осталих насеља 
није условљено физичко географским него друштвено економским факторима. Као и нека 
друга насеља на лесној тераси, Руски Крстур и Крушчић подигнути су на пустари, а 
становништво тих насеља досељено је са свих страна и основни задатак им је био да 
обрађују феудалну земљу. Отуда су та села подигнута на средини зиралних и плодних 
поља. 
 
Нова Црвенка и Липар свој постанак везала су за лесну зараван, Телечку, мада се сматра 
да лесна зараван није најпогоднија за формирање насеља, с тога што је покривена дебелим 
слојем леса у којем су издани врло дубоко. Насеља на лесној тераси су најмлађа насеља 
(Липар најмлађе насеље у Бачкој). За њихово формирање најзначајнији су саобраћајни и 
економски фактори. Насеља су настала након I светског рата, насељавањем породица 
Солунских добровољаца. 
 
Насеља општине Кула, имају карактеристике типичних војвођанских насеља, прилагођена 
рељефу и хидрографији терена. Плански основ је задржан, добра предходна планска 
решења су у континуитету пратила и омогућавала несметан развој укупног простора. 
 
У општини Кула заступљена је примарна мрежа јавних служби и то у области државне 
управе и одбране, образовања, социјалне и здравствене заштите, културе, судства, пореска 
управа, ветеринарске службе, МУП-а, национална служба за запошљавање, служба за 
катастар непокретности, информативне делатности, комуникације, комунални објекти и 
површине, саобраћај и инфраструктура, физичке културе и спортски објекти.  
 
Развој јавних служби заснован је на постојећој мрежи објеката, потребама будућих 
корисника, примени савремених информатичких и других комуникационих средстава и 
новим улагањима јавног и приватног сектора. 
 
Достигнути ниво развоја јавних система у општини је незадовољавајући, што се 
превасходно односи на области инфраструктуре (водопривредна, саобраћај), комуналне 
делатности, загађење, деградација пољопривредног земљишта.  
 
Привредна рецесија а тиме и смањена буџетска издвајања за друштвене делатности 
утицали су да део јавних институција не задовољавају стандарде, чиме је отежан рад и 
пружање квалитетних и разноврсних услуга корисницима. 
 
Негативни природни прираштај допринео је погоршању виталних карактеристика 
становништва, а према расположивим подацима између два пописа становништва: 

- забележено је смањење броја деце узраста од 0−6година; 
- у истом периоду смањен је и број деце узраста од 7−15 година; 
- није забележено веће одступање броја становника узраста од 15−19 година; 
- повећање контигента најстаријег становништва (преко 60 година). 
 

Наведени подаци и сазнање да се на евиденцији службе за запошљавање, испостави у 
Кули у октобару 2007. године налазило 6.298 лица, упућују на констатацију да смо у 
периоду у којем је преко потребно понудити решења одрживог развоја, како би се 
унапредио квалитет живота.  
 
Утицај Сомбора као регионалног центра, на општину Кула је значајан, пре свега у систему 
државне управе и одбране.  
 
Образовање−територијални размештај образовних установа основног образовања 
задовољава потребе становништва. Мрежу установа основног образовања чини седам 
основних школа са наставом од 1- 8 разреда и једна са наставом од 1- 4 разреда. 
 
Средњошколско образовање се одвија у четири школе. За смештај ученика изграђен је 
један ученички дом. За потребе средњошколског образовања постоји потреба отварања 
школа других образовних профила. Велики број ученика свакодневно путује у суседне 
општине.  
 
Социјална заштита−спроводи се путем установа овог типа које се налазе у свим 
насељима осим у Новој Црвенки. Центар за социјални рад општине Кула, основан 1961.. 
године је један од најстаријих у Републици. Служба центра за социјални рад због повећања 
обима послова свој рад обавља у неадекватним условима.  
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Невладине организације и друштва на територији општине су бројна: Општинска 
организација Црвеног крста, друштва и удружења која су укључена у пружање услуга 
различитим социјалним групама како би побољшали квалитет живота корисницима услуга.  
  
Дом за старе и пензионере изграђен је са седиштем у Кули. У Руском Крстуру је одељење 
за домски смештај, исти су адекватно опремљени и пружају услуге смештаја и бриге о 
старим лицима, пензионерима и старим особама са инвалидитетом. Корисници дома за 
старе су са шире територије.  
 
Дечија заштита реализује се преко предшколске установе „Бамби”. У једанаест вртића 
дечије заштите организованих по насељима, осим у Новој Црвенки, обавља се сталан рад 
са децом свих узраста. Кула има четири вртића у два се ради и са предшколским узрастом, 
Црвенка и Сивац имају два вртића и са предшколским узрастом се ради у по једном вртићу, 
у Руском Крстуру један вртић се користи за рад са свим узрастима, Липар и Крушчић раде 
само са децом предшколског узраста. Деца са тешкоћама у развоју укључена су у васпитно-
образовни рад.   
 
Рад у приватним дечијим вртићима до сада није регистрован.  
 
Здравствена заштита становника спроводи се у Дому здравља Кула, који је основан 1971. 
Пружа услуге примарне здравствене заштите, опште медицине, хитне медицинске помоћи, 
медицине рада, стоматологије, здравствене заштите деце и омладине, лабораторијску, 
радиолошку и ултразвучну дијагностику, физикалну медицину и рехабилитацију као и 
специјалистичке консултативне услуге. Поред Дома здравља са хитном медицинском 
службом која се налази у Кули, у насељеним местима на територији општине здравствена 
заштита се пружа у 13 објеката (4 здравствене станице, 3 амбуланте). 
 
Ниво примарне здравствене заштите не испуњава утврђене нормативе за пружање 
здравствених услуга становништву. 
 
Снабдевање лековима се врши преко апотека у насељима Кула, Црвенка и Сивац. У 
осталим насељима снабдевање лековима се врши преко јединица за издавање готових 
лекова у амбуланти и здравственој станици. Снабдевање лековима је и преко развијене 
мреже приватних апотека. 
 
На нивоу примарне здравствене заштите активно се спроводе мере на очувању и 
унапређењу здравља људи. Болничко лечење и већи део специјалистичких услуга 
становници морају да потраже у Сомбору или у Врбасу. 
  
Здравствене услуге пружају се и у приватним ординацијама различитих специјалности.  
 
Ветеринарска служба−организована је преко ветеринарских амбуланти по насељима. 
Објекти су запуштени и неопремљени. Рад ове службе је потребно ускладити са нараслим 
захтевима за здравствену заштиту животиња.  
 
Објекти културе−Културни центар у Кули који је у функцији позоришног стваралаштва je 
реконструисан.  Рад аматерских друштава се одвија по просторијама Месних заједница и у 
неадекватним просторима.  
 
Домови културе у осталим насељима су носиоци културних делатности. По насељима 
активно раде аматерска културно-уметничка друштва са различитим секцијама.  
 
Биоскопске сале нису у функцији већи део је потпуно девастиран.  
 
Градска библиотека је у Кули а огранци ове библиотеке су формирани по насељима осим 
Нове Црвенке. Библиотека у Кули има и читаоницу. У склопу школа такође раде школске 
библиотеке. Рад у библиотекама се одвија на застарео начин, нису створени услови за 
коришћење у складу са потребама становника. Фонд је недовољан има укупно 90.639 
књига, од тога многи наслови су у веома лошем стању.  
 
Ликовна галерија при Културном центру у Кули има својe просторије, за ликовне изложбе у 
осталим насељима користе се просторије у Домовима културе. 
 
Култура чини значајан део друштвеног живота, различите традиционалне манифестације 
којих је немали број и са најдужим трајањем су: Смотра аматерских позоришта Србије у 
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Кули, "Црвена ружа" у Руском Крстуру, ФАМУС у Сивцу, Фестивал дечије поезије, Бамби-
фест, велики број ликовних колонија и друга културна дешавања као и резултати 
постигнути у овој области обавезују да се обезбеде адекватни услови за рад.  
 
Кула  нема музеј, биоскопску салу, отворену летњу позорницу. 
 
Спортски објекти и терени за физичку културу су изграђени у свим насељима. 
Спортска друштва „Хајдук”, „Црвенка”, „Сивац”, „Русин”, „Младост” и „Липар” окупљају 
већи број спортских клубова, регистрован је рад 68. клубова по насељима. Већи број је 
аматерски. Професионалани клубови такмиче се и припремају користећи објекте спортских 
друштава. Бројност и разноврсност спортских клубова показују велику заинтересованост 
становништва за бављење спортом.   
 
Насељски спортски објекти, школске фискултурне дворане и спортски терени користе се за 
тренинге спортских клубова  и рекреацију грађанства.  
 
Спортски терени су неуређени и без пратећих објеката, како би се обезбедили услови за 
квалитетно бављење спортом и рекреацијом. Евидентан је недостатак спортског центра у 
Кули.  
 

Информативне делатности - општина нема своје јавно медијско предузеће. 
Информативно-пропагандна делатност се обавља преко центара "Кула" који припрема 
штампани лист "Кулска комуна" и радио станицу "Радио Кула". На територији општине 
штампају се и друга гласила која прате догађаје на локалном нивоу.  
 
У Кули организован је рад служби за здравствено и пензионо осигурање, Национална 
служба за запошљавање, Општински суд, Општинско тужилаштво, Пореска управа.  
 
Служба МУП-а је са станицом милиције у Кули и оделењима у Црвенки и Сивцу. У осталим 
местима нема просторија за стални боравак службе.  
 
Ватрогасна јединица Кула делује преко МУП–а сектор за заштиту и спашавање одсек 
Сомбор. Регистрован је и рад добровољних ватрогасних друштава у свим насељима. 
 
У Кули ради служба оделења за општенародну одбрану.   
 
Објекти специјалне намене - унутар простора обраде је објекат специјалне намене-
наставни центар МУП-а Србије на локалитету „Штолц”.   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.7. Привредне делатности 

 

Анализа досадашњег привредног развоја рађена је на бази података Регионалне привредне 
коморе Сомбор, Пореске управе - Филијала Кула, НБС - Одељење за регистре, Републичког 
завода за статистику, парцијалних урбанистичких планова насеља општине, података 
Ловачког савеза општине, других извора старијег и новијег датума. 
 
Простор општине је дуго кроз историју био важан привредни простор јер је на њему 
остваривана значајна продукција, прво пољопривредних производа, а касније са развојем 
индустрије (мануфактура) и индустријских производа. Тако је познато да је на овом 
подручју већ у 19. веку било значајнијих произвођача пољопривредних оруђа, кудељара, 
пивара, млинова, шећерана, ливница, кожарских и обућарских погона, циглана и других. 
Значајан део те традиције је остао претворивши се у данашње привредне субјекте. 
 
Привредна структура општине је захваљујући тим околностима разноврсна, у доброј мери 
комплементарна и  окренута ка вишим фазама прераде.  
 
Нема поузданих података колико је учешће појединих привредних области у оствареном 
бруто производу, али се на бази података о броју запослених у пољопривреди, индустрији 
и услугама, може закључити да учешће пољопривреде (пољопривредних газдинстава и 
предузећа) није преовлађујуће. Највеће је учешће индустрије, потом пољопривреде и на 
крају терцијалне делатности и државна управа. По подацима о оствареној добити по 
годишњем рачуну за 2004. годину, највише добити је остварено у индустрији, потом у 
пољопривреди и на крају и терцијалним делатностима. 
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Према подацима НБС−Одељење за регистре у 2004. години је било 318 привредних 
друштава који су били дужни да поднесу годишњи рачун. Према подацима Пореске 
управе−Филијала Кула, 2005. године је било регистровано 1.092 предузетника различитих 
делатности. 
 
 
4.7.1. Пољопривреда 

 
У структури пољопривредне производње изразито доминирају ратарске културе: житарице-
пшеница, кукуруз, јечам и индустријско биље–шећерна репа, сунцокрет, соја, уљана 
репица. 
 
У оквиру ратарске производње значајније површине су намењене и семенској производњи, 
пре свега кукуруза и шећерне репе.  
 
Ливаде и пашњаци заузимају површину од 2.226,46 ha и првенствено се користе или за 
испашу или за производњу ливадског сена. 
 
Од повртарских култура најзначајније су паприка, грашак и др. Слабије су заступљене 
друге повртарске културе као што је купус, лук, парадајз и др. 
 
Табела I-9: Пољопривредне површине према култури  у  2006. год. предузећа и задруге 

Оранице  и баште   Пољоприв 
површине 

(hа) 
укупно   жито   инд. 

  биље 
 поврће  крмно 

биље 

 
воћњ. 

 
виног. 

 
лива. 

 
пашњ 

рибњ. 
трсти. 
баре 

АПВ  1.780.950,0 1.574.421 956.077 404.353 72.985 7.2751 17.841 105.405 38.450 107.11932.614 
Оруг 203.288,0 183.714 114.424 47.790 7.364 6.394 1.201 473 60.486 7.162 4.252 
О. Кула 43.925,0 41.810 27.134 9.568 2.898 1.496 281 82 854 618 280 
 
                   приватна газдинства 

Оранице  и баште  Пољоприв 
површине 

(hа) 
укупно   жито   инд. 

 биље 
 поврће крмно 

биље 

 
воћњак 

 

 
виног. 
 

 
лива. 

 
 пашњ. 
 

рибњ 
трст. 
баре 

АПВ 1.159.638 1.092.489 708.393 237.496 66.38
9 

62.039 13.471 7.843 16.373 24.655   4.807 

Оруг 114.487 109.741 75.531 20.734 6.240 4.936 743 473 2.116 1.143 271 
О.Кула 24.384 23.861 16.626 3.328 2.609 1.085 88 82 188 131 34 
Извор: Републички завод за статистику Србије, Опшине у Србији 2007. 
 
Од воћних врста најзаступљеније су кајсија, орах и вишња, док су остале у симболичном 
обиму (нпр. шљива, јабука, малина, купина).  
 
Виноградарство је раније било значајније заступљено због нагибних површина по ободима 
лесне терасе, али су они углавном раскрчени и због недостатка радне снаге и у једном 
моменту коњуктуре житарица. 
 
Табела I-10: Производња воћа и грожђа  у  2006. год 

јабука шљива винова лоза 

Принос Принос Принос 
 

број 
родних 
стабала 
ком. 

t 
укупно 

kg 
по 

стаблу 

број 
родних 
стабала 
ком. 

t 
укупно 

kg 
по 

стаблу 

број 
родних 
чокота 
у 000 

t 
укупно 

kg 
по 

 чокоту 
АПВ 4.678.353 93.188 19,9 2.600.760 50.481 19,4 44.898 62.830 1,4 

Округ 257.971 5.673 22,0 291.480 6.707 23,0 2.586 3.188 1,2 

О. Кула 25.010 1.236 49,4 74.950 2.214 29,5 231 262 1,1 

Извор:Републички завод за статистику Србије, Општине у Србији 2007. 
 
У незнатном обиму су заступљене и површине под лековитим биљем (највише нана). 
 
У оквиру пољопривреде треба нагласити и рибњачке површине, од којих је 108,0 ha у 
експлоатацији (у Руском Крстуру), док су рибњаци у Кули и Сивцу ван функције (у Кули 
послењих 5 година, а у Сивцу 40 година). Део трстика се користи за експлоатацију трске за 
производњу штукатура. 
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На једном делу ратарских површина, су успостаављени заливни системи на око 6.000,0 ha.  
 
У структури власништва преовлађује приватно власништво, а регистровано је, према 
попису становништва из 2002., 4.547 домаћинстава која се баве пољопривредом (било као 
основном делатношћу, било као мешовита). 
 
У сваком насељеном месту је раније основано најмање једно пољопривредно предузеће 
које је газдовало површинама у државном или друштвеном власништву, а вршило је и 
организацију производње и организовани откуп пољопривредних производа. Поред ових 
''друштвених'', сада приватизованих пољопривредних предузећа, постоји и један број 
приватних задруга, која се углавном баве организацијом производње и откупа, као и 
предузећа са сопственим или закупљеним површинама. 
 
Сточни фонд у општини Кула није прецизно познат, опште карактеристике пољопривредне 
производње, као и аграрна политика државе, дају могућност да се закључи да су у сточном 
фонду најзаступљеније брзо обновљиве врсте–свиње, живина, док су мање заступљена 
говеда и овце. Козе су сада заступљене у веома малом обиму, наспрам 70−тих година када 
је број коза био знатно већи.  
 
Табела  I−11: Стање сточног фонда на дан  01.12.2006. год. у ком. 

Бројост  стоке  по (ha)  
 

говеда свиње овце живина 

говеда свиње овце 

АПВ 263.409 1.624.201 218.048 6.423.357 0,16 1,03 0,12 
Округ 28.561 166.022 9.128 771.462 0,15 0,90 0,04 
О.Кула 5.148 18.273 1.568 234.324 0,12 0,44 0,04 

Извор: Републички завод за статистику Србије, Општине у Србији 2007. 
 
Производња се обавља углавном ради меса, мање ради млека и јаја.  
 
Производња у индивидуалом сектору се одвија у недовољно или потпуно неусловним 
објектима, док се мањи део производње одвија у фармским условима које су углавном у 
непосредној близини насеља и на економијама које су лоциране дубље у атару. 
 
У погледу примене савремених знања и тенологија у пољопривреди, приметно је да се 
полако мења–побољшава техничка опремљеност како пољопривредних предузећа, тако и 
пољопривредних газдинстава. Такође је приметно повећање примене минералних ђубрива, 
новијих заштитних средстава као и новији семенски сортимент. Међутим, још увек се не 
примењују нове технлогије при основној обради земљишта чиме се и даље задржавају 
високи трошкови производње.  
 
Приметно је и да се смањује број активног пољопривредног становништва, то јест 
повећавају се површине по једном газдинству (што по основу власништва, што по основу 
закупа). 
 
Приметан је, још увек, недовољан однос броја грла крупне стоке по хектару, што указује да 
се стајњак још увек недовољно користи ради постизања бољих хемиских и механичких 
особина тла. 
 
 
4.7.2. Индустрија 

 
Индустрија у општини Кула је, углавном, комплементарна сировинској основи у свом 
окружењу. Стога је најразвијенији (и највиталнији) део индустрије прехрамбена 
индустрија.  
 
У оквиру прехрамбене индустрије заступљене су производња шећера, млевење жита и 
производња млинско - пекарских производа, прерада поврћа, производња вафла и кекса, 
прерада млека, производња алкохола и алкохолних пића, производња сокова, клање стоке 
и производња месних прерађевина.  
 
Друга значајна група је метална и металопрерађивачка индустрија. Ту је заступљено 
неколико предузећа која се баве производњом процесне опреме, термотехнике, производа 
од валовитог лима, а не можемо заобићи ни Фабрику арматура ''Истра'' која још увек 
егзистира иако је утврђен банкрот. 
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Значајна је и индустрија грађевинског материјала, индустрија коже и обуће, израда 
текстилних производа и индустрија намештаја. 
 
Просторни размештај индустријских објеката је углавном бицентричан, при чему су 
најзначајнији индустријски објекти сконцентрисани у Црвенки и Кули, док су у осталим 
насељима мањи погони углавном прераде пољопривредних производа, осим у Руском 
Крстуру где је сконцентрисана израда намештаја. 
 
На нивоу привреде, носиоци развоја општине ће бити индустрија, пре свега прехрамбена и 
металопрерађивачка, пољопривреда, грађевинарство, саобраћај, угоститељство, туризам и 
мала привреда. 
 
 
4.7.3. Трговина, угоститељство, занатство и друге услуге 

 
Област терцијалних делатности је веома развијена у општини Кула, о чему говори и 
податак о 1.092 регистрована предузетника на територији општине 2005. године. Поред 
тога, регистровано је и 91 угоститељско и 10 трговинских предузећа различитог 
капацитета. Занатске и личне услуге обухватају широк дијапазон потреба становништва и 
привреде. 
 
У структури терцијалних делатности трговина је најзначајнија делатност са највише 
објеката са широким трговинским асортиманом. По структури продајних објеката, они 
углавном не задовољавају савремене стандарде, јер су у најбољем случају у рангу 
супермаркета. По бројности и лоцираности у потпуности задовољавају све потребе 
становништва. Недостатак савременијих објеката увелико је компензован близином Враса, 
Сомбора и Новог Сада, где постоје продајни објекти вишег техничког стандарда. 
 
Друга по значају је угоститељство, које је такође веома развијено. Међутим, у структури 
угоститељских објеката доминирају кафе - барови, бифеи, барови и слично док је мало 
ресторана и мотела, а два хотела нису у функцији - реновирају се. То умногоме умањује 
ефекте туристичке понуде као и на општу слику о средини. Ипак, евидентан је напор 
власника да побољшају комфор у објектима. 
 
Што се тиче броја кревета, општина Кула спада у неразвијене јер на територији целе 
општине има 2 мотела и 2 пансиона. Са становишта потреба транзитног, а нарочито 
стационарног туризма то је више него недовољно. 
 
Занатство је развијено и обухвата различите делатности, у складу са потребама 
становништва и привреде. Такође, алокација занатских радњи је задовољавајућа, јер се у 
скоро свим насељима могу задовољити основне потребе за овим услугама. 
 
У сектору превоза, у последње време је забелажен веома велики пораст капацитета 
превоза путника, посебно у домену ауто-такси услуга. Такође у порасту су и капацитети за 
превоз роба у друмском саобраћају. 
 
 
4.7.4. Туризам 

 
Општина Кула, у оквиру Просторног плана Републике Србије, обухваћена је Северном 
туристичком зоном. Потенцијал за развој туризма представљају пловни канали Дунав- Тиса 
Дунав са локалитетом Мали Стапар, простори Телечких долова, акумулације, простор 
такозваног „Родић” језера, као и ловна подручја општине. 
 
Од значаја за развој туризма, посебно бањског (здравственог и  рекреативног), је утврђено 
и постојање термоминерлних вода у довољној издашности и делимично испитаним 
физичко−хемиским саставом и балнеолошким својствима, на бази чега се приступило 
даљим истраживањима и разрадама на локалитету Развала. 
 
Култура чини значајан део друштвеног живота у општини, културни и манифестациони 
туризам имају основу за даљи развој.  
 
Иако су сва насеља у значајној мери урбанизована, а број салаша и стамбених објеката у 
ванграђевинском реону мали, могуће је развијати специфичније облике сеоског туризма у 
комбинацији са осталим облицима ради боље валоризације.  
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Транзитни туризам има услова за сигуран развој у зони простирања државних путева, док 
је на осталим правцима од маргиналног значаја. 
 
Табела  I−12: Остварени број посета и ноћења  у  2004. години 

Број туриста у периоду Остварени број ноћења Просечни број ноћења 
укупно домаћих страних укупно домаћих страних домаћих страних 

Р Србија 1.971.683 1.579.857 391.826 6.642.623 5.791.564 851.059 3,7 2,2 
АП 
Војводина  

239.067 182.367 5.670 685.956 568.215 117.741 3,1 2,1 

Западно 
Бачки округ 

21.318 18.664 2.654 80.163 72.017 8.146 3,9 3,1 

Општина 
Кула 

2.991 2.194 797 5.639 3.407 2.232 1,6 2,8 

Извор: Републички завод за статистику Србије,  Општине у Србији у 2005. години 

 
Табела  I−13: Остварени број посета и ноћења  у  2005. години 

Број туриста у периоду Остварени број ноћења Просечни број ноћења 
укупно домаћих страних укупно домаћих страних домаћих страних 

Р Србија 1.988.469 1.535.790 452.679 6.499.352 5.507.604 991.748 3,6 2,2 
АП 
Војводина  

260.503 190.518 69.985 734.878 581.706 153.172 3,1 2,2 

Западно 
Бачки округ 

20.109 16.052 4.057 81.872 68.922 12.950 4,3 3,2 

Општина 
Кула 

2.270 1.203 1.067 6.006 2.010 3.996 1,7 3,7 

Извор: Републички завод за статистику Србије,  општине у Србији у 2006. години 
 
Остварени туристички промет у периоду 2004 - 2006 година показује могућност развоја 
туризма.  
 
 

4.8. Инфраструктурни систем, комунални објекти и површине 

 

4.8.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
На простору општине Кула присутна је инфраструктура три вида саобраћаја: друмског, 
железничког и водног. 
 
Друмски саобраћај - код друмске инфраструктуре изграђени су путеви различитог 
хијерархиског нивоа, који не задовољавају све захтеве за транспортом. Постојећа мрежа 
државних путева I и II реда не омогућавају задовољавајући ниво веза општине са 
окружењем и широм територијом.  
 
Простором општине пролази један државни пут I реда (М−3) правцем: гранични прелаз 
"Богојево" − Оџаци − Кула − Србобран − Врбас − Е75 − Бечеј − Кикинда − граница Србије 
са Румунијом, који дијаметрално пресеца територију општине на правцу запад−исток, 
реципијент је већине интегралних кретања у оквиру општине и усмеравају их до жељених 
одредишта. 
 
Табела I−14: Величина саобраћајног тока ДП I Реда (М−3) деоница Кула−Врбас на    

локацији аутоматског бројача Врбас (бројачко место 13) за период 1996−2008 
година:  

Год. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ПГДС 3255 3774 4955 5932 6078 4802 5640 5805 5849 5695 6181 6778 6244 
 
Год. 2007 2008 
ПГДС 7211 7185 
 
Табела I−15: Величина саобраћајног тока ДП I Реда (М−3) деоница: Оџаци−Кула за период 

1996−2008 година: 
Год. 2005 2006 2007 2008 
ПГДС 5978 5854 5600 5550 
Извор података: ЈП "Путеви Србије" БГД, ЦПВ НС 
 

Траса овог пута ван насеља има задовољавајуће експлоатационо − техничке 
карактеристике, тако да обезбеђује задовољавајући ниво саобраћајне услуге, безбедности 
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и проточности, а траса кроз насеља Руски Крстур и Кула има неповољне карактеристике 
посебно што je изражен транзитни саобраћај на овом путу који својим манифестацијама 
нарушава међунасељске и насељске токове и знатно угрожава животну средину. Негативни 
ефекти су евидентни, са трендом повећања, те се у оквиру урбанистичких планова ових 
насеља јављају захтеви за измештање трасе ван урбаних простора. 
 
Када услед повећања обима саобраћаја, који се посебно очекује изградњом савременог 
међународног граничног прелаза на Дунаву код Богојева, дође до угрожавања ових 
параметара мора доћи до изградње обилазница или новог пута, како би се те негативности 
елиминисале или довеле до границе прихватљивости. 
 
На простору општине присутна су два државна пута II реда (регионални): граница Богојево 
− Апатин − Сомбор − Кула (Р−101) и Бачка Топола − Липар − Кула − Савино Село − Бачка 
Паланка. Ови путеви имају функцију регионалног повезивања и кумулисање саобраћаја са 
локалних и атарских путева. Трасе ових путева пролазе кроз насеља Кула, Црвенка, Сивац 
и Липар тако да транзитни саобраћај на овим путевима својим манифестацијама нарушава 
међунасељске и насељске токове и знатно угрожава животну средину. Интезитет 
саобраћајних токова је изражен на потезу Сивац − Црвенка − Кула, са трендом повећања, 
те су у оквиру урбанистичких планова ових насеља планирана измештања трасе, чиме би 
се елиминисали транзитни токови ван урбаних простора.  

 
Табела I-16: Преглед траса државних путева на територији општине Кула: 
Ранг и правац ДП Укупна дужина трасе 

(km) 
Дужина трасе 

ван насеља (km) 
Дужина трасе 

кроз насеља (km) 
% трасе 

кроз насеље 
ДП I. реда (М-3) - Лалић-
Р.Крстур-Кула- Врбас-Е75 

17,502 
(км 41+855- 49+815

9,319         8,183 46,75 

ДП II. реда (Р101)- 
Кљајићево-Кула-Сивац-

Црвенка-Кула 

22,613 
(км 58+127-
80+740) 

14,827 7,786 34,43 

ДП II. реда (Р119) – 
Бајша –Липар-Кула-
Савино Село  

23,136 
 (км 77+642-
100+778) 

17,299 5,837 25,23 

УКУПНО: 63,254 41,445 21,806  34,47 
Извор података: ЈП "Путеви Србије" БГД- "Референтни систем магистралних и регионалних путева у 
Републици Србији" 
 
Напомена: на правцу ДП II реда – ДП I реда (Р101-М3), са највећим саобраћајним током: 
Кљајићево – Сивац – Црвенка – Кула - Врбас, чија је укупна дужина кроз територију 
општине 26,519 km, 44,1% (11,692 km) трасе пролази кроз насеља Сивац, Црвенка и Кула.  
 
На простору општине Кула мрежа општинских (локалних) путева је неадекватна  
квантитатативно и квалитативно. Деонице постојећих општинских (локалних) путева: 
Црвенка − Крушчић и Црвенка − Нова Црвенка−Панонија  имају експлоатационо−техничке 
карактеристике које обезбеђују адекватан ниво безбедности и проточности саобраћаја што 
није случај са деоницама: Крушчић − Бачки Грачац, Крушчић − Руски Крстур и Сивац − 
Мали Стапар које имају недовољну ширину коловоза за двосмерни саобраћај, а коловозна 
конструкција је у изузетно лошем стању, док деоница Крушчић − Руски Крстур има и 
неповољне радијусе хоризонталних кривина.  
 
Недостатају путеви за краће трајекторије путовања између појединих општинских насеља и 
насеља суседних општина: Липар − Нова Црвенка, Липар − Мали Иђош, Сивац − Крушчић, 
Сивац − Стапар, Кула − Крушчић, Кула − Мали Иђош, Руски Крстур − Бачки Грачац, Мали 
Стапар − Кљајићево, због чега је неопходно нову саобраћајну матрицу употпунити новим 
општинским путевима.  
 
Постојећу мрежа некатегорисаних путева, која је утврђена комасацијом, највећим делом је 
са земљаном подлогом осим путева који повезују пољопривредне економије и насељске 
депоније комуналног отпада које имају изграђене савремене коловозе или од туцаника до 
јавних путева.  
 
Улична мрежа насеља је недовољно развијена и не нуди одговарајући ниво услуга за 
токове моторизованог и немоторизованог саобраћаја. Посебно се јавља проблем на 
правцима државних путева кроз насеља, где недостају бициклистичке стазе, те је 
проточност и безбедност саобраћаја на ниском нивоу због изражених транзитних 
саобраћајних токова, који имају тенденцију раста.  
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Потешкоћу представља и велики број укрштања путева друмског, посебно некатегорисаних 
и железничког саобраћаја у нивоу тако да се у будућности мора наћи оптималан број 
укрштања, како би се исти безбедносно опремили. 
 
На овом простору егзистира јавни друмски путнички превоз, локалног и међумесног 
саобраћаја. У међумесном превовозу, где преовладавају линије транзитног карактера на 
правцу Сомбор − Нови Сад − Београд учествује више превозника, док локални превоз 
обавља домицилни превозник "Кулатранс", који је у 2006. години превезао укупно 573.369 
путника. Основни проблем у јавном локалном превозу представља недостатак линија 
којима би се омогућило повезивање мањих стамбених насеља: Мали Стапар, Нова Кула, 
Романија и Зеленгора са Кулом, Сивцом и Црвенком, тиме и широм територијом. Аутобуске 
станице изграђене су у насељима Кула, Црвенка, Сивац. Аутобуске станице имају 
капацитет одговарајући фрекфенцији пријема и отпреме аутобуса, посебно што 
преовладавају транзитне линије јавног превоза путника. Постојећа аутобуска стајалишта су 
у свим насељима, осим у Кули, уређена у складу са прописима.  
 
За снабдевање возила погонским горивом и мазивом на територији општине изграђено је 
укупно 8. пумпних станица јавног карактера, које су неравномерно распоређене, тако да  4 
насеља немају ове објекте те су упућена на пумпе у суседним насељима (Липар, Крушчић 
Нова Црвенка и Мали Стапар).  
 
Железнички саобраћај − на простору општине егзистира локална железничка пруга 
Сомбор − Сивац − Црвенка − Кула − Врбас, која је у експлоатацији. На потезу од Врбаса 
до Црвенке 1989. године урађена је велика оправка пруге за максимално дозвољено 
оптерећење од 20 t и максимално дозвољену брзину од 90 km/h док је ред вожње 
пројектован са 80 km/h због лошег стања и застарелости возних средстава. Потез од 
Црвенке до Сомбора (36 km) последњи пут је ремонтован 1962. године те су горњи строј и 
објекти у лошем стању. Максимално дозвољено осовинско оптерећење је 16 t, а 
максимално дозвољена брзина 40 km/h. Веома велики проблем на овој прузи, са аспекта 
безбедности, представља велики број путно−пружних прелаза, а посебно су проблематични 
путно−пружни прелази у станицама Кула и Сивац. 
 
Присутни су коридори демонтираних железничких пруга: Оџаци − Крушчић− Црвенка − 
Нова Црвенка − Суботица, Кула − Гајдобра и Кула − Мали Иђош са железничким станицама 
у Крушчићу, Црвенки (код циглане) и Новој Црвенки са руинираним станичним зградама.    
 
Табела I−17: Преглед траса железничких пруга на територији општине Кула: 

Правац Укупна дужина трасе 
(m) 

Статус 

Сомбор – Сивац - Црвенка Кула - Врбас 27.804,00 У саобраћају 
Црвенка - Крушчић - Б. Грачац - Оџаци 8.668,00 демонтирана 
Црвенка - Пачир 9.875,00 " 
Кула- С. Село - Гајдобра - Б. Паланка 7.892,00 " 
Кула - Мали Иђош 12.252,00 " 
УКУПНО: 66.491,00  
Извор података: ЈП "Железнице Србије" Сектор за стратегију и развој  
 
На прузи Врбас − Сомбор на територији општине налазе се железничке станице Кула, 
Црвенка и Сивац. 
 
У превозу роба веома велики потенцијал представљају капацитети силоса "Унион" и 
"Бачка" (око 40.000 t) који имају по индустријски колосек. У ранијем периоду товарило се 
30-40 вагона житарица дневно. Утовар и истовар из силоса је модернизован.  
 
На прузи Сомбор − Врбас по важећем реду вожње постоје две линије путничког саобраћаја, 
са заустављањем возова у свим станицама и стајалиштима, са 6 пари возова дневно и то: 5 
пари путничких возова на релацији Сомбор − Врбас и 1 пар путничких возова на релацији 
Сомбор−Сивац. Ред вожње се не одржава због недостатка возова. Такође, велики проблем 
представља и изузетно лоше стање деонице пруге од Црвенке до Сомбора и изузетно ниска 
максимално дозвољена брзина возова од 40 km/h тако да је време путовања на релацији од 
58 km неприхватљиво велико. 
 
Што се тиче теретног саобраћаја, због хроничног недостатка теретних кола одговарајућих 
серија и локомотива, железница није у могућности да подмири потребе привреде у општини 
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Кула (станице Кула, Црвенка и Сивац). Захтеви и потребе привреде за превоз железницом 
за ове три станице крећу се на годишњем нивоу преко 400.000,0 t.  
 
Изграђеност објеката и садржаја железничког саобраћаја се не користи у задовољавајућем 
обиму иако постоје добре просторне могућности за имплементацију свих потребних 
садржаја за успостављање интегралног транспорта. 

 
Водени саобраћај−велики потенцијал општине Кула представља то што њен простор 
пресецају пловни путеви (основни канали хидросистема Дунав-Тиса-Дунав): Врбас − 
Бездан од km 10+900 до km 38+800, Бечеј − Богојево од km 62+400 до km 66+500 и 
Косанчић − Мали Стапар од km 0+000 до km 20+070 чија укупна дужина износи 52.070 m. 
 
Канали Врбас − Бездан и Бечеј − Богојево су пловни канали са двотрачним саобраћајем и 
пројектованим пловним габаритом изнад акваторије канала од 6,0 m код максималног 
водостаја. Канал Врбас−Бездан је плован за теретњаке до 500 t носивости и има 
минималну пловну дубину 2,0 m и ширину 15,2 m. Тренутно је код Врбаса канал 
непроходан јер није у потпуности реконструисан покретни мост порушен 1999 г. Канал 
Бечеј − Богојево је плован за теретњаке до 1.000 t носивости и има минималну пловну 
дубину 2,15 m и ширину 21,5 m. Канал Косанчић−Мали Стапар је плован за теретњаке до 
650 t носивости, само од ушћа до преводнице Руски Крстур km 3+750, која није у 
функцији, са максималном пловном ширином од 11,5 m.  
 
На простору општине Кула на пловним каналима евидентирана су товаришта: у Сивцу код 
силоса ЗЗ "Сивац", у Црвенки код Шећеране и Фабрике сточне хране, у Кули код "Етерне" и 
у Крушчићу, која су користила привредна предузећа за своје потребе а већ дуги низ година 
се не користе због лошег пословања истих, неодржавања пловних путева и експанзије 
друмског саобраћаја, односно недостатка одговарајуће државне стратегије развоја 
саобраћајног система којом би предости воденог саобраћаја дошле до изражаја. 
 
Ваздушни саобраћај - када је у питању јавни ваздушни саобраћај, општина Кула је 
упућена на ваздушну луку "Аеродром Београд". За потребе привредне авијације користе се 
одговарајуће земљане подлоге у свакој катастарској општини. 
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4.8.2. Водопривредна инфраструктура 

 

На простору општине налазе се водни системи основне и детаљне каналске мреже 
хидросистема Дунав – Тиса - Дунав и акумулација на бочном огранку Криваје. 
 
Основну каналску мрежу чине следећи магистрални канали: део канала Врбас − Бездан, 
део канала Нови Сад − Савино Село, део канала Бечеј − Богојево, канал Косанчић − Мали 
Стапар и хидротехнички објекти: преводница и устава Мали Стапар и преводница и устава 
Руски Крстур. 
 
Детаљна каналска мрежа - на територији општине изграђена је детаљна каналске 
мрежа, која је подељена на пет мелиорационих сливова на којима се налазе објекти 
неопходни за функционисање одводне каналске мреже - пропусти, мостови, уставе и две 
црпне станице Сивац на каналу С-1 и Кула на каналу I-61 и Ц.С. Кула - Мали Иђош која је 
део система за наводњавање. Карактеристике наведених сливова и црпних станица дате су 
у табели I-6. Сливови за одводњавање под бројем 3. и 4.  из табеле I-6 тј. сливови КС–III и 
VKC-V простиру се на површини општина Кула и Врбас. Површина слива који припада 
општини Кула износи 8.620 ha, а површина слива VKC-V који припада општини Кула је 
920ha. 
 
Системи за наводњавање - на граници катастарских општина Кула и Врбас изграђен је 
систем за регионално снабдевање водом северне Бачке, подсистем Кула - Мали Иђош у I 
фази са површином за наводњавање од 5.600 ha и црпном станицом капацитета 1,2 m3/sec. 
 
У североисточном делу општине на бочном огранку Криваје К−18 односно на приступном 
каналу К−18−2 изграђена акомулација−језеро „Сава” из којег се врши наводњавање око 
200 ha земљишта које припадају ПД "Паноија", језеро залази на територију општине Кула. 
 
Табела I−18: Основне карактеристике подручја по сливовима 
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1.  S-I  84,5   6.700 Врбас - Бездан  црпно  0,63 - -  19700  38753 46552  34185 
2.   КК-II  84,2   2.406 Косан.- М Стап.  Грав.  0,79  -   800   6730  19290 9120  2015 
3.   КС-III  84,3   12.653 Врбас - Бездан  Грав.  0,55 21   27670  43723 45098  27770 
4.   VKC-V  84,4   1.267 Врбас - Бездан  Грав.  0,55 - -  20990  12495 3730  2620 
5.  02Кула  105,0   25.509 Врбас - Бездан  Грав.  0,20 - -  41680  33033 2620  1590 
    
   Наставак табеле I-18  
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139.90 20,77 18100 3000 18 126 0 0 2 - - 0 1 
37.155 15,44 7300 7300 27 28 0 0 1 - - 0 1 
144.261 11,40 17050 9000 113 131 3 3 5 - - 0 1 
37.515 29,61 5600 2000 57 26 0 0 3 - - 1 1 
78.923     3,09 0 0 163 17 0 1 2 5 - 0  
 
Табела: I−19. Карактеристике црпних станица 
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 1. "Сивац"Сивац 0,0 Стаб. S-I   Сивац Елек. 0,0 82,5 82,85 да 4 3 3  1969 
 2. "Кула"- Кула  0,0 Стаб. 02 Кула Кула   Елек. 82,0 82,6 83,0 не 0,14 3 3  1989 

 

 

 

4.8.3. Термоенергетска инфраструктура 

 

Развој енергетске инфраструктуре је у конфликту између коришћења енергетских ресурса 
и заштите животне средине (земљишта, становништва и друго) и предузимању 
одговарајућих мера за смањење конфликта и санирање негативних последица (програми 
рекултивације/ревитализације отклањање штета и друго).  
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Експлоатација гаса и гасоводна инфраструктура 

 
На територији општине Кула постоје инсталације и објекти који су у власништву ЈП 
''СРБИЈАГАС''-а, и то: 

- челични гасовод високог притиска РГ-04-15 пречника Ø 16'' од ГРЧ Госпођинци до 
ГМРС Сомбор; 

- челични гасовод високог притиска РГ-04-12 пречника Ø 6 5/8'' од РГ-04-15 до 
ГМРС Кула; 

- челични гасовод високог притиска РГ-04-13 пречника Ø 8 5/8'' од РГ-04-15 до 
ГМРС Црвенка; 

- челични гасовод високог притиска РГ-04-19 пречника Ø 4 1/2'' од РГ-04-15 до 
будуће ГМРС Сивац; 

- објекти ГМРС Кула и ГМРС Црвенка; 
- челични гасовод средњег притиска, мерно-регулационе станице и дистрибутивна 

гасна мрежа у Црвенки и Кули; 
 
Постојећи капацитети експлоатација земног гаса су и гасне бушотине РК1 и РК2 које су 
активне и РК3, РК4 и РКс1 које нису активне.  
 
На подручју обухвата Просторног плана пружају се могућности њеног даљег развоја и 
проширења у циљу обезбеђења природног гаса за све кориснике. 
 
Геотермална енергија 

 
На основу светских и домаћих искустава, оцењује се да би се геотермалне воде Панонског 
басена Војводине, с обзиром на физичко–хемијске и геотермалне одлике, користила у 
следећим областима: спортско-туристичким центрима, здравству - балнеотерапији, 
индустрији за технолошке воде, пољопривреди за загревање стакленика у сточарству и 
живинарству за загревање фарми, у рибарству и другим областима.  
 
Нафтоводна инфраструктура 

 
На територији општине Кула не постоје изграђени објекти нафтоводне инфраструктуре, 
нафтне бушотине. 
 
 
4.8.4. Електроенергетска инфраструктура 

 

Потрошачи на простору обухваћеном планом напајају се електричном енергијом из 
јединственог електроенергетског система Србије. Основни објекат за снабдевање су 
трафостанице ТС 110/20 kV "Кула", ТС  110/20 kV "Врбас 1" (потрошачи у насељеним 
местима Кула и Руски Крстур) и ТС 110/20 kV "Црвенка" (потрошачи у насељеним местима 
Црвенка, Сивац, Крушчић, Липар и Нова Црвенка).   
 
На територији општине се налазе следећи далеководи напонског нивоа 110 kV: 

- далековод број 132/1 Сомбор 1 − Црвенка; 
- далековод број 132/2 Црвенка − Кула; 
- далековод број 132/3 Кула − Србобран; 
- далековод број 181 Оџаци − Врбас 1; 
- далековод број 1130 Кула − Врбас 1. 
 

На датом простору постоји изграђена преносна средњенапонска мрежа 20 kV. Ова мрежа је 
највећим делом надземна, а само су делом у Кули, а краће деонице или одцепци у осталим 
местима изведени подземним кабловима.  
 
Дистрибутивне трафостанице ТС 20/0,4 kV су грађене као монтажнобетонске, зидане и 
најчешће стубне, монтиране на челично−решеткастим порталима и стубовима. 
 
У центру Куле и мањим делом Црвенке, као и делу нових стамбених блокова дистрибутивна 
НН мрежа је изведена као кабловска, а на  осталим местима надземно. 
 
Постојеће капацитете електроенергетске инфраструктуре карактерише неприлагођеност 
захтевима стално растуће потрошње. Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је 
задовољавајућа у погледу покривености простора, али не и у погледу капацитета и 
техничких карактеристика водова и дистрибутивних трафостаница. 
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Јавно осветљење је застарело, скромног квалитета и скоро сви простори су недовољно и 
неадекватно осветљени. Неопходно је да се јавно осветљење плански допуњава, 
реконструише, осавремењује и одржава, према потребама и карактеру простора, на основу 
стандарда и норматива, с циљем да исто у функционалном, безбедносном и амбијемталном 
погледу испуни своју улогу. Истовремено са побољшањем, мора се ићи и на рационалност 
осветљења применом система ноћна/полуноћна, применом нових технолошких решења и 
савремених штедљивих, а ефикаснијих светиљки. 
 
 

4.8.5. Телекомуникациона и РТВ инфраструктура 

 

Телекомуникациона инфраструктура на подручју општине, којом су обухваћени 
телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви и примарна мрежа у 
насељима, углавном ни по квалитету ни по капацитету није на задовољавајућем нивоу. 
Секундарна мрежа није на задовољавајућем нивоу, претежно је изведена надземно и 
недовољног је капацитета. Jош увек није извршена аутоматизација и дигитализација 
телекомуникационе опреме и система у свим насељима општине. 
 
Спојни путеви између телефонских централа нису у потпуности остварени оптичким 
кабловима, тако да су у функцији следеће међумесне кабловске релације: 

- Врбас − Кула; 
- Кула − Сомбор; 
- Кула − Руски Крстур. 
 

На релацији Црвенка − Нова Црвенка веза се остварује аналогним системом преноса по 
бакарним проводницима, а на релацијама Кула − Липар и Кула − Крушчић у функцији су 
радио-релејни системи веза. 
 
За потребе система мобилних телекомуникација изграђене су базне станице у Кули, Руском 
Крстуру, Сивцу и Црвенки.  
 
На делу подручја општине постоје кабловски дистрибутивни системи: Кула и у делу 
Црвенке, док у осталим насељима нема елемената кабловског дистрибутивног система. 
 
 

4.8.6.  Комунални објекти и површине 

 

Општина уређује област комуналних делатности на својој територији у складу са Законом о 
комуналним делатностима. Комунална делатност поверена је Јавним предузећима по 
насељима (Кула, Црвенка и Сивац)  и Месним заједницама (Руски Крстур, Липар, Крушчић, 
Нова Црвенка).  
 
Депоније комуналног отпада−на територији општине, сва насеља имају депоније 
комуналног отпада које нису уређене у складу са важећим прописима.  
 
Сточна  гробља−са територије општине је организовано одношење животињских лешева 
из регистрованих објеката за држање и  гајење животиња  у кафилерију ДПП "Протеинка"  
Сомбор. Сви регистровани објекти (укупно 73) имају уговор о техничко-пословној сарадњи 
са кафилеријом. У кафилерију у Сомбору се на годишњем нивоу са територије општине 
Кула  одвезе 65.000 kg лешева говеда и 60.000 kg лешева живине.  
 

Лешеви животиња из приватног сектора, изузев у случају угинућа  услед заразних болести, 
завршавају на депонијама, у каналима, поред путева или на земљишту власника и на овај 
начин загађују животну околину. 
 
 
4.9. Животна средина 

 

На територији општине се не врше редовна мерења квалитета животне средине. Из тог 
разлога се не располаже поузданим подацима о стању и квалитету животне средине на 
овом простору. 
 
Међутим, може се констатовати да су постојеће активности и недовољна комунална 
опремљеност на територији општине угрозиле квалитет животне средине и изазвале 
локалне и шире  еколошке проблеме.         
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Један од највећих еколошких проблема, је загађеност површинских вода, првенствено 
канала Врбас-Бездан, као и латералних канала  I−64 и I−61.       
 
Квалитет  животне средине 

 

Квалитет површинских и подземних вода - систематска мерења квалитета 
површинских вода  на територији општине врши Републички хидрометеоролошки завод на 
основу Закона о водама а у складу са Програмом систематског испитивања квалитета 
површинских и подземних вода Републике Србије. 
 
Републички хидрометеоролошки завод врши контролу  квалитета воде водотока канала ДТД 
Врбас на профилима: Мали Стапар, Врбас I и II, који пресецају или су у неросредној 
близини територије општине Кула. 

 
Према Уредби о категоризацији вода побројани потези канала Дунав –Тиса- Дунав сврстани 
су у II a  односно II б класу водотока. 
 
Оцена стања квалитета воде врши се на годишњем нивоу у складу са  методологијом и 
критеријумима дефинисаним Уредбом о класификацији вода међурепубличких водотока 
међудржавних вода и обалног мора Југославије  („Службени лист СФРЈ”, бр. 6/78). 
 
Табела I−20: Класе бонитета  воде водотока 
Водоток профил     2000.г.  2001.г.   2002.г.   2003.г.  2004.г. 

канал Врбас-Бездан Мали Стапар     -  II/III   III     III III/IV 
канал Врбас-Бездан Врбас   I    III   III/IV  III/IV   III/IV  III/IV 
канал Врбас-Бездан Врбас  II    ВК     ВК      ВК      ВК    ВК 
канал Бечеј-Богојево     III   III/IV   III/IV   III/IV   III/IV   III/IV 
 
На бази резултата  датих у табели се може констатовати да квалитет воде ових водотока ни 
на једном контролном профилу није одговарао захтевној класи. 
 
Површинске воде са деоница канала Врбас–Бездан на територији општине и шире спада у 
најзагађенијe водотокe у Европи, што се може  видети на контролном профилу  Врбас 2 где 
је канал сврстан у ван класну категорију, потпуно деградирани водотоци.  
 
Према подацима садржаним у Елаборату које је радио Норвешки институт за истраживање 
вода (НИВА) на територији општине Кула евидентирани  су  загађивачи вода канала ХС ДТД  
Врбас−Бездан и латералних канала I−64 и I−61. 
 
Табела I−21: Загађивачи канала Врбас−Бездан и латералних канала I−64 и I−61 

Извор Активност Капацитет произ. Примедбе 

насеље Црвенка комунална отпадна 
вода 

нема тачних података - нема третмана - 
пречистач није у финкцији 

насеље Кула комунална отпадна  
вода 

25 km канализационе 
мреже 

- нема третмана - 
пречистач није у функцији 

фабрика шећера 
'Црвенка' 

производња шећера 
100 дана у години 

6000 t репе/дан 
80000 t шећера/год. 

користе лагуне 
капацитет недовољан 

фабрика бисквита 
'Јаффа'' 

производња  
бисквита 

                  
               -                                          

годишња количина отпад. 
вода 35000mw -постоји 
биодиск  

фабрика  'Панон' производња алкохо. 50 mw алкохола/дан непознато загађење 
фабрика коже 
'Етерна' Кула 

прерада коже 40 t сирове коже/дан  
5 t протеина/дан 

делимично изграђен 
предтретман никад у функц. 

фабрика арматура 
'Истра' 

фабрика арматура 35% искоришћења изграђен предтретман, 
загађује тешким металима 

 
На територији општине Кула се налазе и други ненаведени мањи привредни објекти који 
продукују отпадне материје, а нарочито воде, и испуштају их у латералне канале делта 
I−64 и I−61, или директно у  канал Врбас−Бездан.  
 
Загађивање подземних вода настаје због коришћња несанитарних септичких јама које се 
користе у највећем броју насеља, са изузетком  делова  насеља Кула и Црвенка који имају 
фекалну канализациону мрежу. Међутим, вода из фекалне канализационе мреже ових 
насеља се непречишћена упушта у канал I-64 чији је крајњи реципијент канал Врбас- 
Бездан. 
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По питању загађења канала Врбас−Бездан и решавања ове проблематике рађене су бројне 
студије и елаборати међу којима су: Елаборат привремене заштите канала ДТД у зони 
Врбас − Кула − Црвенка од загађења отпадним водама (елаборат је радио Универзитет у 
Новом Саду, Грађевински факултет у Суботици, јануара 2001. године), затим Акциони план 
под називом ”Канал за живот” урађен 2006. године од стране Ј.В.П "Воде Војводине" у 
циљу смањења загађења за деонице канала Хс ДТД Врбас - Бездан и Бечеј − Богојево,  
затим пројекат Ревитализација Бачког канала кроз Врбас који је радио Новрешки институт 
за истраживање вода (НИВА) у току 2006. године, у којeм је делом обухваћена и  
проблематика решавања загађивања канала са териториje општине Кула.  
 
У циљу ревитализације канала Врбас – Бездан, општине Кула и Врбас су 2005. године 
потписале Споразум о изградњи заједничког пречистача који је лоциран на територији 
општине Врбас.  
 
У припреми су и активности на решавању проблема измуљавања канала Врбас−Бездан,  
стабилизације и одлагања муља, што је такође један од значајних проблема заштите и 
ревитализације овог канала и  животне средине у окружењу канала,  с обзиром да је канал 
до сада био реципијент отпадних вода, те се  поставља  питање квалитета муља. 

 
С тим у вези у припреми су и активности везане за израду Пројекта коначног решавања  
проблема загађења и чишћења Великог Бачког канала које спроводи Министарство заштите 
животне средине у сарадњи са  Фондом за заштиту животне средине,  Фондом за капитална 
улагања АП Војводине, ЈВП "Воде Војводине", општином Врбас и општином Кула. За израду 
овог пројекта ангажован је институт за водопривреду "Јарослав Черни" из Београда, домаће 
стручне и научне организације и страни експерти. 
 
Везано за ове активности до сада је урађен пројекат главног колектора регионалне 
канализације Кула-Врбас и изведена је доница овог колектора у општини Врбас и  
документација за централно постројење за пречишћавање отпадних вода, урађен је 
пројектни задатак за израду главног колектора регионалне канализације од km 8+057 до  
km 12+500 и црпних станица Кула 1. и 2. као и катастар загађивача вода од Црвенке до 
Врбаса и испитивање седимента односно муља у сектору Врбаса. 
 
За потребе израде пројектне документације рађене су бројне анализе и студије у којима су 
учествовали поред домаћих и стране институције као што је Royal haskoning Nederland, затим 
Dag Berge са Норвешког института за истраживање вода (НИВА) затим Dekonta из Чешке 
Републике и друге. Урађена је и база података "Катастри индустријских загађивача басена 
Врбас – Кула - Црвенка" и програм мониторинга квалитета отпадних вода за пројекат 
"Ревитализација Великог Бачког канала - ДТД" који је израдио Природно математички 
факултет, департман за хемију у Новом Саду. Мониторнгом је обухваћен период од 4 
године, до сада је праћен квалитет воде на овом сектору у 2008. години, предстоје још 3 
године мониторинга. Такође је урађена и студија о процени утицаја централног постројења 
за пречишћавање отпадних вода насеља Врбас и Кула у насељу Врбас на животну средину 
коју је урадио Факултет техничких наука у Новом Саду. 
 

Општина Кула за сада је у фази израде пројектне документације главног колектора 
регионалне канализације Кула – Врбас.  
 
Предстоје активности које треба да обухвате процену природе и обима загађења седимента 
са дна канала на сектору општине Кула (општина Врбас је урадила анализе седимената са 
дна канала), као и да се изврши избор оптималног решења измуљења и ремедијације 
загађеног муља, као и начина његовог одлагања. 
 
Квалитет земљишта - на територији општине је присутно загађивање земљишта које 
настаје услед неконтролисане примене минералних ђубрива и хемијских средстава 
заштите. 
 
Индиректно загађивање земљишта је због коришћења несанитарних септичких јама које се 
користе у највећем броју насеља, са изузетком делова насеља Кула и Црвенка који имају 
изведену фекалну канализациону мрежу на већем делу територије.  
 
Депоније отпада које се налазе на територији општине нису уређене по прописима услед 
чега долази до загађивања земљишта и подземних вода услед процеђивања депонијског 
филтрата и разношења смећа по околном земљишту. 
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Одвијање саобраћаја такође доводи до загађења земљишта у непосредној близини 
саобраћајница услед повећаног садржаја олова на путном земљишту и у близини  
саобраћајница. 
 
Података о обиму загађивања земљишта нема, јер се на простору општине не врше мерења  
и истраживања квалитета земљишта. 
 
Квалитет ваздуха - проблем загађивања ваздуха нарочито се везује за саобраћајнице, 
урбану средину и насељена места. Могући извори загађивања ваздуха на простору општине 
евидентирани су: саобраћај моторних возила посебно на магистралним и регионалним 
саобраћајницама које пролазе кроз насеља, затим дифузни тачкасти извори−котларнице и 
бројна индивидуална ложишта на читавом простору општине. Поред наведених извора 
загађивања као извори загађења су и индустријски објекти који у садашњим условима раде 
са смањеним капацитетом и са прекидима, али су и ови објекти извори загађења ваздуха. 
                                                                                                                                                                                                                                 
Мерења загађености ваздуха се врше повремено тако да не постоје поуздани подаци о 
квалитету ваздуха на територији општине. Према подацима са којима се располаже,   
мерења квалитета ваздуха су вршена у 2005. години и то на четири локације: поред   
фабрика: бисквита "Јаффа", алкохола "Панон" из Црвенке и фабрика "Жито−медиа" и 
"Aгрoкoп" из Куле. На сва четири мерна места резултати задовољавају захтеве дате у 
Правилнику о граничним вредностима емисије начину и роковима мерења и евидентирања 
података ('Сл. Гласник РС ' бр. 30/97.). 
 
Међутим, на основу ових повремених мерења се не може утврдити стварно стање квалитета 
ваздуха на територији општине. 
 
Бука - на територији општине бука настаје услед одвијања саобраћаја нарочито   
транзитног. Кроз територију општине Кула пролазе државни путеви I и II реда (М−3,  
Р−101, Р−119, у дужини од 34% кроз насељске територије, а на релацији Кула − Црвенка 
− Сивац чак 45 %. Бука настаје и услед одвијања одређених делатности.  
 
Мерења нивоа буке на територији општине се такође не врше редовно тако да се не 
располаже потпуним подацима о нивоу буке. Ниво буке, према подацима које смо добили  
је мерен 1997. године на четири мерна места у Кули: у улици Јосипа Крамера (испред 
фабрике "Слобода"), код Дома здравља (стари парк), у улици Саве Ковачевића (пијаца), 
код школе  (главни пут), и на три мерна места у Црвенки: на углу Улица Маршала Тита − 
Моше Пијаде, на углу Улица Маршала Тита − Вељка Влаховића, и у Улици  Вељка 
Влаховића (колонија шећеране).  
 
На основу резултата мерења вршених у 1997. години на наведеним мерним местима у Кули 
меродавни ниво буке за дан се кретао између 53 и 68 dB(А), што је у просеку 66 dB (А) и за 
1 dB(А) је изнад прихватљиве границе о дозвољеном нивоу буке за дан који износи 65 
dB(А). Меродавни ниво буке за ноћ се кретао од 53 dB(А) до 62 dB(А), што је 
неприхватљиво у односу на дозвољени ниво буке за ноћ од 55 dB(А). Највећи ниво буке на 
мерним местима био је код Економско-трговинске школе на главном путу (деоница 
магистралног пута М-3 и регионалног пута Р-101). 
   
Ови подаци не могу послужити за утврђивање стварног стања о нивоу комуналне буке у 
насељима, јер су застарели, а да би се сагледало стварно стање комуналне буке 
испитивања се морају вршити  континуирано. 
 
 
4.9.1.  Заштићена природна добра 

                 
Подручја предвиђена за заштиту на територији општине Кула:  

 
Станишта природних реткости 

 

Ова станишта обухватају остатке степа, влажних ливада, која се углавном користе као 
пашњаци или кошанице. Остаци степске вегетације и влажна станишта (влажне ливаде, 
тршћаци, слатине) смештена у дубоким долинама лесног платоа, као и уз сталне и 
привремене водотокове већином су угрожена нелегалним одлагањем комуналног отпада, 
непланским пошумљавањем и ненаменским преоравањем. Ова подручја посебно степски 
фрагменти, представљају станишта природних реткости од националног и међународног 
значаја. У циљу њиховог очувања на простору Општине, неопходно је извршити њихово 
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картирање, валоризацију и формирати заштићена подручја. Картирање и валоризација 
ових локалитета је део петогодишњег програма рада Завода за заштиту природе Србије. 
 
У складу са Уредбом о заштити природних реткости ("Службени  гласник РС", бр.50/93.) на  
стаништима природних реткости уважава се I степен режима заштите. У границама I 
степена режима заштите забрањује се коришћење природних богатстава и искључују се сви 
други облици коришћења простора и активости осим научних истраживања и контролисане 
едукације. 
 
На основу стручних и научних публикација, теренских истраживања, као и према 
постојећој документацији Завода, на овим просторима се налази већи број локалитета који 
представљају станишта природних реткости. У складу са Уредбом о заштити природних 
реткости ("Службени гласник РС", бр. 50/93.) на њиховим стаништима се уважава I степен 
режима заштите. У границама I степена заштите забрањује се коришћење природних 
богатстава и искључују сви други облици коришћења простора и активности, осим научних 
истраживања и контролисане едукације. Коришћење простора у близини ових 
микролокалитета треба ускладити са потребама опстанка врста природних реткости. 
  
Рибњак Руски Крстур са комплексом пашњака и обрадивих површина, је значајно 
станиште птица водених станишта, издваја се гнежђење црвенокљуног лабуда, миграцију 
чапље кашикаре и велике беле чапље. Постоји опасност од загађења воде еолском 
ерозијом (материјама са пољопривредних површина). 
 
Простор јужно од рибњака је под хидролошким утицајем повишених вода из вештачких 
језера, што доприноси очувању заслањености пашњака као станишта заштићених врста – 
природних реткости. Због утицаја рибњака започета конверзија пашњака у обрадиве 
површине на датој локацији, није економски оправдана (трошкови сталне мелиорације, 
ризик од плављења у влажним годинама и током великих летњих пљускова, тешкоће 
изградње објеката због висине подземне воде итд.). Предлаже се да се планска изградња  
салаша одреди на другим повољнијим локацијама. 
 
Колектори отпадних вода фабрике алкохола "Панон" и фабрика шећера  
"Црвенка" због присуства велике количине органиских материја у отпадним водама  
представљају гнездилишта сабљарке и црвеноноге властелице, црноглавог галеба и обичне 
чигре. Са друге стране треба имати у виду да квалитет пречишћеног ефлуента мора 
одговарати квалитету воде реципијента (Велики Бачки канал). Због присуства ретких и 
угрожених врста на овом простору, у случају рекултивације простора и реконструкције 
постојећег уређаја за пречишћавање (у складу са квалитетом и квантитетом ефлуента)  
неопходно је имати услове за заштиту природе. 
 
Долина Буси и остаци степе у бочном огранку Криваје, све до Фалционовог салаша  
на самој граници општине Кула, као и дубока долина са Кривајом (ван граница орштине) 
одређено је 2005. године за међународно ботанички значајно подручје (ИПА подручје) у 
нашој земљи. Представља станиште угрожених врста са Црвене књиге флоре Србије, 
заштићених и ретких представника као што су гороцвет, пругасти шафран, памук трава, 
жабља трава, илирски љутић и друго. Ово су потенцијална станишта за реинтродукцију и 
увећање природних полулација  критички угрожене врсте (ЦР) Црвене књиге флоре Србије, 
степског козинца  и ретке  степске врсте козинца, с обзиром да се јављају на малобројним 
локалитетима истоветних степских станишта у долини и бочним долинама Криваје. 
Истовремено су ово потенцијална станишта (ЕХ) врсте црвене књиге флоре Србије, висеће 
жалфије која је исчезла из наше флоре и ретке врсте гостанике, те постоји реална 
могућност  да се реинтродукују са очуваних станишта из суседне Мађарске.  
 
Падине Телечке са сурдуцима, у околини Сивца и Црвенке обрасле су ливадско - 
степском вегетацијом у чијем саставу су заступљене заштићене биљне врсте од којих памук 
трава развија најбогатије популације. Ово подручје је знатно угрожено изградњом 
легалних и дивљих депонија и другим активностима којима се уништавају малобројни 
фрагменти са остацима степе на лесу. 
 
Слатине у околини Руског Крстура, се јављају у великој рускокрстурској депресији, у 
којој је не постојање природне дренаже, условило појаву сабиралишта слане подземне 
воде и сланог земљишта. Остаци ових слатина након мелиоративних и агрокултурних 
захвата, карактерише присуство ливадско – степске вегетације континенталних слатина 
класе Festuco-Puccinellietea, редa Festuco - Puccinellietalia, од којих се на овом делу 
фрагментарно јављају значајне заједнице безбридњачке свезе, сланих влажних до јако 
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исушених станишта, као и састојине заједнице камфорикe, на најљућим слатинама које су 
полупустињског едемског панонског обележја. У флористичком саставу појављују се  
угрожене и заштићене врсте правих халофита, као што су шварцербергова боквицa са 
светске Црвене листе биљака, панонски звездан, камфорика  и др. На слатинама око Руског 
Крстура забележене су јединствене комбинације ових врста представљене заједницом. 
 
Континенталне слатине су као тип станишта приоритет заштите на европском нивоу. Од 
2003. године Завод за заштиту природе Србије, у оквиру програма рада, ради на 
валоризацији природних вредности слатина у Војводини које представљају једне од 
најугроженијих типова станишта. 
 
 
4.9.2.  Непокретна културна добра 

             

На основу утврђених градитељско−урбанистичких, архитектонских, историјских, 
културолошких и археолошких вредности сачуваног културног наслеђа општине Кула 
издвојена су и наведена културна добра са циљем њихове правне заштите и заштите кроз 
просторно планирање.  
 

ЛИПАР 

 
Евидентиране непокретности под претходном заштитом  

 
Појединачни објекти 

- Улици Маршала Тита бр. 38−40−канцеларије Месне заједнице "Ђуро Гајић";      
- Улица Маршала Тита бр. 42− зграда основне школе "Никола Тесла"и објекат вртића;  
- Улица Маршала Тита бр. 44−зграда здравствене станице;  
- Улица Иво Лоле Рибара−низ приземних објеката са разнолико обрађеним забатима 
у дрвету. 

 
Знаменита места 

- споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у парку;  
- спомен−плоча у Улица Марка Ратковића бр.55 (35);  
- спомен плоча на погону фабрике "Истра"; 
- спомен плоча на згради здравствене станице;  
- место звано "Бусије", према називу некадашњег насеља у непосредној близини 
данашњег Липара. 

 
Археолошки локалитети  

1. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног   средњег   века  
(13. −15. век); 

2. Вишеслојно насеље из периода неолита (Старчевачка култура), бронзаног доба и 
касног средњег века; 

3. Насеље из касно античког периода (Сармати 4.−5. век); 
4. Насеље из периода касног средњег века; 
5. Насеље из касно античког периода (Сармати 4.−5. век); 

 

СИВАЦ 

 
Непокретна културна  добра    

  

Споменици културе 

Сакрална архитектура 

- Српска православна црква Светог Николе, регистрована као споменик културе, и 
непокретности уписана у Регистар споменика културе; 

- Заштићена књижно архивска грађа у власништву Римокатоличке цркве. Црква је 
саграђена 1868. године−црква ужива претходну заштиту.  

 

Евидентиране непокретности под претходном заштитом  

 
Просторно културно−историјске целине 

- Просторно културно−историјска целина Малог Стапара, налази се на 5 km од 
Сивца. То је комплекс објеката који прати постанак и развој Великог бачког 
канала: преводница, шлајз, стари млин и управна зграда. Заштићену околину 
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чине објекти са припадајућим катастарским парцелама број: 9683, 9684, 9685, 
9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9698, 
9699, 9697, 9698, 9699, 9700, 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 
9709, 9710/1, 9710/2, 9710/3, 9711, 9712,9713, 9715, 10200/1, 10200/2, 10201, 
10202, 10203, 10204, 10205, 10206 део 10652 и делови уличног коридора Улице 
Малостапарске.  

- споменик Панонији−на територија К.О.Сивац−мали канал од Малог Стапара до 
Новог Сада градиo се у периоду од 1872. до 1875. године;  

 

Појединачни објекти 

 

Сакрална архитектура 

- Реформатска црква;  
- Римокатоличка црква. 
 

Профана архитектура 

- Улица Треће санџачке бригаде бр.5; 
- Улица Треће санџачке бригаде бр.9;  
- Улица Тршова бр.22; 
- Улица Тршова бр.40; 
- Улица Тршова бр.42; 
- Улица Жарка Зрењанина бр.5;  
- салаши на летњем стапарском путу, јужно у односу на преводницу код Малог 
Стапара, није утврђен значај и вредност предметних салаша, те ће се за сада ова  
територија третирати као заштићена околина. 

 
Знаменита места 

- спомен плоча на згради Библиотеке;  
- зграда ватрогасне станице, Улица Маршала Тита бр. 76;  
- спомен плоча погинулим добровољцима II светског рата на фасади православне  
цркве; 

- гробница Корнела Сентелекија на католичком гробљу са бронзаном фигуром жене;  
- спомен плоча жртвама фашизма 1941.-1945., на Дому СР "Партизан" у Омладинској 
улици бр. 1−зграда је за време окупације коришћена као затвор;  

- спомен плоча на згради у којој је била илегална штампарија Месног комитета, 
Улица М. Тита бр.119−некада бр.216−угао М.Тита и Вука Караџића (к.п.број 3642); 

- спомен плоча и зграда Прве седнице НОО, августа 1944. године, Балканска бр. 55  
- спомен плоча и зграда у Улици Маршала Тита бр.38, посвећена палим борцима 
1941.−1945 године;  

- спомен костурница палим борцима НОР на православном гробљу;   
- спомен плоча у атару Сивца, на салашу према Дубокој где је била партизанска 
база;  

- спомен обележје посвећено палим борцима жртвама фашистичког терора, у парку 
на катастарској парцели бр. 1714/2;  

- зграда са спомен плочом у Улици ЈНА бр. 59 у којој је за време рата била илегална 
партизанска база.  

 
Археолошки локалитети 

6. Насеље из касно античког периода (Сармати 4.−5. век); 
7. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века 

(13−15 век); 
8. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век);  
9. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века  

(13.−15. век ); 
10. Насеље из периода касног средњег века; 
11. Насеље из периода касног средњег века; 
12. Насеље из периода раног средњег века (6.−9. век); 
13. Насеље из периода праисторије са атиричним налазима; 
14. Насеља из периода неолита (Старчевачка култура) и касног средњег века; 
15. Насеље из периода касног средњег века; 
16. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век);  
17. Насеље из периода касног средњег века; 
18. Насеље са налазима праисторијске и касноантичке керамике; 
19. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век); 
20. Насеља из периода бронзаног доба, касне антике и средњег века (11.−13. век); 



Просторни план општине Кула 

 38

21. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век); 
22. Насеље из периода раног средњег века (9. век); 
23. Насеље из периода касног средњег века; 
24. Некропола из неутврђеног периода и насеље из периода касне антике; 
25. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века  

(13.−15. век); 
26. Насеље из периода касног средњег века; 
27. Насеље из периода касног средњег века; 
28. Насеље из касно античког периода (Сармати 4.−5. век). 
 

ЦРВЕНКА 

 
Евидентиране непокретности под претходном заштитом 

 

Просторно културно-историјске целине 

- комплекс радничке колоније−радничка колонија лоцирана је јужно у односу на 
круг фабрике са заштићеном околином; 

- комплекс уз фабрику шећера−са стамбеним објектима изграђеним након 1912. 
године и заштићеном околином; 

- подруми за вино−привредни објекти укопани у лесно брдо при крају Улице Моше 
Пијаде а на путу за Нову Црвенку. 

 

Појединачни објекти 
 
Сакрална архитектура 

- Римокатоличка црква.  
 

Профана архитектура 

- Улица Маршала Тита бр.59; 
- Улица Маршала Тита бр.96;  
- низ житних амбара лоцираних на обали канала.  

 
Објекти техничке културе  

Мост преко канала Бездан-Бечеј, на крају Улице Вељка Влаховића и  Млинарске. 
 
Знаменита места 

- спомен-плоча на пословној згради Индустрије грађевинског материјала    
"Јединство"; 

- старо Јеврејско гробље на крају села, према северу.  
 

Археолошки локалитети 

29. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века 
(13−15 век); 

30. Насеље из касно античког периода (Сармати 4.−5. век); 
31. Насеље из периода касног средњег века; 
32. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века   
     (13−15 век); 
33. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века 
      (13−15 век); 
34. Насеље из касно античког периода (Сармати 4.−5. век); 
35. Насеље из периода неолита (Старчево) и средњег века (12.−14. век); 
36. Насеље из периода неолита (Старчево). 

 
НОВА ЦРВЕНКА 

 
Евидентиране нерокретности под претходном заштитом 

 

Појединачни објекти 

- Улица Маршала Тита−Дом културе;  
- објекат Основне школе "Бранко Радичевић"; 
- Улица маршала Тита бр. 34;  
- Улица генерала Родића бр. 11-13;  
- железничка станица. 
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КУЛА 

Заштићена културна добра 
 

Споменици културе  

- Српска православна црква Св. Аростола Марка−проглашена за споменик културе од 
великог значаја;  

- Римокатоличка црква, Улица Лењинова бр.16−је проглашена за споменик културе. 
(к.п.број 2845). 

 
Евидентиране нерокретности под претходном заштитом 

 

Просторно културно -историјске целине 
Просторну културно−историјску целину центра Куле чини део уличних низова објеката уз 
Улицу Лењинову, Јосипа Крамера, Ђуре Стругара и Трг ослобођења. 

- потез у Улици Лењиновој: непарна страна од бр. 25 до бр. 19, непарна страна бр.. 
15 и 13 непарна страна од бр.7 до бр.1, парна страна од Српске православне цркве 
до угла са Улицом Јосипа Крамера;  

- потез у Улици Јосипа Крамера: парна страна од угла са Улицом Лењиновом до бр.. 
22,  закључно са мостом који премошћава велики канал Бездан Врбас.  

ЗАШТИЋЕНА ОКОЛИНА−непарна страна од бр.1 до краја улице, односно до моста. Објекат 
на броју 5. се изоставља се списка евидентираних културних добара;  

- Трг ослобођења: непарна страна од угаоног објекта бр.1 ( хотел "Кула") до угла са 
Улицом Ђуре Стругара, потез парка са сромеником палим борцима НОБ и фонтаном; 

   

ЗАШТИЋЕНА ОКОЛИНА−Улица Ђуре Стругара, парна страна од угаоног објекта бр.2 до 
краја улице, односно до укрштања са Улицом Саве Ковачевића; 
 
Појединачни објекти 

  

Профана архитектура 

- хотел "Кула", Трг ослобођења бр.1;  
- Улица Маршала Тита бр. 115 – школа;  
- Улица Лењинова: бр. 25, 24, 8, 7, 5, 3;   
- Улица Лењинова бр. 10-14 – Дом културе са спомен целином; 
- Улица Јосира Крамера: бр. 6, 14 ,16, 22 - киоск;  
- Улица Стевана Сремца, прека кућа и озидани лагум и Улица Железничка бр. 29.  

 
Објекти техничке културе 

- индустријски објекат−млин, на обали канала Бездан−Врбас, Ул. Јосипа Крамера 
бр.17;  

- мостови преко канала Бездан−Врбас, на крају улице и Вељка Влаховића и улице   
Јосипа Крамера. 

 
Знаменита места 

- спомен−скулптура у градском парку;  
- спомен плоча у Улица Новака Пејчића бр.183;  
- кућа са спомен плочом у Улица Шандора Петефија бр.133;  
- споменик на православном гробљу подигнут жртвама фашистичког  терора;  
- надгробни споменик на католичком гробљу подигнут Јосипу Крамеру;  
- надгробни споменик на православном гробљу на месту где је сахрањен  члан СК КРЈ 
за Кулу Новак Пејчић, обешен од окупатора марта 1944.године  

- надгробни споменик на православном гробљу на месту где је сахрањен члан КРЈ и 
првоборац Милан Гроздић, убијен од окупатора јула  1944. године.  

- на путу између Куле и Липара, са десне стране, подигнута је спомен пирамида од 
камена на месту битке између диверзантске групе III Бачко-барањско партизанског 
одреда, која се одиграла 22.09.1943.године, у којој је погинуо Иса Секицки, 
секретар СК КРЈ за срез кулски.  

 
Археолошки локалитети  

37. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег  века  
(13.−15. век ) 

38. Насеље из периода касног средњег века 
39. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег  века 

(13.−15. век) 
40. Насеље из периода касног средњег века 
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41. Насеље из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) 
42. Насеље касног средњег века и некропола из неутврђеног периода 
43. Некрополе из периода касне антике и касног средњег века 
44. Насеље из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) 
45. Насеље из периода касног средњег века 
46. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века  

(13.−15. век) 
47. Насеља касног бронзаног доба и касне антике 
48. Насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века  

(13.−15. век) 
49. Насеље раног средњег века (5.−6. век) 
50. Насеље из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) 

 

КРУШЧИЋ 

 

Евидентиране непокретности под претходном заштитом 

Сакрална архитектура 

- Римокатоличка црква у Улици М. Тита, саграђена 1783.г.  
  
Профана архитектура 

- Улица Маршала Тита – парна страна: бр. 22, 60 , 68, 98; 
- Улица маршала Тита – непарна страна: бр. 33, 41, 49, 61, 73, 79, 85, 93, 103, 113, 
115, 117, 145;      

- Улица Владимира Назора: бр. 23, 27; 
- Улица Лењинова: бр. 78, 98, 157; 
- Улица 1 Маја бр. 2−жупни уред Римокатоличке цркве 
 

Знаменита места 
- Споменик победе у центру села.  

Археолошки локалитети 
51. насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века 

(13−15 век); 
52. насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века;     
53. насеље из периода касног средњег века; 
54. насеље из периода касног средњег века; 
55. неистражена некропола; 
56. насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века  (13. 

–15. век); 
57. насеља из касно античког периода (Сармати 4.−5. век) и касног средњег века    

(13.−15. век); 
58. насеље из касно античког периода (Сармати 4.−5. век). 
 

РУСКИ КРСТУР 

 

Нерокретна културна добра   

 

Споменици културе 

    
Сакрална архитектура 

- Русинска грко−католичка црква, и иконостас су стављени под заштиту Закона као 
споменик културе;  

- Водица у атару Руског Крстура.  
   

Профана архитектура 

- Русинска кућа, Улица Маршала Тита бр. 178 је регистрована је као споменик 
културе.  

 

Евидентиране непокретности под претходном заштитом  

 

Просторно културно- историјска целина 
Просторну културно−историјску целина центра Руског Крстура чине делови уличних низова 
објеката у Улици Маршала Тита и делу Улице Фрушкогорске;  

- Потез у Улици Маршала Тита: непарна страна од бр. 55 до бр. 103 и  парна страна 
од бр. 56 до бр. 92; 

- Основна школа (библиотека и Завичајни музеј).    
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Појединачни објекти 
- Улици маршала Тита−непарна страна: бр. 57, 59, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 91, 103, 
205;  

- Улици маршала Тита – парна страна: бр. 66, 70, 74,76,78,92, и 140;  
- Основна школа (библиотека и Завичајни музеј);  
- Улица Фрушкогорска: бр. 100, 252;  
- Улица Владимира Назора: бр. 81;  
- Улица Партизанска бр. 93.  

 

Знаменита места 

- спомен биста Петра Кузмјака; 
- спомен плоча са зграде месне канцеларије;  
- спомен скулптура у парку у центру села-бронзани ратник са пушком; 
- крст испред цркве од ружичастог мермера са високим квадратним постољем; 
- група надгробних споменика борцима 14. Словачке бригаде на насељском  гробљу; 
- спомен плоча црвеноармејцима – на гробљу са звездом у облику пирамиде. 

    
Археолошки локалитети 

59. насеље из касно античког периода (Сармати 4.-5. век); 
60. насеље из периода касног средњег века; 
61. насеље из периода касног средњег века; 
62. насеље из периода касног средњег века; 
63. насеља из касно античког периода (Сармати 4-5 век) и  
      касног средњег века  (13. –15. век). 
 

Према Закону о културним добрима гробље ужива претходну заштиту, те се без посебне 
евиденције она третирају као заштићене целине.    
 

За набројане евидентиране непокретности под предходном заштитом, могуће су измене под 
условом да су исте утврђене од стране надлежног Завода за заштиту споменика културе. 
 

   

5. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА ПОДРУЧЈА 
  

5.1. Потенцијали подручја 

 

Општина Кула се налази у Бачком појасу индустријског развоја са индустријским центрима 
Црвенком и Кулом, што надаље задржава значајне развојне могућности у наредном 
периоду. 
 
Развој општине темељи се на следећим расположивим природним ресурсима и радом 
створеним условима: 

• повољни природни потенцијали, високопродуктивна пољопривредна 

земљишта која чине 90,97% општинске територије, омогућавају развој 

различитих видова пољопривредне производње (ратарство, повртарство, 

воћарство, виноградарство и сточарство). 

 

• потенцијали развоја индустрије на територији општине се темеље на 

расположивим природним ресурсима и радом створеним условима. Због 

тога су основни развојни приоритети у области прехрамбене индустрије, 

металопрерађивачке, индустрије коже и обуће, израде намештаја, 

индустрије грађевинског материјала, израде текстилних предмета и нових 

технологија. 

 

• значајан развојни потенцијал општине представља могућност развоја 

такозваног малог агробизниса за који постоји квалитетан сировински 

потенцијал, одговарајући просторни услови (нарочито у сеоским 

насељима), квалификована радна снага и заинтересованост великих 

тржишта у окружењу, која могу да апсорбују ову производњу. Развој 

малог агробизниса значајно ће допринети повећању степена 

запослености, бољем коришћењу сировинског потенцијала и повећању 

прихода. 
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• развијену детаљна мрежа мелиоративних канала, са основном каналском   

мрежом као окосницом, како у смислу пловног пута, тако и простора уз 

које се може планирати системи за наводњавање за интезивну ратарску  

пољопривредну производњу;  

 

• задовољавајући ниво развијености, по квалитету и капацитету, 

телекомуникационих објеката; 

 

• присуство гасоводне инфраструктуре; 

 

• довољан број радно способног и образованог становништва; 

 

• присуство основнe мрeжe саобраћајница и тeрминалима три вида 

саобраћаја: друмског, жeлeзничког и водeног, прeдставља значајан 

потeнцијал за масовни прeвоз роба са овог и за потрeбe овог простора.    

 

5.2. Ограничења подручја 

 

• недостатак дугорочних програма укупног развоја општине, ограничења у 

финансирању развоја, стратегије развоја саобраћајних, инфраструктурних 

и комуналних система; 

 

• ограничења у развоју индустрије општине су углавном системског 

карактера и менифестују се кроз просторна ограничења, ограничења 

настала лошом приватизацијом, ограничења као последица 

нестимулативне кредитне политике банака, ограничења услед 

нестимулативне пореске политике државе и локалне самоуправе; 

 

• неквалитетно водоснабдевање;  

 

• нeпoстoјeћa (oсим у Кули и Црвeнки) мрeжa фeкaлнe кaнaлизaцијe; 

 

• нeдoстaтaк пoстрoјeњa зa прeчишћaвaњe упoтрeбљeних вoдa; 

 

• нeквaлитeтнo рeгулисaњe eвaкуaцијe aтмoсфeрских вoдa; 

 

• нeквaлитeтнo рeгулисaњe, oднoснo eвaкуaцијa унутрaшњих (пoдзeмних) 

вoдa; 

 

• неодложна потреба за ревитализацијом магистралног канала Врбас - 

Бездан; 

 

• потреба за реконструкцијом постојећих хидромелиорационих система; 

 

• загађени водотокови основне и детаљне каналске мреже;  

 

• недостатак адекватних праваца и капацитета саобраћајне инфраструктуре 

за квалитетнију међусобну повезаност насеља општине као и повезаност 

истих са насељима суседних општина. Неповољно пружање траса 

државних путева у односу на насеља што се неповољно одражава на 

организацију и функционисање насеља;   

 

• посебно ограничење представља заостајање квалитета и капацитета 

саобраћајне инфраструктуре, посебно у домену воденог и железничког 

саобраћаја; 

 

• недостатак смештајних капацитета у објектима типа мотел, хотел, одсуство 

организоване презентације туристичке понуде. Не постоји туристичка 

организација општине као кровна организација, неинформисаност и 

недовољна заинтересованост сеоског становништва за развој капацитета 

сеоског туризма, недовољна финансијска подршка за унапређење 

туристичке понуде; 
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II. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 

1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА 
 

Циљеви развоја, уређења и заштите подручја обухваћеног планом, проистичу из усвојених 
циљева и опредељења просторног развоја Републике Србије и специфичности подручја 
општине у просторно функционалном смислу и подразумевају: 

• стварање планског основа 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 који ће задржати становништво и унапредити 
квалитет живљења. 

 
Ради остваривања основних циљева заштите, развоја и уређења планског подручја у 
наредном периоду, као приоритети привредног развоја су утврђене следеће делатности: 

• индустрија 
• пољопривреда 
• грађевинарство 
• саобраћај 
• туризам и угоститељство. 

 
 
2. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПО ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА 
 
2.1. Становништво 

 

Анализа кретања броја становника за период 1948-2002. године показује незнатан пад 
укупног броја становника у последњих двадесет година. Наиме од пописа из 1981. године 
када је Кула имала највећи забележен број становника 49.898 до последњег пописа 2002. 
године број становника се смањио за 367 становика односно за 0,7 %. 
 
Анализа структуре становништва по старосним групама показује, повећање контигента 
старијег становништва, просечна старост становништва општине је 39,6 година.  
 
Циљ будућих демографских кретања у општини Кула је спречавање даљег погоршања 
виталних карактеристика популације, равномернији демографски развој општинских 
насеља, што је уско везано са стварањем услова за повећање степена запослености 
(промене везане за регионални и општински развој) и остваривање политике демографског 
развоја. 
 

 

2.2. Мрежа насеља и функционална усмереност 
  
Општински центар, насеље Кула, се налази на периферном делу територије општине. У 
средишту територије општине је Црвенка, насеље градског карактера. Остала насеља: 
Сивац, Крушчић, Руски Крстур, Липар и Нова Црвенка су села распоређена по ободу 
територије општине. 
                                                 
Функциoнална дифeрeнциjациjа насeљскe мрeжe заснoвана je на пoстojeћoj 
каатeгoризациjи:  

- општински центар је насеље Кула са израженим централним функцијама, 
- Црвенка је секундарни центар,   
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- насеља Сивац, Руски Крстур, Крушчић и Липар су сеоска насеља I степена 
- Нова Црвенка је примарно сеоско насеље, са допуном основних функција у 

оквиру секундарног центра Црвенке, преко ког је повезана са општинским 
центром. 

 
Слика 6. Мрежа насеља и функционална усмереност 

 
Сомбор са развијеним функцијама регионалног центра има доминантан утицај на развој 
општине Кула. Све већи је утицај Врбаса нарочито у унапређењу заједничких 
инфраструктурних система за које постоји економски интерес, технички услови изградње и 
рационално функционисање.  
 
Макрорегионални центар је Нови Сад.  
 
Три насеља Кула, Црвенка и Сивац су на простору уз  канал Врбас - Бездан (потез 
Сомбор−Бечеј). Овај правац у саобраћајном погледу представља један од најјачих 
лонгитудиналних коридора у Покрајини, истовремено је и основа просторно − 
функционалног повезивања низа урбаних центара који леже на њему.  
 
Остваривање развоја и афирмацију општине омогућиће: 

- јачање интеррегионалних веза са суседним општинама (Врбас, Сомбор, Оџаци, 
Бачка Топола, Мали Иђош) у складу са испољеним економским социокултурним 
интересима. Значај сарадње са суседним општинама је уједно од великог значаја 
за јачање и афирмацију узајамних веза Бачких региона (Западно−бачког, 
Северно−бачког и Јужно−бачког региона);  

- развој и јачање сарадње са регионима у ширем окружењу и прекогранична 
сарадња посебно економских веза (индустрије, пољопривреде, терцијалне 
делатности), културних веза, заштита животне средине и др. 

 
 
2.3. Јавне службе 

 

Циљеви развоја и организације јавних служби у општини Кула: 
- прилагођавање мреже јавних служби потребама корисника, у зависности од броја, 

густине и старосне структуре становништва, њиховог социјално-културно-
образовног профила, запослености и занимања и особености подручја; 
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- уређење и реконструкција постојећих објеката јавних служби, завршетак изградње 
започетих објеката и изградња нових објеката, према потребама и могућностима; 

- примена савремених информатичких и других комуникационих средстава, са 
циљем повећања доступности услуга јавних служби грађанима ради постизања 
уједначеног развоја. 

 
 

2.4. Привредне делатности 

 
Основни циљ израде Посторног плана општине у области привреде је обезбеђивање 
просторних услова за развој стабилне и развијене привредне структуре која одражава 
могућности и потребе овог простора и које ће омогућити у дугом року одрживи развој уз 
оптимално коришћење природних и радом створених услова. 
 
У том смислу, основно стратешко опредељење будућег развоја привреде општине 
представља адекватна валоризација људских ресурса, природних потенцијала и 
антропогених услова ради комплексног развоја привреде (агроиндустрисјког комплекса, 
грађевинарства, саобраћаја, туризма и угоститељства  и друго). 
 
 
2.4.1. Пољопривреда 

 

Бржи развој пољопривреде претпоставља одговарајуће промене у структури производње 
праћене повећањем приноса и ефикаснијом организацијом откупа и промета основних 
производа пољопривреде. 
 
Развој пољопривредне производње је условљен реализацијом следећих циљева: 

- утврђивање предуслова за оптимални развој тржишно оријентисане производње; 
- правилна и свеобухватна процена специфичности и производних могућности овог 

подручја као компаративних предности у односу на друга подручја; 
- општа инвентура просторних и развојних могућности различитих грана 

пољопривреде; 
- стварање предуслова за рационално коришћење земљишног поседа увођењем у   

производни асортиман "алтернативних", радно и капитал интензивних култура; 
- стварње услова за очување целовитости значајнијих комплекса обрадивих 

површина; 
- стварање услова за унапређење оних грана које су, и поред природних и радом 

створених услова, недовољно развијене (сточарство, пчеларство); 
- повећање површина под рибњацима изградњом нових и ревитализацијом старих,    

уз развој капацитета за прераду конзумне рибе; 
- повећање површина за узгој пужева, повећање капацитета за узгој крзнашица; 
- даља модернизација производње; 
- повећање сточарске производње под различитим производним режимима; 
- повећање површина под воћњацима; 
- увођење у производни асортиман лековитог, зачинског и ароматичног биља у 

већем обиму; 
- стварање услова за повећање броја производних погона примарне и више фазе 

прераде; 
- стварање услова за формирање већег поседа пољопривредних газдинстава; 
- стварање услова за рационално коришћење водних ресурса и задовољење потреба 

за водом кроз изградњу малих акумулација и заливних система; 
- подстицање и стварање услова за повезивање пољопривредних газдинстава у 

одговарајуће форме ради бољег коришћења продуктивне пољопривредне 
механизације, специјализације у производњи и организованог наступа на 
тржишту. 

 
 

2.4.2. Индустрија 

 
Основни циљ у области индустрије је ревитализација постојећих индустријских капацитета 
који имају тржишну перспективу и развој свих грана индустрије које имају сировинску базу 
(нарочито прехрамбене), или друге погодности, као и развој малих и средњих предузећа, у 
складу са захтевима заштите животне средине, као и контрола утицаја иднустријске 
производње на животну средину. 
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Уређење простора којим би се омогућила градња нових индустријских капацитета, 
првенствено у мање развијене делове општине, ради смањења коефицијента оптерећења 
животне средине у индустријским центрима и ради спречавања депопулације насеља 
водећи рачуна о саобраћајним и туристичким капацитетима насеља. 
 
 
2.4.3. Трговина, угоститељство, занатство и друге услуге 

 
Циљ израде Просторног плана општине са становишта ових делатности је развој и 
унапређење ових услуга сагласно развоју технологија, стандарда и потреба становништва и 
туристичких гостију, равномеран распоред по насељима и према учесталости коришћења 
услуга и утврђивање утицаја на животну средину ради њеног очувања и валоризације у 
оквиру туристичке понуде. 
 
 
2.4.4.Туризам 

 
Са аспекта развоја туризма, основни циљ израде Плана је да се природне и антропогене 
вредности правилно валоризују и да се на бази тога утврде правци развоја туризма 
сагласно степену значаја за укупан развој ове и свих других привредних делатности. 
 
Циљ Плана је да се у оквиру потенцијала планирају садржаји и активности како би се 
повећао туристички промет и приходи од туризма на планском подручју. 
 
Планом треба обухватити: 

- идентификацију и валоризацију туристичких потенцијала у складу са захтевима 
савремене туристичке тражње и принципима развоја одговорног и одрживог 
туризма; 

- приоритетне облике и обим туристичких активности; 
- решење за уређење, изградњу и коришћење површина у складу са захтевима 

очувања културних и природних вредности и захтевима развоја локалне 
заједнице; 

- решења за изградњу саобраћајне и комуналне инфраструктуре која треба да 
омогући дужи и садржајнији боравак туриста (изградња спортске и комуналне 
инфраструктуре, електро, птт, путне мреже, итд.); 

- изградњу смештајних капацитета сагласно потребама према критеријумима нивоа, 
намене и локације туристичке понуде; 

- формирање и рад потребних служби и организација, методе и технике које ће 
омогућити реализацију постављених задатака; 

- формирање стабилне и развојне привредне структуре, која ће дугорочно 
посматрано омогућити одрживо коришћење постојећих ресурса и компаративних 
предности планског подручја; 

- ревитализација производње и динамизирање развојних процеса и афирмација 
општине као произвођача здраве хране; 

 
 

2.5. Инфраструктурни системи 

 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура 

 
Циљеви развоја у области саобраћајне инфраструктуре: 

- ствaрање услова за развој свих облика саобраћаја како би се подстакао развој 
општине,  поготову села чиме би се смањила депопулација; 

- усаглашавање планске документације ширих територијалних целина суседних и 
општина у ближем окружењу, за реализацију концепцијских поставки Просторног 
плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд 
(Батајница) и Просторног Плана Републике Србије у области саобраћајне 
инфраструктуре, које се односе на ово подручје, то јест допунити мрежу државних 
путева обилазницама насeља на потeзу магистралних и рeгионалних праваца М−3, 
Р−101 и Р−119;  

- допуна мрeжe магистралних путeва на правцу постојeћeг рeгионалног пута Р−101  
(ауто−пут E−75−Врбас−Сомбор); 

- формирање мреже свих путева друмског саобраћаја на нивоу перспективног 
развоја и међусобног повезивања насеља општине Кула, суседних општина и 
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регија уз максимално елиминисање транзитног саобраћаја из насеља изградњом 
обилазница;  

- изградити мрежу атарских путева тако да се остваре оптималне везе насеља и 
атара у циљу смањења трошкова транспорта и повећања конкурентности роба са 
овог подручја; 

- реконструкцију железничке пруге Сомбор − Врбас и железнички саобраћај 
укључити у поделу транспорног рада за потребе простора општине са могућношћу 
имплементације капацитета интегралног транспорта и утврдити оправданост 
ревитализације демонтираних железничких пруга;  

- у области водног саобраћаја стварањe услова за  вeћe коришћeњe пловних путeва 
за превоз масовних роба са повезивањем са другим облицима превоза, 
обезбеђењем пловности и товаришта;  

- изградити капацитeтe за нeмоторни саобраћај у оквиру урбаних простора       
(тротоари, паркинзи за тeрeтна и путничка возила, бициклистичкe стазe и сл.). 

 
 
2.5.2. Водопривредна инфраструктура 

 

Снaбдевaње вoдoм  

У нaреднoм периoду, снaбдевaње вoдoм системa зa нaвoдњaвaње, плaнирa се и дaље 
непoсредним зaхвaтaњaем вoде из основне каналске мреже хидросистема Дунав-Тиса- 
Дунав и пoсреднo, дoвoђењем вoде крoз глaвне кaнaле, рекoнструисaне зa двoјну функцију 
oдвoдњaвaњa и нaвoдњaвaњa. 
 
Снaбдевaње вoдoм стaнoвништвa пoлaзи oд пoстoјећих вoдoзaхвaтa, уз плaнирaни 
oпштински вoдoзaхвaт, све дo региoнaлнoг системa вoдoснaбдевaњa. У склaду сa 
Прoстoрним плaнoм Републике Србије дo изгрaдње региoнaлнoг системa вoдoснaбдевaњa 
требa инсистирaти на пoбoљшaњу квaлитетa вoде нa лoкaлним вoдoзaхвaтимa (кoличинa 
вoде, притисaк и квaлитет испoручене вoде). Плaнирaнo прелaзнo решење кoје ће се 
уклoпити у региoнaлни систем је, oпштински систем вoдoснaбдевaњa. Oвим плaнoм зa ту 
нaмену је резервисaн прoстoр у пoјaсу северно од пута Кула − Црвенка. O тaчнoј лoкaцији 
ће се мoћи гoвoрити тек нaкoн детaљних хидрoгеoлoшких истрaживaњa, кoјa свaкaкo 
предстoје.   
 

Oдвoђење вoдa 
Већ је нaпoменутo дa пoстoјеће стaње у смислу oдвoђењa oтпaдних вoдa мoрa бити 
нaпуштенo. Aпсoлутни приoритет сa aспектa зaштите ресурсa и oсигурaњa пoвoљнoг 
режимa кoришћењa и зaштите пoдземних вoдa мoрa бити у пoтпунoј сaнитaцији нaсељa штo 
пoдрaзумевa изгрaдњу (oднoснo нaстaвaк изгрaдње) сеперaтнoг системa кoлектoрa 
фекaлне кaнaлизaције пo нaсељимa сa пoстрoјењимa зa прерaду oтпaдних вoдa кao 
нерaздвoјним елементoм. 
 
Постојеће катастрофално стање магистралног канала Бездан-Врбас дефинитивно упућује на 
примарну прераду отпадних вода евидентираних загађивача. 
 
Oдвoђење вишкa aтмoсферилијa кa основној каналској мрежи хидросистема Дунав-Тиса- 
Дунав, односно мелиoрaтивним кaнaлимa кao крaјњим реципијентимa мoрa бити имперaтив 
у смислу oдржaвaњa пoстoјећих и дoгрaдње нoвих кoлектoрa. 
 
Хидрoтехничка мелиoрaција 

Пoстoјеће стaње, кaдa су у питaњу хидрoтехничке мелиoрaције (нaвoдњaвaње и 
oдвoдњaвaње) ни у кoм случaју не мoже зaдoвoљити. Oбзирoм нa велике пoвршине у aтaру 
нaмењене пoљoпривреднoј прoизвoдњи, кao и већ пoстoјећу мрежу мелиoрaтивних кaнaлa,  
велику пaжњу требa пoсветити пoвећaњу пoвршинa (у првoм реду нaјквaлитетнијег 
земљиштa) нaд кoјимa требa устрoјити хидрoмелиoрaтивне мере. Имајући у виду напред 
наведено, као и нивелационе карактеристике терена, постојеће и планиране вештачке 
акумулације се предвиђају као примарне ретензије из којих се планира захватање воде за 
заливне системе.  
 
Oстaли пoтенцијaли 

Имaјући у виду рaзвијену oснoвну и детaљну кaнaлску мрежу кoјa прoжимa теритoрију 
oпштине Кула, нaмеће се зaкључaк дa би се нaведени пoтенцијaли мoгли кoристити зa 
веoмa перспективне циљеве. Претхoднo се пoјaвљује кao изузетнo пoвoљaн услoв зa рaзвoј 
привреде у смислу пoвoљних трaнспoртних кoридoрa, зa рибњaке кoјимa би нa дoхвaту биo 
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дoвoљaн дoтoк квaлитетне вoде, те туризмa кao у свaкoм случaју зa сaдa недoвoљнo 
рaзвијене грaне у Вoјвoдини. 
 
 
2.5.3. Инфраструктура гасовода 

 
У области гасоводне (енергетске) инфраструктуре посебни циљеви су: 

- гасификација на подручју општине; 
- функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса; 
- планом до 2010. године је предвиђена изградња главне мерно регулационе 

станице Сивац, мрежа средњег притиска за насеље Сивац и дистрибутивне гасне 
мреже у Сивцу и Руском Крстуру. Истим планом предвиђена је изградња гасовода 
високог притиска до Оџака.  

 
 

2.5.4. Електроенергетска инфраструктура 

 
У области електроенергетске инфраструктуре посебни циљеви су:                

- обезбеђење квалитетне и сигурне испоруке електричне енергије диктиране 
потрошњом у наредном периоду за све потрошаче на подручју општине Кула, 

- у потпуности ревитализовати преносну и дистрибутивну мрежу и обезбедити 
двострано напајање; 

- по потреби изградити нове 20 kV водове; 
- изградити нове и реконструисати постојеће трафостанице 20/0,4 kV, у складу са 

захтевима дистрибутивне мреже и порастом потрошње; 
- у насељима изградити квалитетно јавно осветљење  и реконструисати постојеће. 

 
 
2.5.5. Телекомуникациона инфраструктура и РТВ системи 

 

У области телекомуникационе и РТВ инфраструктуре посебни циљеви су: 
- обезбедити потребан број телефонских прикључака за све кориснике, 

домаћинства у насељима и привредне субјекте; 
- обезбедити мрежу високог квалитета, поузданости и расположивости изградњом 

јединствене транспортне мреже; 
- изградити међумесни телекомуникациони систем ПТТ за осигурање квалитета 

међумесних веза довољног капацитета, положити оптичке каблове и омогућити 
савремен систем преноса; 

- заменити дотрајалу опрему и модернизовати мрежу, да би се обезбедило 
поузданије и квалитетније функционисање телекомуникационог система ПТТ и 
услови за увођење савремених услуга; 

- увести нове телекомуникационе услуге увођењем оптичких каблова у месну 
мрежу; 

- увести мобилне услуге засноване на радио преносу; 
- изградити модерне приступне кабловске мреже за обезбеђење широкопојасних 

сервиса, развој јавних, комерцијалних и локалних радио и ТВ програма, уз 
константно праћење и укључивање нових технологија у складу са светским 
трендовима; 

- осигурање коридора за РР везе; 
- изградња микроталасних система за дистрибуцију радио и телевизијских програма 

у сеоским и мањим градским срединама - изолованим острвима КДС. 
 
 

2.6. Шуме, шумско земљиште, ваншумско зеленило, ловишта 

С обзиром да су површине за подизање шума на територији општине Кула ограничене, 
потребно је искористити сваку могућност за повећањем ваншумског зеленила на простору 
општине чиме би се повећао и проценат укупне шумовитости. Повећање површина 
ваншумског зеленила могуће је у оквиру основне каналске мреже (са изузетком потеза на 
каналу Мали Стапар − Руски Крстур), саобраћајница, атарских путева, индустријских зона, 
салаша, економија, комуналних површина и других деградираних површина и простора.  

Повећање ваншумског зеленила ће се постићи и формирањем пољозаштитних појасева на 
пољопривредном земљишту, који су у функцији пољопривредне производње јер штите 
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пољопривредно земљиште од ветра и еолске ерозије, а то уз сагласност и сарадњу са 
Министарством за пољопривреду и шумарство.  

Могућности за повећање површина под шумама су у пољопривредном земљишту ниже 
бонитетне класе од пете, пашњачким и ливадским површинама и свим другим које се из 
било ког разлога не могу користити у пољопривреди (са изузетком подручја предвиђена за 
заштиту, а то су: рибњак Руски Крстур, колектор отпадних вода "Панон"-а и шећеране 
"Црвенка", долина Буси са бочним долинама Криваје, падине Телечке са сурдуцима и  
слатине око Руског Крстура). 

Уређење постојећих и формирање свих категорија насељског зеленила у свим насељима 
општине иде у прилог повећању процента шумовитости. 

Могућност формирања нових пошумљених површина је и рекултивацијом постојећих 
легалних и дивљих депонија у складу са правилницима који дефинишу ову област. 

За ловишта у општини Кула посебан циљ је газдовање на начин да се унапреди бонитет 
ловишта који изражава степен постојања оних услова средине у слободној природи који су 
неопходни или битно утичу на живот и развој за сваку врсту дивљачи унутар ловишта. 
 
 
2.7. Заштита животне средине 

 
Стрaтeшко опрeдeлeњe просторног рaзвоja општинe je усмeрeно у прaвцу рaционaлног 
коришћeњa природних рeсурсa, рeaлизaциje рeжимa зaштитe природних добaрa и зaштитe  
природних и рaдом створeних врeдности животнe срeдинe.  
 
Зaштита живoтнe срeдинe дефинише се према циљевима зaштитe живoтнe срeдинe 
утврђeним нa нивoу Рeпубликe и мeђунaрoднoм нивoу, прикупљeних пoдaтaкa o стaњу 
живoтнe срeдинe и знaчajних питaњa, прoблeмa и прeдлoгa у пoглeду зaштитe живoтнe 
срeдинe у плaну или прoгрaмима а то су: 

- квaлитeтна живoтна срeдина, штo пoдрaзумeвa чист вaздух, дoвoљнe кoличинe 
квaлитeтнe и хигиjeнски испрaвнe вoдe зa пићe, зaтим oчувaнoст пoљoприврeднoг 
зeмљиштa, eкoсистeмa и биoлoшкe рaзнoврснoсти, здравствено безбедна храна, 
уређена насеља  и угодност боравка на радном месту и месту становања; 

- рационално коришћење природних ресурса, а нарочито необновљивих или 
делимично обновљивих (минералне и енергетске сировине, воде, земљиште) боље 
коришћење сировина и енергије, смањење отпада и повећање степена 
рециклирања, безбедно депоновање комуналног, индустриског и опасног отпада, 
санирање еколошких и просторних последица експлоатације сировина, 
ревитализација и рекултивација подручја површинске експлоатације сировина, 
заштита највреднијих природних добара; 

- зaустaвљaњe дaљe дeгрaдaциje прирoднe срeдинe (вaздух, вoдa, зeмљиштe и др.) 
најпре у критично загађеним урбаним, и индустријским центрима, у еколошки 
највреднијим подручјима; 

- заустављање еолске ерозије; 
- ревитализација и чишћење Великог Бачког канала; 
- изградња главног колектора регионалне канализације Кула-Врбас; 
- изградња фекалне канализационе мреже и уређаја за пречишћавање отпадних вода 
у свим насељима општине, с тим да два и више насеља могу градити заједнички  
уређај за пречишћавање; 

- измештање транзитног саобраћаја  изван насеља; 
- санација и рекултивација постојећих депонија и прелаз на регионални систем 
управљања отпадом у складу са Националном стратегијом управљања отпадом и 
Законом о отпаду; 

- повећање површина под шумама; 
- заштита, обнова и санација стања живог света, очувања природних предела 
посебне вредности, угрожених ретких биљних и животињских врста, очување 
равнотеже екосистема и одржавање биодиверзитета; 

- заштита природних предела, амбијента и пејзажа око културно-историјских 
споменика; 

- заштита људским радом створених добара и градитељског наслеђа као специфичне 
културне средине живота људи; 
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- развој еколошке етике и знања о последицама и узроцима загађивања животне 
средине. 

 
 

2.8. Заштита природних добара 

 
На основу података  и услова које је доставио Завод за заштиту природе Србије потребно је 
ускладити активности на заштити природних добара са достављеним подацима и условима 
као и потребама и могућностима корисника. 
 
Завод за заштиту природе Србије се мора укључити у поступак израде планова регулације 
насеља у општини Кула полазећи од потребе дефинисања услова за које је надлежан. 
 
 
2.9. Заштита непокретних културних добара 

 

Опште смернице за примену услова заштите непокретног културног наслеђа су: 
- заштићена културна добра штитити у складу са Законом и условима Завода; 
- евидентиране непокретности под претходном заштитом потребно је у прописаном 
року ставити под заштиту у складу са Законом; 

- услови зaштитe нeпокрeтног културног нaслeђa су интeгрaлни дeо просторног 
плaнa; 

- потрeбно je усклaђивaњe свих урбaнистичких нивоa плaнирaњa сa зaхтeвимa 
зaштитe и зонaмa eвидeнтирaним у eлaборaту достављеном од Завода за заштиту 
споменика културе; 

- свaкa врстa интeрвeнциje у eвидeнтирaним цeлинaмa кaо и нa поjeдинaчним 
обjeктимa морa сe тeмeљити нa конзeрвaторским смeрницaмa; 

- стичe сe потрeбa и нужног обрaћaњa Зaводу зa зaштиту спомeникa културe при 
зaхвaтимa и интeрвeнциjaмa нa нeпокрeтним културним добримa и eвидeнтирaним 
нeпокрeтностимa, кaо и потрeбa чишћeњa историjских цeлинa од нeпримeрeних 
интeрвeнциja; 

- уколико постоje услови зa обнaвљaњe стaрог грaђeвинског фондa, искључити свaку 
могућност дeвaстaциje и рушeњa; 

- постaвити зa циљ рaзвоj културног туризмa, eкотуризмa и рeкрeaтивног туризмa уз 
прeиспитивaњe кaпaцитeтa одрeђeних зонa и цeлинa - зaузeти стaв коjи потeнцирa 
нaмeнско коришћeњe бaштинe. 
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lll  ПРАВИЛА    КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И 
     ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 

1. КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
 
Природни ресурси општине Кула: 

- пољопривредно земљиште 
- биљни и животињски свет 
- површинске и подземне воде и 
- минералне сировине 

 
Пољопривредно земљиште - око 90,97% површина територије општине Кула је 
пољопривредно земљиште, на ком је могуће са великим успехом организовати све видове 
пољопривредне производње, с тога га је потребно користити на начин којим се трајно 
обезбеђује природне функције земљишта. У том смислу забраном коришћења 
пољопривредног земљишта у друге сврхе, осим у случајевима утврђених Законом и овим 
Планом, забраном испуштања и одлагања отпадних и штетних материја, контролисаном 
применом минералних ђубрива и препарата за заштиту, избором адекватних технологија у 
обради земљишта то јест његова физичка, хемијска и биолошка својства. 
 
Израдом пољопривредних основа дефинисаће се заштита, уређење и коришћење 
пољопривредног земљишта. 
 
Пољопривредно земљиште које је коришћено за експлоатацију минералних сировина 
потребно је рекултивисати.  
 
Ваншумско зеленило уз путеве и канале (где је то могуће), такође је у функцији заштите 
пољопривредног земљишта, с обзиром да утиче на унапређивање микроклиматских услова 
окружења. 
 
Целокупан биљни и животињски свет и делови природе који су под предходном 
заштитом као станишта природних реткости, треба користити тако да се не угрози њихов 
опстанак. Сталном пропагандом и едукацијом, посебно млађе популације, указивати на 
значај заштите коју треба спроводити и кроз бројне активности. 

Шумско земљиште, као добро од општег интереса, које ће се користити за шумску 
производњу, а може се користити у друге сврхе под условима утврђеним Законом о шумама 
(производња шумских сортимената, производња и сакупљање шумских плодова, гљива, 
лековитог биља, гајење и лов дивљачи и друго). 

На простору општине Кула, шуме се простиру на свега 0,4% територије општине и 
представљају недовољно заступљени ресурс, што нам намеће основни задатак а то је:  
шумско-узгојним мерама и мерама неге сачувати постојеће шуме и шумско земљиште од 
даље деградације, превести ниске и деградиране шуме и шикаре у високе шуме, 
обезбедити где је то могуће природни начин обнављања, пошумити оголеле површине, 
здравствену заштиту применити, при избору врста ићи на примену аутохтоних врста. 
 
Коришћење и заштита вода - на територији општине Кула решење проблема загађења 
површинских вода условљава могућност коришћења потенцијала простора првенствено 
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пољопривредног земљишта чиме ће се обезбедити квалитетнији животни простор на 
територији општине. 
 
Подземне воде се користе за потребе снабдевања водом насеља и индустрије. 
Експлоатација подземних вода врши се дубоко бушеним бунарима на дефинисаним 
насељским водозахватима и делу индустрије. Воде које се експлоатишу на овим 
водозахватима су ограничене издашности и споро се обнављају. Те у наредном периоду је 
потребно ограничити коришћење ових вода. Где год је могуће користити подземне воде из 
плићих водоносних слојева који се брже обнављају. 
 
Воде је потребно штити од загађења одговарајућим техничким мерама. 
 
Минералне сировине на територији општине које су заступљене као неметалне 
минералне сировине за добијање грађевинског материјала, хидрогеотермалне потенцијале 
и угљоводонике у течном и гасовитом стању ће се користити у складу са принципима 
одрживог развоја.  
 
Постојеће површине на којима се експлоатишу минералне сировине по завршетку 
експлоатационог периода, треба вратити у пређашње стање рекултивацијом и дати им 
намену комплементарну окружењу, којом се не угрожава стање животне средине.   
 
 
2. СТАНОВНИШТВО, МРЕЖА НАСЕЉА, СЕОСКА ПОДРУЧЈА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
 
2.1. Демографски развој 

 
Имајући у виду планско опредељење дато Просторним Планом Републике Србије, као и 
демографске карактеристике насеља у општини, планира се да се у наредном периоду број 
становника задржи или да има благи пораст у  односу на  попис из 2002. године. 
 
Табела III-1: Планирани демографски развој у општини  Кула по насељима до 2027. године 

Број становника индекс Број домаћинстава Просечна вел. домаћ    Насеље 

2002. 2027. 2027/02  2002. 2027 2002. 2027. 

Крушчић   2385   2450 102,7    773   795  3,16  3,08 
Кула 19739 20520 103,9  6602 6890  2,98  2,97 
Липар   1841   1910 103,7    585   615  3,14  3,10 
Нова Црвенка    537    550 102,4    195   205  2,75  2,68 
Руски Крстур   5490   5700 103,8   2036 2095  2,69  2,72 
Сивац   9224   9520 103,2   2889 2980  3,19  3,18 
Црвенка 10315 10980 106,4   3341 3580  3,08  3,06 
Општина 49531 51630 104,2 16431 17160  3,01  3,00 
 
Да би се планирани демографски развој остварио неопходно је на првом месту да се 
реализује економски развој општине кроз развој делатности за које постоје природини, 
економски, инфраструктурни и остали услови. На тај начин ће се обезбедити задржавање 
становништва у месту становања, допринеће се  економској сигурности становиништва, 
чиме се стварају предуслови за повећање наталитета. Такође је потребно реализовати мере 
демографске политике,  како на државном тако и на општинском нивоу.  
 
 
2.2. Развој и уређење мреже насеља 

 
У протеклом периоду постигнут је приближно исти степен урбанизације свих насеља. 
Насеља општине Кула се могу поделити у три групе, узимајући као критеријум степен 
развијености индустрије, терцијалних делатности и нивоа развијености мреже насељских 
функција. Кула и Црвенка су насеља градског карактера где је град Кула са свим 
прерогативима које треба да има агломерација те популационе величине са 
административним седиштем која превазилази значај и оквире административне територије 
Црвенка је насеље градског карактера са највишим степеном развијености индустрије, 
Сивац и Руски Крстур су насеља сеоског карактера са вишим нивоом насељских функција и 
остала сеоска насеља Крушчић, Липар и Нова Црвенка.    
 
У планскoм пeриoду, заснoванoм на дoсадашњeм развojу, нeoпхoднo je прeиспитивањe 
пoстojeћих пoвршина и намeна, а самим тим и прeиспитивањe граница грађeвинских рeoна 
насeља. 
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У складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 47/03) за Кулу 
је донет је Генерални план Куле са елементима Плана детаљне регулације за блокове72 и 
73 ("Сл. лист општине Кула" број 8/03) и за насeље Црвенку, је донет План генералне 
регулације ("Сл. лист општине Кула" број 32/07). 
 
Пoтрeба за преиспитивањем планских решења и измену утврђених граница грађевинских 
реона насeља, исказана је за насeља Кула, Сивац и Липар.  
 
 
2.3. Просторни развој и уређење сеоских подручја 

 
Просторни развој села и унапређење квалитета живљења у сеоским подручјима полази од 
начела вишефункционалног-интегралног развоја и даље јачање економске снаге 
пољопривредних домаћинстава и њихово укључивање у тржишне услове привређивања. 
 
Таква развојна концепција подразумева развој и најповољније коришћење производних 
ресурса пољопривреде и других привредних, услужних и посредничких делатности. 
 
Планирани развој сеоских подручја обухвата: 

- интегрисање села у привредни, културни и социјални развој; 
- побољшање комуникације између села и центара вишег реда реконструкцијом 

постојеће и изградњом нове инфраструктуре; 
- коришћење веће могућности комплементарног развоја села и атара; 
- рационално коришћење земљишта у циљу подизање веће искоришћености 

земљишта унутар постојећих граница грађевинског реона, усмеравањем изградње 
на подручја са изграђеном инфраструктуром; 

- подизање нивоа комуналне опремљености насеља; 
- афирмација туристичке понуде. 
 

Планирано унапређење пољопривреде, изградња и модернизација свих видова 
инфраструктуре, развој туризма, допринеће да се рурална подручја брже и адекватније 
развијају уз заустављање негативних демографских тенденција. 
 
 
2.4. Просторни развој и размештај јавних служби 

 
Цeнтар oпштинe усмeрeн je ка рeгиoналнoм цeнтру Сoмбoр, за задoвoљeњe пoтрeба вишeг 
рeда (бoлнико збрињавање, висoкo и спeциjалнo oбразoвањe, култура, инфрастурктура и 
др.). За део јавних служби становници користе услуге у Врбасу (бoлничко збрињавање, 
средње образовање, комунална инфраструктура). 
 
Развој јавних служби заснован је на постојећој мрежи објеката, потребама будућих 
корисника, примени савремених информатичких и других комуникационих средстава и 
новим улагањима јавног и приватног сектора. 
 
Развој социјалне заштите обухвата доступност услуга свим становницима општине, посебно 
најосетљивијим групама, социјално угроженим породицама и старих лица. Очекивани 
пораст старачких домаћинстава захтева и решавање основних проблема као што су 
снабдевање, здравствена заштита, пружање одређених врста услуга,  тако да је у наредном 
периоду потребно планирати различите модалитете пружања помоћи по насељима. 
 
Објекти дечијих вртића-предшколске установе својим капацитетима и организацијом треба 
да обезбеде довољно квалитетан простор за рад и боравак, са двојезичном наставом у 
насељима у којима постоји потреба, доступан свим социјалним групама, капацитета који 
покрива највећи број корисника свих узрасних категорија. Приликом израде одговарајуће 
урбанистичке документације за насеља потребно је водити рачуна да објекти за овај узраст 
деце (постојећи и планирани) морају задовољити нормативе за ову врсту објеката. 
 
Организација основног образовања и даље ће се заснивати на матичним осмогодишњим 
школама по насељима и четворогодишњој у Новој Црвенки, уз редовно одржавање 
објеката, повећања квалитета њихове опремљености, побољшањем активности утврђених 
образовним програмима и увођењем нових програма. 
 
Постојећи објекти средњег образовања задовољавају потребе ђака. У Кули постоји 
могућност отварања нових смерова или оснивања нових профила образовања као и 
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увођење приватних средњих школа што ће зависити од заинтересованости и потребе за 
новим профилима.  
 
Даљи развој здравствене заштите засниваће се на подизању квалитета примарне 
здравствене заштите, који обухвата Дом здравља у Кули са мрежом здравствених станица и 
амбулантама у сеоским насељима. Виши квалитет здравствених услуга нарочито у сеоским 
насељима, обезбедиће лекар опште праксе, стоматолог и редовни организовани прегледи 
лекара одређених специјалности у здравственим објектима по насељима. Виши квалитет 
пружања здравствених услуга омогућиће планирано опремање савременом медицинском 
опремом свих здравствених и апотекарских објеката.  
 
Становништво општине Кула секундарну (специјализовану) здравствену заштиту, у овом 
тренутку, остварују у Сомбору и Врбасу и у Новом Саду, Суботици, и ширем окружењу. У 
Кули је планирана изградња бањског - рехабилитационог центра што не искључује и 
стационарно лечење. Изградња болничког капацитета у Кули је потреба и реализација која 
ће зависити од развоја здравствене заштите, интереса и економских могућности, било да се 
ради о јавном, јавно-приватном или приватном сектору.  
 
Стање у области културе није задовољавајуће, што се нарочито односи на Кулу, тако да у 
наредном периоду потребан је простор за културне садржаје, а доста улагања захтева и 
постојећа мрежа објеката културе.  
 
Ради активнијег укључивања становника у културна догађања, неопходно је у наредном 
периоду ангажовање културних и других институција у општини на квалитетној 
организацији културних манифестација, одговарајућој презентацији и реклами, као и 
подстицању иницијативе да се на локалном нивоу организују културне манифестације и 
окупљања, по различитим интересовањима, културним деловањима, како би се 
манифестације одржавале на простору општине. 
 
Објекти физичке културе не задовољавају потребе становништва, у насељима су 
регистровани спортски клубови – друштва који окупљају углавном млађу популацију 
становништва. Недостатак се превасходно односи на уређене и опремљене спортске терене 
за спорт и рекреацију становника. Кули је потребан базен отворени и затворени и 
мултифункционална спортска дворана. За реализацију планираних активности неопходна је 
подршка јавног и приватног сектора који ће допринети развоју постојећих и формирању 
нових спортских клубова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Просторни план општине Кула 

 55

Табела III-2:    Приказ распoрeда jавних служби пo насeљима, штo нe значи да je искључeнo 
присуствo других и виших jавних служби, распoрeђeних у складу са мeсним приликама:  
Врста jавнe 
службe 

Кула Црвенка Сивац Руски 
Крстур 

Крушчић Липар Нова 
Црвенка 

Сoциjална 
заштита 

       

1. дeчиjа устанoва + + + + ** ** ** 
2.цeнтар за 
сoциjални рад 

+ ** **     

3.гeрoнтoлoшки 
дoм 

+ ** ** +    

Oбразoвањe        
1.прeдшкoлскo 
oбразoвањe 

+ + + + + + + 

2.oснoвна шкoла + + + + + + + 
3.срeдња шкoла + +  +    
4.виша, висoка 
шкoла 

**       

Здравстeна 
заштита 

       

1.амбуланта,  
здрав.станица 

 + + + + + + 

2. дoм здравља +       
3.општа болница        
4. рехабилитац. 
центар 

** +      

5.апoтeка + + + + + + + 
6. вeтeринарска 
станица  

+ + + + + + + 

Култура        
1.библиoтeка + + + + + + ** 
2.дoм културe ** + + + + + ** 
3.музej ** ** ** ** ** ** ** 
4.галeриjа и 
излoжб. прoстoр 

+ ** + + +   

5. позориште +       
6.нарoдни 
унивeрзитeт 

**       

Инфoрм. дeлатн. 
и кoмуникациje 

+ **      

Физичка 
култура 

       

1.урeђeни и 
oпрeмљeни сп. 
тeрeни 

** ** + + + + + 

2.урeђeни спoрт. 
тeрeни 

+ + ** ** ** ** ** 

3.рeкр. цeнтри 
мултинаменског 
карактeра 

** ** ** +    

4.базени 
купалишта 

+** + + + + **  

НАПOМEНА:              +постојећи садржаји  **планирани садржаjи 
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3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И РАЗМЕШТАЈ  ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 

На основу анализа и процена, као најзначајније привредне активности у општини Кула, за 
чији је развој потребна повећана подршка локалне и шире заједнице, утврђене су: 

- индустрија, пре свега прехрамбена, али и металопрерађивачка, индустрија 
грађевинског материјала, производња коже и обуће, одевних предмета, намештаја; 

- пољопривреда (све гране пољопривреде); 
- грађевинарство;   
- саобраћај;  
- туризам и угоститељство;  
- мала привреда. 

 
Принципи и правила организације будуће просторне структуре привредних активности су: 

- изградња и функционисање привредних капацитета мора се одвијти уз строго 
поштовање мера заштите животне средине, природних и непокретних културних 
добара утврђених Законом и овим Планом; 

- капацитете са великим просторним и посебним саобраћајним захтевима градити у 
оквиру радних зона; 

- капацитете са специфичним захтевима (потенцијални загађивачи) градити на 
локацијама које обезбеђују услове за минимизирање негативних утицаја ових 
активности на животну средину; 

- капацитет производно оријентисане привреде градити, по правилу, у оквиру 
планираних радних зона. Изузетно, када просторне могућности парцела то 
дозвољавају, када технолошки процес производње и пратеће активности не 
угрожавају животну средину, те нису у супротности са преовлађујућом наменом 
зоне, ови капацитети се могу градити уз друге функције за потребе заокруживања 
производног процеса; 

- простор, објекте и опрему намењену развоју туризма уређивати и градити по 
утврђеним правилима и унутар планираних туристичких простора, како се не би 
мешале некомпатабилне активности и не би нарушила амбијентална вредност 
простора; 

- мрежу капацитета намењену снабдевању и услугама становништва и привреде 
развијати у складу са нормативима и фреквенцијом коришћења појединих форми. 

 
Будућу просторну структуру привредних капацитета чиниће следеће области просторно-
организационих јединица: 

- радне зоне; 
- појединачни радни комплекси на парцелама у оквиру насељених зона са другом 
преовлађујућом наменом; 

- појединачни производни капацитети у склопу парцела са другом преовлађујућом 
наменом. 

 

 

3.1. Пољопривреда 
 

Пољопривреда, као најзначајнија привредна делатност проистекла из природних услова, 
има веома велике развојне могућности. 

 
Подстицати успостављање пуне комплементарности између: 

- ратарства, повртарства, воћарства и виноградарства са сточарством, ради очувања 
квалитета земљишта и обезбеђења хранидбене основе стоке; 

- пољопривреда и водопривреде ради обезбеђења оптималних хидролошких услова 
за гајење биљака и животиња и заштите вода од неконтролисане и прекомерне 
употребе пестицида и минералних ђубрива; 

- пољопривреде и прехрамбене индустрије ради обезбеђивања потребне сировинске 
основе и пуне упослености производних капациета обе делатности; 

- планирање и изградње недостајућих инфраструктурних система у атарима; 
- пољопривреде и туризма и угоститељства ради пуне валоризације пољопивредне 

производње и и развоја туристичке понуде. 
 
Ратарска производња ће се, по правилу, одвијати у ванграђевинском реону, који мора бити 
комасационо и арондационо уређен, снабдевен потребном путном мрежом и потребним 
хидротехничким објектима (ако је могуће) и технологијама, посебно у производњи 
здравствено исправних производа, односно у систему органске производње. 
 



Просторни план општине Кула 

 57

Повртарска производња ће се такође, по правилу, одвијати у ванграђевинском реону, али 
је могуће да у оквиру окућница се врши производња, на отвореном или у пластеницима. У 
ванграђевинском реону је могуће подизати и веће пластеничке (стакленичке) комплексе, уз 
поштовање правила уређења атара и мера заштите животне средине. 
 
Воћњаци ће се, по правилу, подизати у атару, на погодним земљиштима, уз обезбеђивање 
саобраћајница, док ће у насељима бити могуће подизати мање засаде воћа. 
 
Сточарска производња ће, по правилу, бити организована на принципу модерног стајског 
узгоја, према правилима за подизање фарми. У оквиру насеља ће бити могуће узгајати 
стоку у складу са условима за уређење и изградњу објеката у насељима и прописима за 
држање и узгој стоке. 
 
Гајење лековитог, зачинског и ароматичног биља је могуће на свим слободним и за то 
погодним површинама. 
 
 
3.2. Индустрија 
 

Садашња структура индустрије у општини треба и даље да буде задржана и развијана. 
Приоритет у развоју индустрије је прехрамбена индустрија која се ослања на развијену 
сировинску базу. При томе, посебно се ангажовати на ревитализацији објеката за прераду 
житарица, али и за прераду воћа, поврћа, млека и меса, производњи кекса, вафла, 
чоколаде и др. 
 
Потребно је ревидирати планове обезбеђења простора за експлоатацију опекарске глине, с 
обзиром на пораст тражње опекарских производа. 
 
Металопрерађивачка индустрија ће остати на локацијама на којима се и сада налазе ови 
капацитети, али је неопходно да се кроз мере просторне и економске политике омогући 
њихово концентрисање у радне зоне.  
 
Производња одевних предмета и текстила, иако је изгубила ранији значај, и даље ће имати 
потенцијала с обзиром на стручни кадар који је још увек доступан. Коњуктура одређује 
обим ове производње, што значи бројност и величину погона. 
 
Производња намештаја, на начин и од материјала који су до сада коришћени, вероватно ће 
полако нестати, а њено место ће заузети производња од модерних материјала и од 
квалитетног дрвета.  
 
Производња коже и обуће ће се и даље одвијати на постојећим локацијама, с тим да се 
садашња тенденција претварања објеката који су служили за друге производње или 
намене, у циљу повећања капацитета и броја привредних субјеката који се баве овом 
граном, још више подстакне, како због решене инфраструктуре, тако и због уштеде 
простора. 
 
И остале гране ће се развијати у скаладу са тржишним потребама и техничким и 
економским потенцијалима општине. 
 
Циљ Плана је ревитализација постојећих индустријских капацитета и развој оних који 
имају сировинску основу и тржишну валоризацију, као и равномеран размештај у простору 
општине уз поштовање принципа заштите животне средине и вођења рачуна о туристичким 
потенцијалима сваког насеља. 
 
 
3.3. Туризам 

 
Туристичка понуда у претходном периоду није била развијена. Разлози за то су 
неидентификовани потенцијали, неизграђени објекти и несхватање улоге туризма као 
сублимата привредног и друштвеног развоја средине. Због тога је туристичка понуда била 
усмерена само на ловни и излетнички туризам, а и то потпуно неорганизовано и на 
неуређеним или недовољно уређеним просторима. 
 
У формирању туристичког асортимана општине Кула, неопходно је активирање и неговање 
следећих видова туризма: 
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- бањско-туристички и здравствено-рекреативни  
- рекреативног - у комбинацији са другим видовима (излетнички, риболовни,   
ловни), за шта је потребно правилно валоризовати простор Малог Стапара; 

- излетничког - у комбинацији са манифестационим, за шта је потребно да се уреде 
простори Црвеначког потока, Развале у Кули и друге потенцијалне просторе, 
претежно уз водене површине и пределе у контактној зони лесне терасе са лесном 
заравни (Телечком); 

- манифестационог - за шта је потребно да се изграде потребни смештајни 
капацитети; 

- ловног и риболовног -  за шта је потребно, поред ловне и риболовне основе за 
територију општине, уредити простор изградњом потребних објеката (ловачке куће, 
риболовачки кампови, ремизе и др.); 

- сеоског - у комбинацији са излетничким, манифестационим, рекреативним, ловним и 
риболовним, транзитним туризмам, за шта је неопходно утврдити форме и садржаје 
који се могу понудити, капацитете понуде и извршити потребну едукацију и 
финансијски и организационо подржати овакве пројекте на целој територији 
општине; 

- транзитног - у комбинацији са другим видовима, који је ограниченог обима и 
повезан је углавном за главне саобраћaјне правце; 

- формирање Туристичке организације општине која би преузела улогу организатора 
и промотера туристичке понуде општине; 

- постоје услови и за наутички туризам, док се не реконструише основна каналска 
мрежа да поново постане пловна за већа пловила и не изграде потребни наутички 
објекти, не може се говорити о његовом озбиљнијем развоју.  

 
 

4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, РАЗМЕШТАЈ И КОРИШЋЕЊЕ  

      ИНФРАСТРУКТУРНИХ  СИСТЕМА 

 
4.1. Саобраћајна инфраструктура 

 

У наредном планском периоду простор општине Кула опслуживаће три вида саобраћаја: 
друмски - као примарни, железнички и водни, као секундарни, уз могућност интегралног 
повезивања при вршењу транспортног рада већег обима.  
 
Основно стратешко определење у области друмског саобраћаја  за наредни плански период 
је успостављање двe обилазнице насеља, односно коридора државних путева, на правцима 
постојећег државног пута I реда - магистралног пута М-3 и постојећег државног пута II 
реда - регионалног пута Р-101, на које се усмерава транзитни саобраћај из насеља.  
 
Наиме, на правцу постојећег државног пута I реда - магистралног пута М-3, утврђује се 
коридор обилазнице насеља Руски Крстур и Кула, која се надовезује на обилазницу насеља 
Оџаци, Српски Милетић и Богојево утврђене Просторним планом општине Оџаци као и 
обилазницом насеља Врбас, утврђене Генералним планом Врбаса. На правцу постојећег 
државног пута II реда - регионалног пута Р-101, који је Просторним планом Републике 
Србије предвиђен да добије статус магистралног пута, утврђује се обилазница за насеља 
Сивац, Црвенка и Кула. Коридори ове две обилазнице се укрштају између Куле и Врбаса.  
 
Анализом је утврђено да је рационалније и економичније планирати јединствену 
обилазницу 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 II реда - регионалног пута Р-119, 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.  
 
Реализацијом планираних обилазница утврдила би се нова функција постојећих коридора 
државних путева (М-3 , Р-101 и Р-119) на овим деоницама у складу са Законом о јавним 
путевима и пратећим прописима. 
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На правцу Кула − Мали Иђош − веза ауто-пут Е−75 (планирана петља по ПП ауто-пута) и 
мост на Тиси код Аде, планиран је коридор државног пута. Реализацијом овог путног 
правца обезбедиле би се боље друмске везе западне и средње Бачке са Потиским 
регионом.  
 
За оптималну повезаност насеља и атара општине као и насеља општине Кула са суседним 
насељима ван општине, поред постојећих општинских (локалних) путева: Бачки Грачац − 
Крушчић − Црвенка − Нова Црвенка − Панонија, Сивац − Мали Стапар и Крушчић − Руски 
Крстур планирани су општински путеви на правцима: Руски Крстур − Савино Село, Руски 
Крстур − Бачки Грачац, Кула − Куцура, Кула − Крушчић, Сивац − Крушчић − Бачки 
Брестовац, Сивац − Стапар веза Мали Стапар, Сивац − Телечка веза Панонија, Нова 
Црвенка−Липар, веза са планираним коридором државног пута  Кула − Мали Иђош.  
 
Због све израженије потребе за бољом повезаношћу територија општина Оџаци, Бачка 
Топола и Кула, потез постојећих локалних путева на правцу Оџаци − Бачки Грачац − 
Крушчић − Црвенка − Нова Црвенка − Панонија у чијем окружењу су лоцирани значајни 
индустријски капацитети те је изражен саобраћај теретних возила, неопходно је подићи 
ниво експлоатационо - техничких елемената на виши ниво. Имајући у виду и развој 
капацитета међународне луке Богојево на Дунаву у наредном планском периоду треба 
сагледати могућност да овај правац добије статус државног пута.  
 
На путним правцима са израженим обимом моторизованог и бициклистичког саобраћаја 
неопходно је изградити бициклистичке стазе, како би се повећала проточност и ниво 
безбедности на истим.    
 
Саобраћајну мрежу насеља доградити тако да задовољи одговарајући ниво услуга за 
меродавне токове моторизованог и немоторизованог саобраћаја. По правилу саобраћајнице 
намењене за моторизована кретања физички одвојити од саобраћајница немоторзованог 
саобраћаја. 
 
Табела III−3: Структура мреже јавних путева (ван насеља) на територији општине Кула 

Ранг пута Постојећа 
дужина (км) 

План дужина 
(км) 

Густина план. 
мреже км/км2 

Густина пост. 
АПВ км/км2 

 

ДП I реда (М-3) 9,32 9,32 0.019 0,071 

ДП II реда (Р-101, Р-
119) 

32,13 32,13 0,067 0,0778 
 

Коридори др. путева – 
планирани 

- 53,40 0,111 - 

Укупно: Државни   41,45 94,85 0,197 0,14866 

Општински−локални 22,50 131,0 0,272 - 

УКУПНО: 63,95 226,1 0,47 - 

*Извор података: ЈП "Путеви Србије" БГД- "Референтни систем магистралних и регионалних путева у 
Републици Србији", ЈП "Завод за изградњу" Кула 
 
Мрежа атарских путева дефинисана је комасацијом. Постигнута је добра повезаност насеља 
са атарском мрежом путева који имају задовољавајуће ширине коридора, али на главним 
правцима атарске мреже потребно је обезбедити и чврсте подлоге. 
 
Железнички саобраћај у наредном периоду треба да доживи афирмацију реконструкцијом 
пруге Сомбор-Врбас, обновом појединих демонтираних пруга чији су коридори задржани 
док се не донесе коначна одлука о потреби и економској оправданости за њихову  
ревитализацију као и повећањем квалитета услуга.  
 
У путничком железничком саобраћају квалитет услуга подићи на виши ниво, увођењем 
нових возова, прилагођавањем реда вожње потребама путника и задовољавајући конфор и 
квалитет услуга у возовима и станицама.  
 
У теретном саобраћају нопходно је постићи нови квалитет услуга:  

- повећати брзину, пропусну моћ и поузданост; 
- квантитативно и квалитативно подмирити потребе привреде теретним колима и 

возним локомотивама; 
- могућност коришћења нових робних терминала у Богојеву и Апатину; 

- веза са европским железничким Коридором Х (Салзбург − Београд − Ниш − 
Солун), Дунавским коридором VII и Европским железничким коридорима IV и V 
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који пролазе суседном Мађарском, Румунијом и Бугарском, те Мађарском и 
Хрватском. 

 
Број пружних прелаза оптимизирати и опремити тако да одвијање оба вида саобраћаја буде 
на сигурносно-безбедном нивоу. 
 
Железничке станице и остали садржаји имају просторне могућности да задовоље потребе 
за изградњом нових садржаја чак и за комбиновани транспорт. 
 
Водени саобраћај треба да се афирмише у наредном периду, захваљујући пловним 
путевима: Врбас − Бездан, Бечеј − Богојево и Косанчић − Мали Стапар, којима се 
остварује веза са мрежом пловних путева ширег значаја.  
 
Посебно је значајна близина и добра саобраћајна повезаност општине Кула са  
међународним пловним путем – коридор VII - река Дунав и међународним лукама Богојево 
и Апатин.   
 
Постојеће пловне канале неопходно је реконструисати, довести на пројектоване 
експлоатационо−техничке елементе и реконструисати покретни мост код Врбаса, порушен 
1999. године, како би се обезбедила пловност на целој дужини. Постојеће терминале – 
товаришта у Црвенки, Сивцу, Крушчићу и Руском Крстуру реконструисати и изградити 
одговарајуће теретне терминале у Кули. Терминали су у директној вези са радним зонама и 
повезани са мрежом јавних путева и мрежом железничких пруга.  
 
Путнички терминал - туристичко пристаниште планирано на Великом Бачком каналу у 
Малом Стапару и у функцији је развоја наутичког и других облика туризма.  
 
Кад је у питању ваздушни саобраћај, општина Кула је упућена на ваздушна пристаништа у 
Сомбору и Новом Саду планирана Просторним Планом Републике Србије.  
 
За потребе пољопривредне авијације могу се градити полетно - слетне стазе на 
пољопривредном земљишту, а за потребе туристичке привреде омогућиће се изградња 
терминала за летилице мањег капацитета. Локације ће се одредити према условима 
надлежних за ову врсту објеката. 
 
 
4.2. Водопривредна инфраструктура 

 

Снабдевање водом 

 
У склaду сa Просторним планом Републике Србије, oпштинa Кула зaједнo сa oпштинaмa 
Оџаци, Aпaтин, Сoмбoр, Бaч, Кулa, Мaли Иђoш, Бaчкa Тoпoлa, Врбaс, Србoбрaн, Бечеј и 
Нoви Бечеј чини Бaчки региoнaлни систем вoдoснaбдевaњa. Oкoсницa вoдoзaхвaтa oвoг 
системa је aлувиoн Дунaвa, при чему се експлoaтaцијa вoдa Дунaвa предвиђa билo 
прерaдoм прекo пoстрoјењa зa прерaду вoде, билo упуштaњем исте у пoдземље. Принцип 
нa кoјем се зaснивa рaциoнaлизaцијa вoдoснaбдевaњa је дa се првo дo рaциoнaлних, 
екoлoшкo прихвaтљивих грaницa искoристе лoкaлнa извoриштa пoдземних и пoвршинских 
вoдa, пa дa се тек нaкoн тoгa региoнaлним системимa дoпремaју, сaмo недoстaјуће 
кoличине вoде. Приoритет у лoкaлним извoриштимa дaје се пoдземним вoдaмa, укoликo су 
квaлитетне и aкo се мoгу зaштитити oд зaгaђивaњa. Пoменуте спoрo oбнoвљиве зaлихе 
пoдземних вoдa висoкoг квaлитетa требa кoристити сaмo зa снaбдевaње нaсељa и oних 
технoлoшких прoцесa у индустријaмa кoје зaхтевaју вoду нaјвишег квaлитетa. 
 
Вoдећи се претхoднo нaведеним пoстулaтимa, плaнскo решење дo реaлизaције Региoнaлнoг 
системa вoдoснaбдевaњa, предвиђa рaзвoј Oпштинскoг системa вoдoснaбдевaњa. Плaнoм 
резервисaн прoстoр зa вoдoзaхвaт се нaлaзи северозападно од пута Кула - Црвенка. Унутaр 
плaнoм предвиђенoг пoјaсa биле би пoстaвљене бaтерије бунaрa (нaјверoвaтније бaзирaне 
нa први вoдoнoсни слoј. Међутим тaчнoј лoкaцији унутaр предлoженoг пoјaсa претхoде 
детaљнa хидрoгеoлoшкa истрaживaњa. Тaкo зaхвaћенa сирoвa вoдa упућивaлa би се нa 
центрaлнo пoстрoјење зa кoндициoнирaње вoде, oдaкле би се мaгистрaлним цевoвoдимa, 
плaсирaлa дo oкoлних нaсељених местa oпштине Кула. 
 
Предлoжени кoнцепт oпштинскoг системa вoдoснaбдевaњa, oслaњa се у хидрoлoшкo-
екoлoшки прихвaтљивим кoличинaмa нa пoстoјеће нaсељске системе вoдoснaбдевaњa. Нa 
истимa се дoзвoљaвa, чaк препoручује, нaстaвaк рaдoвa нa пoбoљшaњу услoвa испoруке 
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вoде стaнoвништву у смислу дoпремaњa сaнитaрнo испрaвне вoде пoтрoшaчимa у дoвoљнoј 
кoличини, пoд oдгoвaрaјућим притискoм и зaдoвoљaвaјућег квaлитетa.  
 
Уређaји зa пречишћaвaње упoтребљених вoдa (УПOВ-и) 

 
У смислу зaхтевa aртикулисaнoг крoз Прoстoрни плaн Републике Србије ″дa се вoде и 
вoдoтoци врaте у I, II и IIб клaсу квaлитетa″, предвиђa се пoтпунa сaнитaцијa нaсељa 
кaнaлизaциoним системимa сепaрaциoнoг типa (рaздвoјене мреже кoлектoрa зa oтпaдне oд 
мреже кoлектoрa зa aтмoсферске вoде).  
 
У зaвиснoсти oд пoтребa, пре испустa у мрежу кoлектoрa фекaлне кaнaлизaције неoпхoднo 
је предвидети предтретмaн зa технoлoшке oтпaдне вoде кoд свaкoг зaгaђивaчa, кao и 
редoвнo пречишћaвaње нa нaсељским пoстрoјењимa зa пречишћaвaње oтпaдних вoдa. 
 
Плaнским решењем предвиђa се изгрaдњa нaсељских уређaјa зa пречишћaвaње oтпaдних 
вoдa. Где се утврди економски оправдана градиће се заједнички уређаји за пречишћавање 
отпадних вода. 
 
Заштита вода 

 
У наредном периоду, предузеће се мере заштите ресурса пијаћих вода као националног 
богатства, које ће се користити искључиво за водоснабдевање становништва. Код свих 
изворишта, а посебно код изворишта чије су воде намењене водоснабдевању 
становништва, морају се предузети све потребне мере развоја и превентивне заштите 
изворишта вода од случајног или намерног загађивања. Ово се у првом реду односи на 
потребу увођења зона санитарне заштите и опште санитарно уређење изворишта, 
систематску контролу и адекватну службу за реализацију постављених циљева. 
 
У циљу заштите вода и водних ресурса, зaбрaњује се испуштaње у oтвoрене кaнaле и 
вoдoтoке билo кaкве вoде oсим aтмoсферских и услoвнo чистих рaсхлaдних вoдa кoје пo 
Уредби o кaтегoризaцији oдгoвaрaју II клaси. Зa испуштaње oстaлих oтпaдних вoдa у oве 
вoдoтoке, исте је неoпхoднo пречистити, кaкo не би нaрушaвaле зaхтевaну клaсу вoде у 
реципијенту.  
 
Кoнстaтује се дa тренутнo стaње прикупљaњa и испуштaњa упoтребљених вoдa унутaр 
прoстoрa oбрaде, кoјим се исте или прaктичнo непречишћене упуштaју у oтвoрене 
вoдoтoкoве, или великим брoјем упoјних бунaрa плaсирaју у пoдземље, ни у кoм случaју не 
зaдoвoљaва. Кaкo је излoженo у претхoднoм пoглaвљу, дугoрoчнa oријентaцијa 
вoдoснaбдевaњa oпштине Кула је упрaвo oријентисaнa кa првoј пoдземнoј издaни, кoјa је 
oвaквим стaњем сигурнo угрoженa. Oвим се укaзује нa кључни прoблем кoји нaпaдa 
стрaтешки веoмa битaн сегмент битисaњa.  
 

У склaду сa нaведеним зaкључује се дa пoтпунa сaнитaцијa свих нaсељa сa изгрaдњoм 
нaсељских пoстрoјењa, те свакако примарна или/и потпуна прерада отпадних вода 
евидентираних великих загађивача, зa пречишћaвaње упoтребљених вoдa мoрa имaти 
aпсoлутни приoритет. 
 
Хидротехничка мелиорација (наводњавање и одводњавање) - регулисање водног 
режима у земљишту, уз изградњу и реконструкцију постојећих система за наводњавање и 
одводњавање омогућиће још интезивнију пољопривреедну производњу. 
 
Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких мелиорација је ревитализација 
постојећих мелиорационих система и постепено смањење садашњег заостајања у домену 
наводњавања, изградњом нових система на земљиштима највиших бонитетних класа. 
Будући системи се планирају као интегрални мелиорациони системи (одводњавање, 
наводњавање, заштита од спољних вода), са свим мерама хидротехничких и агротехничких 
мелиорација. 
 
Ови системи представљају реализацију могућности да се постојећа мрежа мелиоративних 
канала, уз извођење одређених минималних захвата, употребљава за потребе 
наводњавања околног обрадивог земљишта у периодима када су изражени мањкови воде, 
то јест у времену када су за пољопривреду неповољне околности јаких пролећних и летњих 
суша.  
 



Просторни план општине Кула 

 62

На територији општине Кула мрежа канала детаљне каналске мреже пружа могућност за 
наводњавање укупног пољопривредног земљишта. Наводњавање земљишта на лесном 
платоу може се реализовати доградњом започетог система за наводњавање Кула − Мали 
Иђош, атар Липара водом из акумулације "Сава" и водотока Криваје, а за Црвенку и Сивац 
планиране су акумулације. 
 
Развој система за наводњавање битно је условљен изградњом говедарских фарми, (стајњак 
је неопходан за поправку механичке и биолошке структуре земљишта у условима 
наводњавања). Тако да најповољнији услови за формирање говедарских фарми су на 
подручју између канала Врбас − Мали Стапар и Косанчић − Мали Стапар.  
 
Хидроенергетски потенцијал – планира се уз већину водопривредних акумулација 
саградити мале хидроелектране (мХЕ), као објекти који прерађују гарантоване протоке који 
се испуштају из акумулација. На већ постојећим објектима хидросистема Дунав-Тиса- Дунав 
предвиђа се доградња каналских хидроелектрана. Велики број малих турбинских агрегата 
уграђује се у проточна поља брана и устава, са могућношћу отварања кад је то потребно.  
 
Значај каналских хидроелектрана био би врло велики и у сфери еколошке заштите, јер се 
њиховом реализацијом знатно повећава садашња мала проточност хидросистема Дунав-
Тиса- Дунав.    
 
На територији општине Кула "Програмом остваривања стратегије развоја енергетике 
Републике Србије у АП Војводини" (од 2007. до 2012. године) предвиђена је изградња 
такве електране у Руском Крстуру. 
 
Постоји могућност да се на исти начин користи устава на Малом Стапару. 
 

 

4.3. Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура 

 
На простору обухваћеним Планом постоји изграђена преносна и дистрибутивна мрежа. 
Далеководи дају могућност напајања насеља Кула и за случај вишеструког повећања 
потрошње електричне енергије и максималне једновремене снаге. 
 
У циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом потрошача у осталим 
насељима потребно је ревитализовати постојећу преносну и дистрибутивну мрежу и 
обезбедити двострано напајање.  
 
Изградњом нових трафостаница 20/0,4 kV и инсталисањем већих трансформатора у 
постојеће, обезбедити довољно капацитета за све потрошаче. 
 
Средњенапонскe водове и нисконапонску мрежу у појединим деловима општине потребно 
је реконструисати.  
 
За квалитетно одвијање телекомуникационог саобраћаја на подручју општине Кула 
потребно је обезбедити квалитетну телекомуникациону мрежу до свих локалитета. 
 
Предвидети полагање међумесних оптичких ТТ каблова на релацији Руски Крстур - Лалић и 
Нова Црвенка - Црвенка. 
 
За свако домаћинство обезбедити по један директан телефонски прикључак, као и довољан 
број прикључака за све привредне кориснике. 
 
Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније омогућити рад овог 
система телекомуникација на планском подручју. 
 
За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала у насељима је потребно 
обезбедити кабловски дистрибутивни систем (КДС). 
 
 
4.4. Термоенергетска инфраструктура 

 
Приликом изградње нових објеката енергетске инфраструктуре потребно је посебно 
обратити пажњу на заштићена природна добра на територији општине. Такође приликом 
планирања, пројектовања и изградње ових објеката, водити рачуна о смањењу  
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конфликата између коришћења енергетских ресурса и заштите животне средине (насеља, 
становништва, земљиште, итд.) и предузимање одговарајућих мера за санирање 
негативних последица (програм рекултивације, ревитализације, отклањања штета, итд). 
 

Гасоводна инфраструктура 

 
Планира се гасификација свих насељених места на простору општине Кула. Насеља Липар, 
Црвенка и Крушчић преко ГМРС "Црвенка", Сивац преко ГМРС "Сивац", а Руски Крстур 
преко ГМРС "Руски Крстур" која се прикључује на разводни гасовод за Оџаке.  
 
Снабдевање гасом насеља и потенцијалних корисника извана насеља омогућиће се уз 
услове и сагласност власника гасовода, који ће према расположивом капацитету и положају 
гасовода одредити место прикључка. Дистрибутивна гасна мрежа планирана је за сва 
насеља. 
 
Предвиђена је изградња разводног гасовода за Оџаке на стационажи 49+800 km гасовода 
Госпођинци − Сомбор поред пута Кула − Руски Крстур, на већ изграђеном одвојку. 
 

Нафтоводна инфраструктура 

 

Са аспекта експлоатације енергетских извора (нафте, природног гаса и хидротермалних 
сировина), на предметном простору потребно је поред постојећих хидротермалних 
бушотина и инсталација и гасних бушотина унутар одобрених истражних простора НИС- 
НАФТАГАС и ЈП „Завод за изградњу” Кула омогућити и будуће истражне радове на 
територији општине. Изградња објеката која прате експлоатацију гаса и хидротермалних 
сировина вршиће се на одобреном експлоатационом простору.  
 
Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене система продуктовода кроз 
Србију (Сомбор – Нови Сад – Панчево- Београд – Смедерево – Јагодина - Ниш) и програмом 
који је саставни део Одлуке, за систем продуктовода урађена је и ревидирана техничка 
документација (Предходна студија оправданости и Генерални пројекат који је добио 
позитиван извештај Републичке ревизионе комисије). Продуктовод – инфраструктурни 
систем за транспорт нафтних деривата пролази територијом општине Кула. Програмом је 
предложено да траса продуктовода прати постојећу трасу цевовода природног гаса РГ-04-
15, који од Госпођинаца иде ка Сомбору. Предложена траса продуктовода делом пресеца 
постојећи водозахват за снабдевање водом Куле и планирани општински водозахват тако 
да је потребно трасу продуктовода утврдити тако да се заштити простор дефинисан за 
наведене водозахвате.  
 
 
4.5. Коришћење обновљивих извора енергије 

 

Коришћење обновљивих извора енергије утиче на раст животног стандарда, очување и 
заштиту животне средине. 
 
Препрека коришћењу обновљивих извора енергије лежи у захтеву да енергија из ових 
извора буде конкурентна конвенционалној. Застој развоја алтернативних енергетских 
извора лежи у: 

- недовољном програмском повезивању научно истраживачких и производних 
организација; 

- недовољној обавештености инвеститора и одговарајућих државних органа о стању 
развоја технологија и могућим ефектима супституције, односно смањења 
енергетских трошкова експлоатације применом ових извора енергије; 

- већим инвестиционим трошковима него за класичне системе и одсуством 
стимулативних мера финансијско-кредитне и пореске политике за њихово 
коришћење. 

 

Биомаса 

 

Енергетски потенцијал је биомаса сконцентрисана у отпадцима из пољопривреде.  
 
Енергетска валоризација биљних остатака пољопривреде рационална је уз ограничење да 
се врши непосредно сагоревање у стању настанка и прикупљања са минимумом 
транспорта, манипулације и припреме. Из тих разлога треба тежити коришћењу биомасе у 
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непосредној близини настанка, у првом реду у циљу задовољења енергетских потреба саме 
пољопривредне производње. 
 
Биогас 

 

Биогас се производи и користи првенствено из разлога економичног управљања стајским 
ђубривом, ради оптимизације дохотка по хектару обрадиве површине, заштите човекове 
средине и радне околине и због потребе снабдевања фарми сопственом енергијом. 
 
Сви досадашњи покушаји за производњу биогаса код нас нису дали задовољавајуће 
резултате. Још нису пронађена оптимална техничко-технолошка решења третмана 
стајњака. Застој у развоју сточарства је, такође, један од фактора који дестимулативно 
делују на развој овог енергента.  
 

Геотермална енергија 

 
На основу светских и домаћих искустава, оцењује се да би се геотермалне воде Панонског 
басена Војводине, с обзиром на физичко–хемијске и геотермалне одлике, користила у 
следећим областима: спортско-туристичким центрима, здравству-балнеоптерапији, 
индустрији као технолошка вода, пољопривреди за загревање стакленика у сточарству и 
живинарству за загревање фарми, у рибарству и другим.  
 
Хидротермални потенцијали на територији општине Кула су потврђени−детаљна 
испитивања су урађена за постојеће бушотине. 
 
Сунчева енергија 

 

Сунчево зрачење може да се користи за добијање топлотних и хемијских извора енергије, 
за трансформацију у механичку и електричну енергију. 
 
Ограничавајући фактор коришћења сунчеве енергије је велика почетна инвестиција, а 
потребне су и велике површине за инсталисање сунчаних колектора. Коришћење сунчеве 
енергије треба комбиновати са неким другим видом конвенционалне енергије, због 
немогућности адекватне акумулације и коришћења током целе године. 
 
Енергија ветра  

              

Одабирање погодног места за инсталисање ветрењача је најделикатнији и најодговорнији 
задатак кад се зажели искористити енергија ветра. Стога избору локације предходи низ 
методолошких активности: 

- коришћење метеоролошких података, које поседују хидрометеоролошке службе; 
- теренска испитивања, да би се идентификовале области за детаљна испитивања 

(мерење брзине ветра, правац дувања ветра); 
- регионална испитивања; 
- верификација локација, на које треба поставити торњеве високе 50m, са 

метеоролошким инструментима на неколико нивоа; 
- селекција турбина. 
 

Утицаји на околину постављања ветрењача су: расположивост земљишта, телевизијске и 
радио сметње, бука, естетика, утицај на биосферу и остала локална ограничења. 
Процењивање економичности ветрењача је комплексно. Јединствени параметар који се 
може поредити с осталим изворима енергије је производна цена енергије, односно време 
отплате инвестиције. 
 
 

4.6. Комунални објекти и површине 

 

Депоновање отпада на простору општине ће се у наредном планском периоду одвијати у 
складу са Националном стратегијом управљања отпадом. 
 
Према истој депонија-сметлиште у Кули је сврстано у категорију К3, званичне депоније− 
сметлишта која се још могу користити у периоду до 5 година, под условом да се претходно 
изврши санација са минималним мерама заштите. 
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Постоји могућност да се ова депонија користи за депоновање смећа и из околних насеља 
под условом да се преиспита њен капацитет. 
 
За постојеће депоније−сметлишта на територији општине потребно је урадити пројекте 
санације, затварања и рекултивације у свему према одредбама Правилника о 
критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја. Овим 
пројектима поред заштите и управљања у постексплоатационом периоду потребно је 
размотрити могућност даљег депоновања на предметним локацијама до изградње 
регионалне депоније и укључења у регионални систем управљања отпадом. 
 
Општина Кула је у складу са Националном стратегијом управљања отпадом потписала 
Споразум о формирању региона за управљање комуналним отпадом. Потписнице овог 
споразума су поред општине Кула и општине Оџаци, Бач, Апатин и Сомбор. 
 
Према овом споразуму за локацију регионалне депоније региона за управљање отпадом,  
одређена је постојећа депонија "Ранчево" у општини Сомбор. 
 
Оставља се могућност да општина Кула приступи другом региону за управљање отпадом, 
уколико се за то укаже потреба.  
 
На територији општине Кула ће се лоцирати трансфер станица у складу са важећим 
прописима.  
 
Сакупљачке станице или сабирни центри ће се лоцирати по насељима, у складу са важећом 
законском регулативом. 
 
Као потенцијална локација трансфер станице, планирана је постојећа депонија у Кули, која  
мора  бити уређена у складу са прописма. Оставља се могућност да трансфер станица може 
бити лоцирана и на другом простору на територији општине, под условом да се примене сви 
важећи критеријуми за њено лоцирање. 
 
Трансфер станица (претоварна станица) ће служити за претовар отпада из свих општинских 
места ради његовог транспорта до регионалне депоније. Лоцирање трансфер станице 
зависи од: 

- локације регионалне депоније (најоптималније је директно транспортовање отпада 
на релацији трансфер станица-регионална депонија до 20 km); 

- мреже насеља у општини; 
- саобраћајне доступности и стања саобраћајне мреже; 
- стабилности терена; 
- комуналне опремљености локације и количине и састава отпада. 
 

За лоцирање трансфер станице су искључени: 
- плавни терени; 
- терени са високим нивоом подземних вода; 
- простори дуж рецентних и некадашњих водених токова; 
- заштитне зоне енергетске инфраструктуре (100,0 m од електроенергетских водова, 
гасовода или нафтовода); 

- подручја предвиђена за заштиту природних добара и  
- заштићена културна добра. 
 

Уклањање животињских лешева−према важећој законској регулативи (Закон о 
ветеринарству) општине су у обавези да организују зоохигијенску службу која између 
осталог мора обављати послове нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака 
животињског порекла. 
 
Уклањање животињских лешева и отпадака животињског порекла се мора вршити тако да 
не представља ризик по друге животиње, људе и животну околину.  
 
Уколико се за то укаже потреба на територији општине се може изградити објекат за 
сакупљање, прераду или уништавање одпадака животињског порекла. За изградњу оваквог 
објекта потребно је сачинити Елаборат и доставити га Министарству пољопривреде 
водопривреде и шумарства – Управи за ветерину, на основу чега би се поверили ови 
послови локалној самоуправи. 
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У изузетним случајевима (који су утврђени Законом) уклањање животињских лешева се 
може вршити  закопавањем или спаљивањем на сточном гробљу или у јами гробници која 
мора испуњавати услове прописане Правилником о начину нешкодљивог уклањања 
животињских лешева и отпадака животињског порекла и о условима које морају да 
испуњавају објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока 
угинућа и превозна средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског 
порекла (односно у складу са важећом законском регулативом). 
 
 
5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА, 

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
 
5.1. Заштита животне средине 
 
Стратешко опредељење просторног развоја општине је усмерено у правцу рационалног 
коришћења природних ресурса, реализације режима заштите природних и радом створених 
вредности животне средине. 
 
У циљу заштите ваздуха од загађења планирају се следеће активности:  

- гасификација свих насеља на територији општине, чиме ће се елиминисати  
тачкасти извори загађивања  (индивидуална ложишта); 

- измештање транзитног саобраћаја изван насељских територија, чиме би се 
негативни утицаји транзитног саобраћаја смањили на минимум; 

- формирање заштитних зелених површина и појасева уз насељске и ваннасељске  
саобраћајнице, поред државних путева, уз канале, око депонија, као и на 
рекултивисаним подручјима, око радних зона и других зона за које се утврди 
потреба за смањењем загађење ваздуха и нивоа буке; 

- очување и унапређење шумског фонда; 
- адекватна елиминација комуналног отпада у складу са принципима Националне     

стратегије управљања отпадом; 
- успостављање катастра загађивача ваздуха на територији општине; 
- успостављање мониторинга квалитета ваздуха, односно праћење мерних 

извештаја појединачних привредних објеката и примена адекватних мера заштите. 
 

У циљу заштите вода од загађења планирају се следеће активности:  
- снабдевање свих насеља на територији општине довољним количинама питке   

воде прописаног квалитета; 
- утврђивање зона и појасева санитарне заштите изворишта водоснабдевања; 
- израдња канализационе мреже за фекалне отпадне воде у свим насељима; 
- изградња постројења за пречићавање отпадних вода у свим насељима са 

могућношћу да два или више насеља имају заједнички уређај за пречишћавање 
отпадних  вода; 

- изградња примарних пречистача индустријских отпадних вода за сваког    
загађивача; 

- довођење квалитета површинских вода у прописану класу; 
- успостављање катастра загађивача површинских и подземних вода; 
- проширење мониторинга квалитета површинских вода и успостављање   

мониторнга квалитета подземних  вода на територији општине. 
 
У циљу заштите земљишта од загађења планирају се следеће активности: 

- контролисана примена хемијских средстава заштите и агромера у области   
пољопривреде; 

- редовно одржавање мелиоративне каналске мреже; 
- експлоатација и истраживање минералних сировина у складу са Законом о 

геолошким истраживањима; 
- рекултивација земљишта након експлоатације минералних сировина у складу са 

прописима из ове области; 
- адекватно одлагање комуналног отпада у складу са принципима Националне  

стратегије управљања комуналним отпадом; 
- селектовање отпада на извору и увођење рециклаже чиме би се смањила 

количина отпада за депоновање; 
- привремено одлагање отпада на постојећим депонијама уз обезбеђење  

минималних мера заштите у току коришћења; 
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- укључивање општине у систем регионалног депоновања комуналног отпада на 
основу Споразума о сарадњи; 

- израда Плана управљања комуналним отпадом за регион за одлагање комуналног 
отпада; 

- формирање заштитног зеленила дуж саобраћајница, канала, радних зона, у оквиру  
пољопривредног земљишта,  комуналних и других објеката; 

- израда Плана за проглашавање ерозивних подручја; 
- одвоз животињског конфиската у кафилерије и случају потребе формирање 

сточних  гробља у складу са  прописима; 
- успостављање мониторинга квалитета земљишта. 

 
Заштиту животне средине поред наведених мера ускладити одредбама о заштити животне 
средине датих у Закону о заштити животне средине, Закону о  процени утицаја на животну 
средину, Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину, Закону о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања животне средине, Уредби о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину, правилницима којима се регулише обављање 
одређених делатности и условима надлежних органа и организација које су Законом 
овлашћене да их утврђују. 
 
 
5.2. Заштита природних и непокретних културних добара 

 

5.2.1. Заштита природних добара 
 

С обиром да на територији општине Кула нема заштићених природних добара, него 
подручја предвиђених за заштиту, у  циљу њиховог очувања на простору општине потребно 
је извршити картирање и валоризацију и формирати заштићена подручја са условима и 
мерама заштите.  
 
Колектори отпадних вода фабрике алкохола "Панон" и фабрике шећера "Црвенка" се 
налазе у грађевинском реону Црвенке, постојећа су и планирана намена површина 
утврђена  овим Планом и  Планом генералне регулације насеља Црвенка. У ове колекторе 
се упуштају воде из процеса прања репе и служе за таложење муља.  Они су  станиште, 
односно гнездилиште заштићених врста птица (сабљарке, црвеноноге властелице, 
црноглавог галеба и обичне чигре) и као такви се задржавају и у наредном планском 
периоду. Уколико дође до промена у коришћењу ових колектора које би довеле до промена 
услова за заштићене врсте птица, тражиће се услови Завода за заштиту природе. 
 

 

5.2.2. Заштита непокретних културних добара 

 

Заштиту непокретних културних добара спроводити интегрално са простором на којем се 
налазе у складу са условима и мерама заштите. 

- заштита културног наслеђа од свих облика неконтролисане урбанизације и 
изградње, од непримерених намена и реконструкција које могу трајно да  
деградирају не само окружење, већ и да им угрозе идентитет; 

- реинтеграција непокретних културних добара у савремени животни амбијент; 
- организовано развијање свести и едукација о значају културног наслеђа за живот и 
рад, као предуслова за очување националног идентитета; 

- за све  објекте који су наведени од стране Завода  за заштиту споменика културе 
као и за њихову непосредну околину (припадајуће парцеле) важе одредбе Закона о 
културним добрима;  

- за радове на наведеним објектима (адаптације, ревитализације, реконструкције и 
друго) сходно члановима 99-100 Закона о културним добрима,  власници–носиоци  
права коришћења морају прибавити посебне услове–мере техничке заштите од 
стране Покрајинског завода за заштиту споменика културе, као и да прибаве  
сагласност на пројектну документацију; 

- за археолошке локалитете и зоне са већим бројем локалитета са списка који чине 
део услова, важе исте одредбе Закона о културним добрима, које обавезују  
власника да пре преузимања било каквих земљаних радова обезбеди посебне 
услове заштите од Покрајинског завода за заштиту споменика културе; 

- гробља  према Закону о културним добрима уживају претходну заштиту, те  се без   
посебне евиденције третирају као заштићене целине. 
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За евидентиране непокретности под предходном заштитом, могуће су измене наведених 
услова под условом да су исте утврђене од стране надлежног Завода за заштиту споменика 
културе. 

 
 

5.3. Заштита од елементарних нeпогода и услови уређења простора од  

        интереса за одбрану земље 

 
Под елементарним непогодама подразумевају се земљотреси, екстремне климатске појаве, 
пожари, поплаве, високе подземне воде, епидемије болести већих размера и друге несреће. 
На подручју општине Кула континуирано 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 општине 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.  
 
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 градоносних облака 
проузрокују појаву града, који може да прузрокује веома велике последице на 
пољопривредном земљишту. 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 Кула није директно изложен поплавама које 
би могле настати услед плављења изливањем водотокова јер постоји систем канала са 
контролисаном режимом водостаја. Опасност од поплава на територији општине Кула је 
могућа у случају појаве веће количине атмосферских талога и високих подземних вода. 
 
Заштита од површинских вода спроводиће се преко изграђеног и планираног отвореног 
каналског система. Димензионисање система за одвођење атмосферских вода тереба да 
одговара појави меродавне падавине  и према томе ће се димензионисатти 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. 
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Заштита приобалних простора од процедних вода из канала Врбас – Бездан обезбедити 
одржавањем латералних канала који имају функцију дренаже и насипањем простора на 
којима се појављују процедне воде из канала. 
 
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 − у случају природних катастрофа 
или евентуалних ратних разарања, људи и материјална добра склањају се у склоништа и 
друге заштитне објекте. При пројектовању нових зграда комуналних објеката обавезна је 
примена свих прописа и смерница у складу са одлукама донетим на нивоу општине, 
односно условима добијеним од одговарајућих органа Министарства одбране.  
 

Све објекте  је потребно градити у складу са  техничким прописима за склоништа и друге 
заштитне објекте ("Службени војни лист", бр.13/98.) и обавезно градити склоништа за 
заштиту становништва зависно од корисника. 
 
Основни услови за изградњу склоништа су: 

- склоништа се планирају као двонаменски објекти, који могу бити засебни објекти 
или у склопу грађевинског објекта; 

- склоништа могу бити подземни, делимично укопани или надземни објекти; 
- породична склоништа се граде за чланове домаћинства, али најмање за три лица, 
могу се планирати као оставе, радионице, приручне просторије и слично; 

- кућна склоништа (за зграде са више станова) могу се планирати као друштвене 
просторије, гараже, изложбени простори и слично; 

- блоковска склоништа (за више зграда) могу се планирати као простори за спорт и 
рекреацију, за друштвене активности, затим простори са угоститељским, 
трговинским или услужним садржајем и слично; 

- склоништа у предузећима и установама могу се планирати као простори за 
састанке, радионице, сервиси, ресторани за исхрану и слично, у складу са основном 
делатношћу и потребама предузећа односно установа. 

 
 
6. ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 
 
6.1. Просторне целине у општини Кула 

 

Анализирајући природне и стечене услове простора обраде, сам простор се може поделити 
на три просторне целине: 

• лесна зараван           пољопривредно    
• лесна тераса             земљиште 
• урбано-индустријска зона  

 
Лесна зараван - је реон који захвата површину 16.900 ha или 35% од укупне поршине. 
Њему припадају делови територије атара Сивац, Црвенка, Кула, атар и насеље Липар. Са 
становишта могућности развоја и унапређења пољопривредне призводње овај реон је 
дефинисан као доста стабилан, и то захваљујући првенствено великим површинама под 
черноземом и ливадским црницама, земљиштима одличних производних својстава.  
 
Изградњом хидросистема за снабдевање водом северне Бачке створени су неопходни 
предуслови за наводњавање дела површина.  
    
Планирана је изградња акумулација у долинама Телечких потока: Сивца, Црвенке и Куле. 
Коришење укупног аграрног потенцијала овог дела Телечке висоравни - условљено је 
изградњом заливних система. 
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Овај реон захвата и површине заталасане падине Телечке висоравни са локалитетима 
изложеним јачој инсолацији (око 1.570 ha). Воћарско-виноградарска производња одвијаће 
се на повећаним површинама. Биће ангажовани сви погодни терени на падинама Телечке 
за развој воћарства и виноградарства.  
   
Лесна тераса - је реон интезивне ратарске производње у условима наводњавања. Овај 
реон захвата површину од 24.280 ha или 50% од укупне површине. Захвата југозападне 
делове територије атара насеља Кула, Сивац, Црвенка као и атаре насеља Руски Крстур и 
Крушчић. 
 
То је реон интезивне пољопривредне производње, са доста повољним хидролошком 
приликама и од раније изграђеном мрежом канала Дунав-Тиса-Дунав, којим су створени 
неопходни предуслови за изградњу система за наводњавање на свим површинама. 
 
Све наведени подаци указују да се ратарска, повртарска и сточарска производња могу 
развити до највишег нивоа, а овај део територије општине Кула постане права фабрика за 
производњу хране. 
 
Производност овог реона је на првом месту не само на теритиорији општине Кула и Бачке 
већ и у Војводини а и шире. Ово је ратарски реон у коме преовлађују ливадске црнице и по 
том основу убрајају се у реоне са најбољим земљиштем на свету (у овом делу Војводине 
познате под називом "доња земља"). 
 
У овом реону издвајају се површине под рибњацима у атару Руског Крстура, а погодних 
површина за изградњу рибњака има у атарима Руског Крстура, Крушчића и Сивца.  
 
Урбано-индустријска зона - обухвата насеља: Кула, Црвенка и Сивац са деловима 
инфраструктурних коридора. Општински центар Кула, се налази на источном делу  
територије општине. У средишту територије општине је Црвенка, насеље градског 
карактера.  Сивац је село на западном делу територије општине. Ова зона чини део Бачког 
појаса индустријског развоја (Сомбор, Црвенка, Кула, Врбас и Србобран), односно 
Бачко−Потиског појаса (Зрењанин, Бечеј, Ада, Сента, Нови Кнежевац и Кањижа са краком 
до Кикинде).   
 
У Кули велики индустријски капацитети: текстилне, металопрерађивачке, прерада коже су 
десетковани и сведени на остатке и у дуготрајним неизвесним стечајима. Једино егзистира 
прехрамбена индустрија, млин са пекаром. Мала привреда, трговина и занатство су 
преузеле примат. 
 
Привредни капацитети насеља Црвенка су традиционално окренути ка примарној 
пољопривредној производњи то јест системски је развијана прехрамбена индустрија, уз 
индустрију грађевинског материјала. Уз индустријске капацитете прати се развој мале 
привреде, трговине, угоститељства.        
 

Сивац је први по значају у области пољопривреде. Насеље је сеоског типа са елементима 
урбанизације. У привредној структури била је и остала доминантна пољопривреда јер се 
већина становништва бави овом делатношћу, било кроз пољопривредне организације, било 
као самосталном делатношћу. 
 
 
6.2. Основне категорије коришћења земљишта са билансом површина  

 

Основне категорије коришћења земљишта су: 
• пољопривредно 
• шумско 
• водно 
• грађевинско 
 

Пољопривредно земљиште је земљиште које се користи за пољопривредну производњу: 
њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, док су 
обрадива пољопривредна земљишта: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде. У 
општини Кула највећи део простора заузимају пољопривредне површине. Пољопривредно 
земљиште је на лесној заравни и лесној тераси. 
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Шумско земљиште- под шумским земљиштем, подразумева се земљиште на коме се гаји 
шума, или земљиште на коме је због његових природних особина рационалније да се гаји 
као шума, као и земљиште које је просторним односно урбанистичким планом намењено за 
шумску производњу.  
 
Водно земљиште- представљају корито и обале водотока, језера и акумулација. На 
простору обраде чине га делови: водотока Криваје, основне и детаљна каналска мрежа 
хидросистема Дунав -  Тиса - Дунав, акумулација „Сава” и планиране акумулације. 
 

Грађевинско земљиште- је земљиште на коме су изграђени објекти или је планирана 
њихова изградња, а које може бити изграђено или неизграђено, уређено или неуређено. На 
простору општине има седам насеља која су дефинисана својим границама грађевинских 
реона и представљају грађевинско земљиште. Грађевинско земљиште стамбених насеобина 
изван грађевинских реона насеља: Романија, Зеленгора, Нова Кула, и туристички простори 
за који је такође утврђена граница. У категорију грађевинског земљишта спадају постојеће 
и планиране радне зоне, туристичко-пословне зоне, спортско-рекреативне повшине, 
комунални објекти, инфраструктурни објекти и терминали, објекти за експлоатацију 
минералних сировина, објекти специјалне намене и други.  
 
Табела III-4: Основне категорије коришћења земљишта са билансом површина 

2008. 2028. ОСНОВНЕ КАТЕГОРИЈЕ КОРИШЋЕЊА 
ЗЕМЉИШТА ha % ha % 

1. Пољопривредно земљиште 43.797,06 90,97 42.354,13 87,97 

њиве  41.690,54  40.298.53  
воћњаци, виногради 533,00  800,00                    
пашњаци, ливаде 828,55  473,93  
трстици, мочваре 621,67  621,67  
рибњаци 108,00  160                                                                                                                                                                              

2. Шумско земљиште 177,38 0,38 480 0,99 

3. Водно земљиште 180,00 0,36 215 0,44 

   ОКМ ХС ДТД (пов. изван грађ.реон)   180,00  165,00  
    акумулацијe   50,0  
 4. Грађевински реони насеља 4.022,12 8,37 4.029,46 8,38 

грађевински реон насеља Кула 1.242,30  1.242,30  
грађевински реон насеља Црвенка    859,60  859,60  

грађевински реон Нова Црвенка      85,23  85,23  
грађевински реон Сивца    631,66  639,00  
грађевински реон Крушчић    265,22  265,22  
грађевински реон Руски Крстур    725,80  725,80  
грађевински реон Липар    212,31  212,31  

5.Грађевинско земљиште ван насеља 581,80 1,20 1.076,70 2,20 

    становање изван грађев. реона насеља                                                                                                                                                              
- Романија 6,00  6,00  
- Зеленгора 9,00  9,00  
- Нова Кула 3,80  3,80  
радне зоне 200,00                                                                                                                                                                                            227,00                                                                          
туристички простори и локалитети 
у функцији туризма, спорта,     
рекреације, образовања и културе 

64,26   131,30                               

салаши   *  25,00  
комунални објекти 56,60  50,00  
инфраструктурни објекти и терминали 201,28  573,12                                                                                                                                
путни садржаји уз државне путеве -  10,00  
објекти специјалне намене 35,50  35,50  
                     УКУПНО 1+2+3+4+5 48.146,11 100 48.146,11 100 

(За исказане вредности у табели коришћени су податци из Републичког геодетског завода који су 
кориговани–прилагођени постојећој и планираној намени. Вредности дате у табели су орјентационе и 
нису ограничавајуће). 
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IV МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА НЕПОСРЕДНУ ПРИМЕНУ ПРАВИЛА   

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА У УРБАНИСТИЧКИМ 
ПЛАНОВИМА УЖИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЦЕЛИНА И НАСЕЉА 

 

Спровођење планских решења дефинисаних Просторним планом општине ће се вршити 
израдом Акта о урбанистичким условима и израдом урбанистичких планова, на основу којих 
ће се издавати изводи из урбанистичких планова. 
 
У складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, број 135/04.) и Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које може захтевати процену утицаја на животне средину 
(„Службени гласник РС”, број 114/08.) општински надлежни орган може прописати израду 
студије процене утицаја на животну средину. 
 
Реализацију планских решења ускладити са датим условима надлежних установа и 
предузећа. 
 
  
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И  

    ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У АТАРУ 
 

Изградња појединих садржаја изван грађевинских реона насеља на свим категоријама 
земљишта (пољопривредно, шумско, водно и грађевинско), вршиће се према условима 
утврђеним овим Планом, издавањем Акта о урбанистичким условима.  
 
Одговарајућим Урбанистичким планом, разрађиваће се површине дефинисане за 
туристичке просторе, новоформиране радне зоне, планирану градњу саобраћајне и друге 
инфраструктуре односно кад долази до промене границе јавног грађевинског земљишта. 
 
За изградњу објеката унутар постојећих радних комплекса-економија, уколико се граде 
објекати намењени индустријској преради и финалној обради пољопривредних производа, 
станица за снабдевање моторних возила горивом, пре израде Акта о урбанистичким 
условима, је обавезна израда Урбанистичког пројекта урбанистичко техничког решење 
планиране изградње.  
 

Коришћење земљишта не сме да доведе до појаве ерозионих процеса и поремећаја режима 
вода. 
 
 
1.1. Пољопривредно земљиште  

 
На основу Закона о пољопривредном земљишту, ради очувања расположивог 
пољопривредног земљишта, потребно је да се донесу пољопривредне основе заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Пољопривредне основе доносе се у 
складу са просторним и урбанистичким плановима и морају бити међусобно усаглашене. 
 
Пољопривредно земљиште се користи за пољопривредну производњу и не може се 
користити у друге сврхе осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о 
пољопривредном земљишту, овим Просторним планом и урбанистичким плановима, као и 
пољопривредним основама заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. 
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При избору локације за изградњу пољопривредних објеката водити рачуна о квалитету 
земљишта и кад год је то могуће објекте лоцирати на земљиштима нижих бонитетних 
карактеристика.  
 
У циљу рационалнијег коришћења пољопривредног земљишта, препорука је да се 
повртарство и узгој ратарских култура развија на Телечкој тераси и на Телечкој заравни. 
Воћарство и виноградарство развијати по ободу Телечке косе и Телечкој заравни.   
 
Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта, на 
пољопривредном земљишту је могућа градња следећих објеката:                                                                                                                                                                                                                                            

- објеката у функцији пољопривреде и пољопривредне производње: објекти за узгој 
стоке, објекти за смештај пољопривредне механизације, репроматеријала, смештај 
и чување готових пољопривредних производа (пољопривредне економије, 
машински парк), стакленици, објекти за гајење и приказивање старих аутохтоних 
сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурки и 
пужева, рибњаци; 

- породичних стамбених зграда пољопривредног домаћинства-салаша; 
- изградња објеката који служе за одбрану од поплава, за одводњавање и 
наводњавање земљишта; 

- регулација мреже канала у функцији уређења пољопривредног земљишта; 
- изградња главних сабирних атарских путева са чврстом подлогом и проширења 
пољских путева што доприноси рационалнијем коришћењу пољопривредног 
земљишта; 

- подизање расадника за производњу репродуктивног материјала; 
 

Препоруке за димензионисање сточарских објеката: 
према утврђеним нормативима, смештајни капацитети по врстама стоке (квадратура по 
једном грлу) износе за: 
 
Музне краве 
а.  везано држање                 7,6 m� по грлу 
б.  слободно држање у 

- лежајним боксовима      9,8 m� 
- дубокој простирци       10,3 m� 

 
Товну јунад 
а. везано држање                   4,7 m� 
б.  слободно држање              4,0 m� 

- дубока простирка           3,3 m� 
- решеткаста под              2,3 m� 

 
Простор за остале крупне животиње (копитари) као што су коњи, магарци, мазге и муле 
треба да задовољи критеријум по једној животињи 10m�, а за сваку следећу још 5 m�. 
 
Свињарство: 

- производња прасади (25 kg) по                 
   једној крмачи ангажована површина је                       6,0 - 6,5 m� 
- производња прасе-товљеник 1 крмача 
   ангажована површина је                                           13,5 - 14,0 m� 
- по товљенику 100 kg ангажована површина је             0,6 – 0,65 m� 
- на нето површину рачуна се плус 
   неопходног манипулативног простора                         2,0 – 22,0 m� 
- ангажовани простор за храну и отпад је за: 
   крмачу и нераста  100 kg                                            2,0 m� 
   сточне хране         360 kg                                              0,7 kg 
   на 100 kg живе мере течног стајњака                          8,0 l 

 
Магацински простор по једном грлу: 

- условно грло стајњак                                                  7,0 mw 
- кош за кукуруз                                                           4,0 mw 
- кабаста храна                                                             4,5 mw 
- условно грло концентрована силажа                            2,0 mw 
- слама по условном грлу                                               4,0 mw 
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Стајњак и осочара: 
- стајњак по једној крави                                             12 t/годишње 
- стајњак по једном товљенику                                      7 t/годишње 
- осочара по једној крави                                             30 l/дан 
- капацитет осочне јаме треба да буде, по условном грлу  2m w 

 
Живинарство: 

- по комаду одрасле живине                                                             0,2 m�-0,5 m� 
- за рентабилну производњу бројлера смештајни простор је          600- 1.000m� 
   што одговара броју од 10.000-17.000 утовљених пилића  
- за ову производњу неопходно је ваздуха на час/1kg живе масе   3,6-4,0 m� 
- производња носиља конзумних јаја капацитета од 
  6.000-10.000 носиља неопходно је затвореног простора              350-600 m� 

 
Поред наведених објеката на пољопривредном земљишту дозвољена је и: 

- изградња инфраструктурних објеката и других објекта везаних за коришћење 
инфраструктуре у складу са овим Планом или урбанистичким плановима; 

- проширење грађевинских реона насеља, градња у стамбеним зонама изван насеља 
(Романија, Зеленгора, Нова Кула), проширење постојећих и формирање зона 
туристичких простора у атару за потребе привреде, туризма, спорта, рекреације, 
објеката специјалне намене и других, а у складу са Планом; 

- воћарско-виноградарске кућице; 
- водопривредни, комунални и други објекти, у складу са планом; 
- изградња објеката чија је локација везана за експлоатацију минералних сировина. 

 
Услови и правила за изградњу објеката у функцији пољопривреде и 

пољопривредне производње 

 

Објекти за узгој стоке 

 

Према Правилнику о ветеринарско-санитарним условима фарма односно објекат за узгој и 
држање копитара, папкара, живине и кунића, је газдинство у којем се држи или узгаја 20 и 
више грла копитара, папкара (20 и више грла говеда, 100 и више грла свиња, 150 и више 
грла оваца и коза) или 350 и више јединки живине и кунића. Са изменом утврђених норми, 
примењиваће се важеће.  
 
Изградња објеката који су у функцији сточарске производње и објеката који су у функцији 
прераде, коришћења капацитета за различите компатибилне садржаје условљена је 
применом санитарно-ветеринарских, хигијанско-техничких, еколошких, противпожарних и 
других услова.  
 
Општи услови за изградњу фарме су: 

- фарму градити на локацији која се налази на подручју и у зони која, у зависности 
од врсте и броја животиња, ветеринарско-санитарне, хигијенско-техничке, 
противпожарне као и еколошке услова, не угрожава нити је угрожена од стамбених 
и других објеката у ближој и даљој околини, а у складу са Законом и правилницима 
којим се уређује изградња и реконструкција објеката за држање и узгој животиња; 

- производно – сточарске капацитете, кад је то могуће, градити у близини ливада и 
пашњака, како би се користили кроз одрживо кошење и пашарење; 

- код изградње објеката сточних фарми мањег капацитета предност имају локације уз 
локалне и атарске путеве, у близини насеља, како би се користила постојећа 
насељска инфраструктура; 

- основни услов при избору локације је могућност трајног решења прихватања и 
одвођења сувишних површинских и подземних вода. Предност у овом смислу имају 
локације у непосредној близини мелиоративних канала, како би се постигло боље 
одвођење сувишних вода са уређене површине комплекса; 

- објекте фарме са великим капацитетима не треба лоцирати на правцу доминантних 
ветрова који дувају према насељеном месту. 

 
Услови за изградњу и организацију објеката фарме: 

- фарма мора да буде изграђена тако да омогући одговарајуће микроклиматске и 
зоохигијенске услове зависно од врста животиња; 

- круг фарме мора бити довољно простран да обезбеди функционалну повезаност 
објеката и мора бити озелењен; 



Просторни план општине Кула 

 76

- максимална спратност објеката у производном делу фарме није ограничена, избор 
технологије условљава спратност, спратност објеката у техничком делу (објекти за 
запослене, пословни објекти, објекти за боравак-становање, котларнице, машинске 
радионице, складишта и други објекти су максималне спратности П+1+Пот.; 

- удаљеност производних објеката од суседних парцела је 10,0 m (изузетно ова 
удаљеност може бити  4,0 m уз сагласност власника суседне парцеле); 

- уколико се граде фарме за узгој различитих врста животиња, производне целине за 
сваку врсту животиња удаљити у складу са ветеринарско-санитарним условима; 

- на постојећим фармама  које не могу да испуне прописане ветеринарске, техничке и 
друге мере прописане важећим Законима и правилницима, не могу се градити нови 
капацитети за смештај и узгој животиња. Омогућена је изградња објеката који 
побољшавају услове за њихово држање; 

- прихватање и евакуација атмосферских и условно чистих вода чији квалитет 
одговара II б класи могу се без пречишћавања упуштати у канализацију или 
природни реципијент без пречишћавања; 

- фекалне воде сакупљају се у одвојене водонепропусне септичке јаме или се 
испуштају у канализацију; 

- отпадне воде-осока и технолошке воде које настају током прања објеката, опреме, 
механизације, сакупљати у водонепропусне септичке јаме и пречистити до 
утврђеног квалитета пре испуштање у природне реципијенте или евакуацију истих 
вршити преко овлашћених организација. Одвоз отпадних материја са фарми на 
пољопривредно земљиште вршити у складу са прописима.  

 
За изградњу објеката за узгој стоке мањих капацитета такође се примењују општи 
услови и услови за изградњу и организацију објеката фарме. Објекате за узгој стоке мањих 
капацитета као засебне функционалне целине по правилу градити по ободу насеља уз 
атарске и локалне путеве и где постоје капацитети за прикључак на насељску 
инфраструктуру.  Избегавати градњу објеката мањих капацитета дубље у атару.    
  
Пољопривредна домаћинства-салаши 

 

На пољопривредном земљишту могућа је градња објеката пољопривредних домаћинстава-
салаша, који садрже објекте намењене породичном становању и објекте намењене 
пољопривредној производњи. Омогућена је градња објеката за дораду и прераду 
пољопривредних производа.  
 
Салаши могу бити у функцији туризма и рекреације, образовања, културно-уметничких 
делатности.  
 
Није дозвољена изградња стамбених објеката, без изградње објеката у функцији 
пољопривредне производње. 
 
Постојећи стамбени објекти се могу задржати и уколико немају изграђене објекте 
пољопривредне производње, са могућношћу реконструкције и доградње за потребе 
условног становања, ако се не налазе на саобраћајним и инфраструктурним коридорима.  
 
Уколико се на локацији граде и објекти за робно сточарску производњу, удаљеност од 
насеља и објеката у окружењу усклађиваће се са Законом и правилницима прописаним 
условима. 
 
Услови за избор локације намењених салашарској производњи су: 

- изградња салаша дозвољава се на парцелама индивидуалних пољопривредних 
произвођача у виду изградње нових салаша, доградње и адаптације постојећих; 

- не дозвољава се изградња нових салаша на просторима коридора планираних 
инфраструктурних капацитета који су дефинисани важећом просторно планском 
документацијом; 

- на просторима заштићених делова природе прибављају се посебни услови за 
изградњу. 

 
Услови за изградњу објеката и просторну организацију салаша: 

- грађевински део салашког простора, односно грађевински објекти морају бити 
удаљени од јавних саобраћајница у складу са одредбама Закона о јавним путевима, 
изузетно може бити и мања уколико се ради о реконструкцији или ревитализацији 
старих салаша; 
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- препоручује се да стамбени објекти буду изграђени у традиционалном стилу, са 
косим крововима, покривач цреп или трска; 

- спратност стамбених објеката може бити приземље (П), приземље и поткровље 
(П+Пот.) и (П+1+Пот.) или се задржава постојећа спратност за изграђене објекте.  

- могућа је изградња сутерена или подрума, уколико то хидролошки услови 
дозвољавају;  

- минимална површина грађевинске парцеле за формирање новог салаша је 2.500m�, 
постојећи се могу задржати у затеченој површини; 

- максимални степен заузетости 60, максимални степен изграђености 1,6; 
- потребно је просторно раздвајање стамбеног и економског дела салаша, а нарочито 

објеката намењених сточарској производњи, као и подизање заштитног зеленила; 
- у економском делу парцеле, ограде се могу постављати ради издвајања појединих 

функционалних целина и у складу са санитарно – ветеринарским захтевима;  
- минимална удаљеност стамбеног и других неекономских објеката од суседних 

парцела је 3,0 m. Изузетно ако су изграђени или су у поступку легализације, 
задржава се постојећа удаљеност; 

- минимална удаљеност економског објекта од суседних парцела је 10,0 m, 
удаљеност пластеника и стакленика од суседних парцела је мин. 5,0 m, изузетно 
ова удаљеност може бити мања уз сагласност власника суседне парцеле; 

- прљави објекти ђубриште, пољски клозет морају бити удаљени од стамбеног 
објекта, бунара минимално 20,0 m; 

- стаје за узгој животиња од стамбених објеката постављати на минималној 
удаљености од 15,0 m; 

- простор салаша мора бити минимално комунално опремљен: изграђен приступни 
пут, регулисано одвођење отпадних вода (атмосферских и условно чистих 
технолошких вода и посебно за санитарнофекалне и технолошке отпадне воде); 

 
Објекти за смештај пољопривредне механизације, репроматеријала, смештај и 

чување готових пољопривредних производа (пољопривредне економије, 

машински парк) 

 

Изградња објеката за смештај пољопривредне механизације, репроматеријала, смештај и 
чување готових пољопривредних производа може се вршити на основу Акта о 
урбанистичким условима, са провером инфраструктурне опремљености, уз примену 
норматива и прописа који регулишу градњу ових објеката, а у складу са условима:  

- објекти за смештај механизације сматрају се затворени, полуотворени и 
настрешнице у којима се смешта и одржава пољопривредна механизација;  

- објектима за складиштење сматрају се све врсте складишта  за сушење, смештај и 
чување пољопривредних производа (силоси, трапови, подруми, подна складишта, 
чардаци, хладњаче и др.); 

- максимална спратност објеката је П+1+Пот. (односно усклађена са технологијом),  
са могућношћу градње сутеренских-подрумских просторија уколико то 
хидролошлки услови дозвољавају; 

- минимална величина парцеле за изградњу ових објеката је 0,5 ha; 
- постојеће ратарске економије се задржавају, са могућношћу реконструкције, 

доградње и изградње објеката у складу са наведеним функцијама; 
- максимални степен заузетости парцеле је 40;  
- максимални степен изграђености је 0,4; 
- минимална удаљеност ових објеката од регулације и суседних парцела је 5,0m 

(изузетно ова удаљеност може бити и мања уз сагласност власника суседне 
парцеле; 

- овим просторним планом задржавају се постојеће ратарске економије за смештај 
пољопривредне механизације уз примену законски прописаних услова.   

 
Воћарско-виноградарске кућице 

 
Парцела на којој се изграђује воћарско-виноградарска кућица не може бити мања од 1.000 
m�, с тим да се најмање 70 % површине парцеле користи за узгој воћа, винове лозе, 
повртарских култура, цвећа. 

- максимална спратност објеката је П до П+Пот, са могућношћу градње сутеренских-
подрумских просторија, нарочито у нагнутом терену (уколико то хидротехнички 
услови дозвољавају). Висина подрума изнад терена не може бити виша од 90cm 
(ако је у нагибу рачуна се од просечне висине терена дуж објекта);  
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- објекат у основи не прелази 30,0 m2  по потреби могу се градити надстрешнице, 
тремови или перголе у склопу објекта или засебно и не урачунавају се у површину 
објекта. Објекат градити у духу традиције грађења ове врсте објеката; 

- омогућена је изградња и реконструкција виноградарских подрума укопаних у лесно 
брдо Телечке косе;  

- уколико је комплекс под засадима већи од 1,0 ha, на комплексу је могућа изградња 
објеката за смештај амбалаже, складиштење и прераду. Комплекс чини једна или 
више парцела истог или различитих власника;  

- минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 5,0 m, изузетно ова 
удаљеност може бити мања уз сагласност власника суседне парцеле; 

- код постојећих изграђених парцела које не задовољавају претходно наведене 
услове, задржавају се постојеће кућице и омогућена је реконструкција у постојећим 
затеченим габаритима. 

 

Стакленици, пластеници 

 

У циљу побољшања пољопривредне производње на пољопривредном земљишту је 
дозвољена изградња односно постављање стакленика и пластеника са пратећим објектима. 
Минимална удаљеност оваквих објеката од међних линија је 5,0 m. 
 

Објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних 

култура и раса домаћих животиња 

 
Овакви објекти се могу градити по угледу на салаше, уз услове: 

- уколико се граде сточне стаје, удаљеност од насеља и објеката у окружењу 
усклађиваће се са Законом прописаним условима; 

- минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 10,0 m; 
- максимална спратност објеката је приземље и поткровље (П+Пк). Могућа је 

изградња сутерена или подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају. 
 

Објекти за гајење печурки и пужева  

 
Изградња ових објеката је могућа и усмеравати је на мање квалитетно земљиште, а у 
складу са нормама и правилницима који регулишу ову област.  

- максимални степен заузетости парцеле је 70; 
- минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 10,0 m, изузетно ова 
удаљеност може бити мања уз сагласност власника суседне парцеле; 

- максимална спратност објеката је П+Пк, са изградњом подрума уколико то 
хидролошки услови дозвољавају. 

 
Рибњаци 

 

За изградњу, проширење постојећих, реконструкцију напуштених рибњака на обрадивом 
пољопривредном земљишту потребна је сагласност надлежног министарства за 
пољопривреду уз основне техничке услове: 

- избор локације за изградњу рибњака вршити након претходних анализа 
расположивих количина и квалитета воде која ће се користити за пуњење 
рибњака; 

- границе рибњака морају бити обележене видљивим ознакама; 
- изградњу прилогодити технологији производње; 
- уз рибњаке могу се градити пратећи објекти у функцији производње, по потреби и 

објекти за дораду, прераду и складиштење; 
- рибњаци који се граде на мањим површинама не могу угрожавати суседно 

пољопривредно земљиште и објекте у окружењу. Кроз техничку и осталу 
документацију дефинисаће се удаљеност, али не може бити мања од 5,0 m; 

- уколико је могуће рибњак треба да је ограђен. 
 

Ограде, бунари 

 

Ограђивати се могу парцеле на којима се граде објекти или комплекси и парцеле на којима 
су културе воћњак, виноград и друге, а које захтевају постављање ограда. 

- ограде су транспарентне или комбиноване, максималне висине 2,20m. Ограда и 
стубови ограде се постављају на удаљености од мин 1,0 m, од међне линије. Ограда 
се може поставити на међној линији тако да ограда и стубови ограде буду на 
парцели власника ограде уз сагласност суседа;  
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- пуне−зидане ограде могу се постављати само када то ветеринаско−санитарни и 
други услови за градњу објеката захтевају;  

- минималне удаљености ограда од објеката и површина са појасима заштићених 
коридора се примењују и за постављање ограда, изузетно уколико се прибаве 
посебни услови од надлежних установа ова удаљеност може бити и мања; 

- ограђивање инфраструктурних објеката је складу са прописима за одређену врсту 
објеката. 

 
Бунари за наводњавање пољопривредног земљишта или за снабдевање водом 
потенцијалних корисника могу се градити и користити у складу са прописима. 
 
У подручју атара у свим зонама дозвољена је изградња помоћних објеката – кућице за 
оставу алата. Ове кућице су максималне спратности П+0, максималне површине 15m�.  
 

 

1.2. Водно земљиште 

 

У складу са Законом о водама, воде се могу користити на начин којим се не угрожавају 
природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава биљни и 
животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра.  
 
На водном земљишту могу се градити: 

- објекти у функцији водопривреде, одржавања водотока, пловних путева, водног 
саобраћаја; 

- објекти инфраструктуре;  
- објекти намењени спорту, рекреацији, туризму разоноди на води, у складу са 
Просторним планом и уз прибављање водопривредних услова и сагласности. 

 
За комплексе у функцији туризма на водном земљишту – Мали Стапар потребна је израда 
одговарајућег урбанистичког плана. За изградњу и реконструкцију појединачних објеката 
на водном земљишту издаваће се Aкт о урбанистичким условима.  
 
Објекти намењени рекреацији, наутичком туризму, разоноди на води, спортском риболову, 
морају имати неопходне пратеће садржаје и санитарно-техничке уређаје. Слободан простор 
око објеката ће се користити заједнички без ограђивања, урбанистичком разрадом може се 
утврдити другачије.  
 
 
1.3. Шумско земљиште  

 

Шумским земљиштем у државној својини  газдоваће се на основу општих и посебних основа 
газдовањем шумама. 
 
Шумама у приватној својини газдоваће се на основу опште основе и програма газдовања 
приватним шумама.  
 
Газдовање шумама, у смислу Закона о шумама подразумева: 

- гајење шума; 
- коришћење шума, шумског земљишта и других потенцијала шума за туристичке и 
рекреативне потребе; 

- изградњу и одржавање шумских саобраћајница и других објеката који служе 
газдовању шумама. 

 
Уређење и опремање ловишта које се простире на укупној површини административне 
територије Куле, ће се вршити у складу са ловном и шумском основом. 
 
Изградња ловних објеката ће се вршити у складу са ловном основом регистрованих 
ловишта, као и другим прописима. У ловиштима предвидети: 

- изградњу ловно−техничких објеката у зависности од бројног стања дивљачи, а 
градити их од природних материјала и уклопити у природни амбијент ловишта; 

- изградњу ловно−производних објеката; 
- подизање ремиза на оним местима у ловишту где нема природних површина које 
могу да пруже заштиту дивљачи. Подизањем једногодишњих или вишегодишњих 
засада у ловишту створити услове који ће пружити уточиште, заклон и исхрану 
дивљачи; 
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- изградњу пролаза за ниску и крупну дивљач у оквиру саобраћајне инфраструктуре 
ради стварања еколошких коридора за њихово кретање. 

 
Фазанерија  

Фарме за производњу фазанске дивљачи могу се градити у склопу пољопривредног и 
шумског земљишта. Локације и објекти за ову намену морају испуњавати 
ветеринарско−санитарне и друге услове прописане за узгој ове врсте дивљачи. 
 
 
1.4. Грађевинско земљиште у атару 

 
1.4.1. Услови за изградњу објеката у функцији привреде 

 

Радне зоне (пословне, пословно−производне, складишне зоне) 
 

Ради обезбеђења просторних услова за изградњу објеката привреде, могуће је формирати 
радне зоне и изван грађевинских реона насеља уз саобраћајну инфраструктуру. Пожељно 
је груписања објеката, односно комплекса који у погледу простора, радног процеса, 
саобраћаја и инфраструктуре имају заједничке захтеве. Радни процеси уколико су 
компатибилни са постојећим  комплексима (економије, машинске радионице и друго), могу 
се градити на истој локацији или уз њих.  
 
Правила уређења, коришћења и заштите животне средине (земље, воде и ваздуха) у 
радним зонама могу бити дефинисана и актом о урбанистичким условима, уколико парцела 
на којој се планира изградња има директну везу са јавним путем, а постоје услови и за 
потребни ниво комуналног опремања и примењују се следећи услови:  

- морају имати довољно простора за потребе одвијања производног процеса, 
одговарајућу комуналну инфраструктуру и морају задовољити услове заштите 
животне средине; 

- морају имати: приступни пут са тврдом подлогом минималне ширине 5,0 m до мреже 
јавних путева;  

- ниво комуналне опремљености мора одговарати захтевима производног процеса;  
- загађене воде морају се пречистити пре испуштања у природне реципијенте;  
- неоргански отпад мора се одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу 
прераду; 

- у оквиру радне зоне, комплекса или парцеле, могу се градити пословни објекти, 
производни, складишни, услужни и објекти снабдевања; 

- минимална површина грађевинске парцеле је 2.500 m�; 
- максимални степен заузетости парцеле је 70, максимални степен изграђености је 
1,6;  

- дозвољена максимална спратност објеката за: администрацију и пратеће објекте 
П+1+Пот, спратност производних објеката је у зависности од изабране технологије; 

- за пословне−радне објекте, потребан број паркинг места обезбедити на сопственој 
грађевинској парцели; 

- парцеле се могу ограђивати транспарентном или комбинованом оградом висине 
максимално 2,20 m, ограда и стубови ограде се постављају на удаљености од мин 
1,0 m, од међне линије. Ограда се може поставити на међној линији тако да ограда 
и стубови ограде буду на парцели власника ограде уз сагласност суседа;  

 
Радне зоне у атару које немају услова за обезбеђењем одговарајућег нивоа комуналног 
опремања, саобраћајну и инфраструктурну повезаност и друге захтеве који се морају 
задовољити за обављање одређене делатности, ће се дефинисати урбанистичким планом.  
 
Објекти намењени преради и финалној обради пољопривредних производа 

 

У ове објекте сврставају се објекти намењени преради и финалној обради примарних 
пољопривредних производа, ради груписања–заокруживања производног процеса. 
(прераде воћа, поврћа, мешовитог биља, млека, меса, шумских плодова и др.). Поред 
наведених, у ове објекте могу се сврстати и објекти за занатске производе (производи од 
трске, сламе, сирка, вуне и др.). Организација оваквих објеката могућа је и на постојећим 
локалитетима, изграђеним објектима на пољопривредном земљишту (пољопривредне 
економије, фарме, салаши и други објекти) и у контактној зони са радним зонама унутар 
грађевинског реона насеља, а у складу са прописима и нормама које дефинишу услови за 
обављање одређене делатности, у односу на затечено стање на појединачном локалитету. 
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За комплексе прераде и финалне обраде пољопривредних производа мора се обезбедити 
довољно простора за одвијање производног процеса, са свом пратећом комуналном 
инфраструктуром и морају се задовољити услови који обезбеђују заштиту животне средине. 
 
У оквиру појединачне парцеле могу се планирати пословни објекти, производни, 
складишни, економски, услужни, објекти снабдевања по потреби и стамбени. 

- максимални степен заузетости парцеле је 70, максимални степен изграђености је 
2,1; 

- дозвољена максимална спратност објеката за администрацију и пратеће објекте 
П+1+Пот, спратност производних објеката у зависности од изабране технологијe; 

- као пратећа функција, становање се може појавити као засебан објекат и као 
функција унутар пословног-производног објекта. 

  
Објекти чија је локација везана за експлоатацију природних ресурса  

 

Простори, објекти и постројења која служе за експлоатацију минералних сировина (глина, 
подземне и геотермалне воде, гас, нафта) планирају се на основу решења надлежног 
министарства за енергетику и општине.  
 
Простори за ове намене планирају се на основу решења надлежног Министарства за 
енергетику (Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине) и општине 
Кула. 
 
Уколико се планирани простор за експлоатацију налази на пољопривредноим земљишту, 
одобрење за експлоатацију прибавља се и од министарства за пољопривреду. 
 
Током експлоатације, у циљу заштите животне средине, обавезно је: 

- утврдити мере којима се спречава угрожавање животне срединe, односно мере 
рекултивације и санације и обезбедити реализацију утврђених мера; 

- водити податке о врстама и количинама опасних и штетних материја које се 
користе код припреме и експлоатације, а које се испуштају или одлажу; 

- спроводити мере и услове за спречавање угрожавања режима вода и животне 
средине садржане у еколошким елаборатима; 

- радити на сталном усавршавању процеса експлоатације у циљу смањења 
опасности и количина отпадних материја; 

На просторима где је завршена експлоатација минералних сировина, извршити 
рекултивацију, у складу са Законом и перманентно спроводити мере неге и заштите. 

 
Заштитни зелени појасеви 

 

Ваншумско зеленило у виду ветрозаштитних и пољозаштитних појасева је потребно 
формирати унутар коридора саобраћајне, водопривредне инфраструктуре и 
пољопривредног земљишта. Пројектном документацијом је потребно одредити оптималне 
ширине и типове заштитних појасева, међусобна растојања, избор врста ускладити са 
условима станишта.  

 
Правила уређења и коришћења и заштите заштићених подручја 

 

На заштићеним подручјима потребно је спроводити следеће мере заштите: 
- забрана промене намене ливада и пашњака; 
- очување слатина искључивањем мелиоративних радова и промене водног режима    
станишта, као и преоравањем, култивисањем или пошумљавањем  земљишта; 

- забрана одношења (скидања) површинског слоја траве са пашњака и влажних 
ливада; 

- коришћење пашњака и ливада за потребе локалног становништва кроз одрживо    
кошење и пашарење; 

- подизање вишеспратног заштитног зеленила око рибњака коришћењем аутохтоних    
врста; 

- подизати зелене појасеве уз путну и каналску мрежу, коришћењем пре свега   
аутохтоног садног материјала; 

- изградњу објеката ограничити на пољопривредне објекте чија намена је у складу са 
традиционалним обликом коришћења ливада и пашњака; 

- за потребе изградње пољопривредних објеката и салаша прибавити услове Завода 
за заштиту природе; 
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- избегавати коришћење страних инвазивних врста за озелењавање простора у   
близини станишта врста природних реткости (Acer negundo, Ailanthus glandulosa, 
Amorpha fruticosa, Celtis occidentalis, Frahinus, pensiylvanica, Gledichia triachantos, 
Licium halimifolium, Parthenocissus inserta, Prunus serotina, Reunourina syn.Faloppa 
japonica, Robinia pseudoacacia)   

- учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде преко 50 %; 
- очувати разноврсност физиогномије то јест спратовности шумске вегетације; 

 
Завод за заштиту природе обавезно укључити у поступак израде планова регулације 
насеља у Општини Кула полазећи од потребе дефинисања услова за  које је надлежан овај 
Завод, а који се односе сагласно члану 41. и 42. Закона о планирању и изградњи (Сл. 
гласник РС бр.47/2003 и 34/2006) на правила уређења простора и правила грађења. 
 
 
1.4.2. Туристички простори, локалитети и услови за изградњу објеката у функцији 

туризма, спорта и рекреације, образовања, културе 

 

Водећи рачуна о могућностима простора, природних предуслова, као и о потребама 
становника−потенцијалних излетника, на територији општине се планира уређење и 
опремање четири већа ваннасељска туристичка простора, Црвеначки поток, Мали Стапар, 
Развала и акумулација Сава где је планирана градња објекта и комплекса у функцији 
различитих видова туризма.  
 
За ове комплексе потребна је израда урбанистичког плана. 
 
Један од просторно већих ваннасељских простора формиран је на обронцима Телечке, на 
простору између Црвенке и Нове Црвенке, Црвеначки поток. 
 
Слика 8. Црвеначки поток                

  

На овом простору, на заталасаним падинама 
Телечке, започета је реализација излетишта и 
рекреативног центра. Планирана је акумулација на 
делу долине која би се користило и за 
наводњавање обрадивих пољопривредних 
површина на Телечкој. Основна намена 
рекреативног центра и излетишта ја активан и 
пасиван одмор и рекреацијa становника околних 
насеља. Омогућена је изградња објеката у 
функцији различитих видова туризма са пратећим 
садржајима спорта и рекреације, образовања и 
културе, подизање шумских, парковских и других 
зелених површина. Корисници би били свих 
старосних категорија. Планирана површина 
туристичког простора на овом локалитету износи 
око 100,0 ha. 
 
Даљом урбанистичком разрадом овог подручја 
сагледаће се оправданост изградње викенд 
објеката због близина насеља Нова Црвенка и 
Црвенка и потенцијалних корисника на овом 
локалитету и ревитализације дела напуштеног 
коридора железничке пруге.  
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Опис границе туристичког простора "Црвеначки поток"   

 
Почетна тачка број 1. описа границе поклапа се са геодетском тачком 21. границе 
грађевинског реона насеља Црвенка; Од тачке 1. до тачке 2. граница зоне поклапа се са 
границом грађевинског реона насеља Црвенка. Од тачке 2. граница иде у правцу 
североистока источном границом парцеле 9545 до тачке 3. на тромеђи катастарских 
парцела 9545, 9549 и 8166; Од тачке 3. граница иде у истом правцу источном границом 
парцеле 9549 до тачке 4. на тромеђи парцела 9545, 9549 и 8192; Од тачке 4. граница иде у 
правцу северозапада међном линијом парцеле 9545 до тачке 5. на тромеђи парцела 9545, 
9548 и 8206; Од тачке 5. граница иде у правцу севера источном међном линијом парцеле 
9548. до тачке 6. на тромеђи парцела 9548, 8205 и 8206; Од тачке 6. граница иде у правцу 
северозапада североисточном међном линијом парцеле 8205 до тачке 7. на тромеђи 
парцела  8205, 9545 и 9570; Од тачке 7. граница иде у правцу севера, границом парцеле 
9545 до тачке 8. на четворомеђи парцела 9545, 9570, 7202 и 9546. Од тачке 8. граница 
прати границу парцеле 7202 до тачке 9. на тромеђи парцела 7202, 9545 и 7203; Од тачке 
9. граница иде у правцу севера границом парцеле 9546 до тачке 10. која се поклапа са 
геодетском тачком 9. границе грађевинског реона Нове Црвенке; Од тачке 10. до тачке 11. 
граница зоне се поклапа са границом грађевинског реона Нове Црвенке; Од тачке 11. 
граница иде у правцу југозапада северозападном границом парцеле 7233 до тачке 12. на 
тромеђи парцела 7233, 9476 и 9572; Од тачке 12. граница пресеца катастарску парцелу 
9476 (Телечки поток) до тачке 13. на тромеђи парцела 9476, 7236/1 и 9575; Од тачке 13. 
граница иде у правцу југозапада северозападном међном линијом парцела 7236/1 и 7236/2 
до тачке 14. на тромеђи парцела 7236/1, 7236/2 и 9545; Од тачке 14. граница иде у правцу 
југа западном границом парцеле 7236/1 до тачке 15. на тромеђи парцела 7236/1, 7331 и 
9611; Од тачке 15. граница иде у истом правцу пресеца парцелу 9611 (пут) до тачке 16. на 
тромеђи парцела 8146, 9611 и 8145; Од тачке 16. граница иде у истом правцу западном 
границом парцеле 8146 до почетне тачке 1.   
 
Други ваннасељски туристичко рекреативни простор је "Мали Стапар", површине око 79,0 
ha. Породично становање са трговином и услугама је за сада примарна функција, које 
прате зелене и рекреативне површине. Становање се и даље задржава, али с обзиром на 
атрактивност, Малом Стапару се поставља за циљ развој културног туризма, екотуризма и 
рекреативног туризма. Са успостављањем водног саобраћаја на мрежи канала 
хидросистема Дунав – Тиса - Дунав, изградњом привезишта за прихват објеката наутичког 
туризма, шири се радијус потенцијалних корисника.  
 
Слика 9. „Мали Стапар”   

 
 
На делу простора се налази просторна културно−историјске целина „Малог Стапара”, са 
комплексом објеката који прати постанак и развој Великог бачког канала: преводница, 
шлајз, стари млин и управна зграда и споменик Панонији. За наведене објекте и површине, 
мере заштите и опште смернице за примену услова заштите на очувању свих 
карактеристика на основу којих је утврђено споменичко својство исходовађе се за сваку 
интервенцију од надлежног Покрајинског завода за заштиту споменика културе. 
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Опис границе туристичког простора "Мали Стапар"   
 
Почетна тачка број 1. описа границе налази се на тромеђи парцела 9666, 9680 и 9681. Од 
тачке 1. граница иде у правцу југоистока североисточном границом парцеле 9681 до тачке 
2. на тромеђи парцела 9680, 9681 и 9682/3. Од тачке 2. граница пресеца парцелу 9682/3 
(пут) до тачке 3. на тромеђи парцела 9682/3, 9683 и 9685. Од тачке 3. граница иде у 
правцу севера, источном границом парцеле 9682/3 до тачке 4. на четворомеђи парцела 
9682/3, 9692, 11654/1 и 11654/2. Од тачке 4. граница прати северну границу парцеле 
11654/1 до тачке 5. на тромеђи парцела 11654/1, 11654/2 и 9723/2. Од тачке 5. граница 
скреће ка југу до тачке 6. на тромеђи парцела 11654/1, 11641 и 9693. Од тачке 6. граница 
иде јужном границом парцеле 11641 до тачке 7. на тромеђи парцела 11641, 9715 и 11640. 
Од тачке 7. граница скреће на југ источном границом парцеле 9715 до тачке 8. на 
четворомеђи парцела 9715, 9708, 9709 и 11640. Од тачке 8. граница скреће ка истоку 
јужном границом парцеле 11640 до тачке 9. на тромеђи парцела 11640, 9714/1 и 11638. Од 
тачке 9 граница скреће ка северу границом парцеле 9716 до тачке 10. на тромеђи парцела 
9716, 9718 и 11638. Од тачке 10. граница скреће ка североистоку пресецајући пут и 
мелиоративне канале до тачке 11. на четворомеђи парцела 11627, 9786, 9788/1 и 9788/2. 
Од тачке 11. граница иде у правцу североистока пратећи границу парцеле 9788/1 до тачке 
12. на тромеђи парцела 9788/1, 9788/2 и 11518. Од тачке 12. граница пресеца парцелу 
мелиопративног канала и пута  и иде до тачке 13. на тромеђи парцела 11629, 11637 и 
9803. Од тачке 13. граница скреће на исток границом парцеле 11637 до тачке 14. на 
тромеђи парцела 11637, 9817 и 9818/1. Од тачке 14. граница скреће ка југу источном 
границом парцеле 98197 до тачке 15. на тромеђи парцела 9817, 9818/1 и 11598. Од тачке 
15. граница скреће ка истоку северном границом парцеле 11598 до тачке 16. на тромеђи 
парцела 11598, 9826 и 9827. Од тачке 16. граница скреће ка југу пресеца парцелу пута и 
Великог Бачког канала до тачке 17. на ломној тачки границе парцеле број 10214. Од тачке 
17. граница иде границом парцеле ка југу до тачке 18. на тромеђи парцела 10214, 10215 и 
11488. Од тачке 18. граница у истом правцу пресеца парцелу канала и пута до тачке 19. 
Од тачке 19. граница скреће ка југозападу јужном границом пареле 11752 пресецајући 
парцелу 11784 (пут) до тачке 20. на западној граници парцеле 11784. Од тачке 20. 
граница скреће ка северу прати западну границу парцеле 11784 у дужини од 100m до 
тачке 21. Од тачке 21. граница скреће ка западу пресеца парцелу 10652 паралелно са 
северном границом парцеле 10652 пресеца парцелу пута  и канала до тачке 22. на пресеку 
са границом општине. Од тачке 22. граница скреће ка северу и прати границу општине до 
тачке 23. која је на правцу пресека наспрамне источне границе парцеле 9666 (пут). Од 
тачке 23. граница прати пресек правца до почетне тачке 1. 
 
 
Трећи веома погодан ваннасељски туристички простор je на подручју "Развале" у 
површини од  55,5 ha, северозападно од насеља Кула, на контакту две геоморфолошке 
целине, лесне терасе и лесне заравни. Терен је благо заталасан са две падине по источној 
и западној страни тако да има веома добро осунчање. Овај туристички простор 
потенцијални је бањско-туристички и спортско-рекреативни центар. Могућност планирања 
бањских капацитета базирани су на водама које по физичко-хемијским саставу, могу да се 
користе у балнеотерапеутске сврхе.  На овом простору планирани су садржаји који прате 
актуелне тржишне трендове на пољу здравља и wellnesa. То подразумева изградњу хотела, 
спортских и рекреативних садржаја, садржаја за састанке, семинаре, радионице и друго. 
На овом простору изграђен је планинарски дом и велики број викенд објеката.  
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Слика 10. „Развала”                                      

   
Опис границе туристичког простора "Развале"  

 

Почетна тачка број 1. описа границе, налази се на тромеђи парцела 9709, 7674 и 7666; Од 
тачке 1.  граница иде у правцу југоистока североисточном границом парцела 7674 и 7675 
до тачке 2. на тромеђи парцела 7675, 7671 и 76; Од тачке 2. граница иде у правцу 
североистока источном границом парцела 7671 до тачке 3. на тромеђи парцела 7671, 7695 
и 7696; Од тачке 3. граница иде у правцу истока северном границом парцела 7695 до тачке 
4. на тромеђи парцела 7695, 9857 и 7697/3; Од тачке 4. граница иде у правцу 
северозапада, североисточном границом парцеле 7697/3 до тачке 5. на тромеђи парцела 
7697/3,7697/2 и 9857; Од тачке 5. граница иде управцу североистока  пресецајући парцелу 
9857 до тачке 6. на тромеђи парцела 7646, 9857 и 9856; Од тачке 6. граница иде у правцу 
североистока источном границом парцела 9856 до тачке 7. на тромеђи парцела 7651/2 
9856 и 9855; Од тачке 7. граница иде у правцу северозапада југозападном парцела 7652/1 
до тачке 8. на тромеђи парцела 7652/1, 9855 и 9849; Од тачке 8. граница иде у истом 
правцу пресеца парцелу 9849 до тачке 9. на тромеђи парцела 7501/1, 7502 и 9849; Од 
тачке 9. граница иде у правцу југозапада североисточном границом парцеле 9849 до тачке 
10. на тромеђи парцела 7502, 1503 и 9849; Од тачке 10. граница иде у правцу 
северозапада североисточном границом парцеле 7503 до тачке 11. на тромеђи парцела 
7502, 7503 и 7504. Од тачке 11. граница иде у правцу севера источном границом парцеле 
7504 до тачке 12. на тромеђи парцела 7497, 7499 и 7504. Од тачке 12. граница иде у 
правцу југозапада североисточном границом парцеле 7499 до тачке 13. на пресеку правца 
југоисточне међне линије пацеле 7498; Од тачке 13. граница иде у правцу североистока 
југоисточном међном линијом парцела 7498, 7494 и 7495 до тачке 14. на тзромеђи парцела 
7495, 7496 и 7492; Од тачке 14. граница иде у правцу северозапада североисточном 
међном линијом, парцеле 7495 до тачке 15. на тромеђи парцела број 7494, 7492 и 9848; Од 
тачке 15. граница иде у правцу североистока источном међном линијом парцела 7390 и 
7393/2 до тачке 16. на тромеђи парцела 7394, 7393/2 и 9848. Од тачке 16. граница иде у 
правцу северозапада северном међном линијом катастарске парцеле7393/2 до тачке 17. на 
тромеђипарцела 7395, 7394 и 7393/2; Од тачке 17. граница иде у правцу севера источном 
границом катастарских парцела 7395, 7399, 7402 и 7404 до тачке 18. на тромеђи парцела 
7404, 7403 и 7407; Од тачке 18. граница иде у правцу северозапада северном границом 
парцела 7404 и 7405 до тачке 19. на тромеђи парцела 7405, 7407 и 9847/1; Од тачке 19. 
граница иде у правцу северозапада пресецајући парцелу 9847/1 до тачке 20. на тромеђи 
парцела 7363, 7364 и 9847/1; Од тачке 20. граница иде у правцу југа западном границом 
парцеле 9847/1 до тачке 21. на тромеђи парцела 7347, 7348 и 9847/1; Од тачке 21. 
граница иде у правцу запада северном међном линијом парцеле 7347 до тачке 22. на 
тромеђи парцела број 7347, 7348 и 10060; Од тачке 22. граница иде у правцу северозапада 
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источном међном линијом парцеле број 10060 до тачке 23. на тромеђи парцела 73581, 7352 
и 10060.  Од тачке 23. граница иде у правцу југозапада пресеца парцелу 10060 (пут) до 
тачке 24. Од тачке 24. граница иде у правцу југа западном границом парцеле 10061 до 
тачке 25. на тромеђи парцела 8076, 8078 и 10061; Од тачке 25. граница иде у правцу 
југозапада северозападном међном линијом парцела 8078 и 8079 до тачке 26. на тромеђи 
парцела 8077, 8079 и 8085;Од тачке 26. граница иде североисточном међном линијом 
парцеле 8085 до тачке 27. на тромеђи парцела 8084, 8085 и 10059;Од тачке 27. граница 
иде ка југу пратећи западну међну линију парцеле 10059. до тачке 28. на тромеђи парцела 
8073/1, 8073/24 и 10059; Од тачке 28. граница иде ка југоистоку западном међном линијом 
парцеле 8030/1 до тачке 29. на тромеђи парцела 8025, 8030/1 и 8030/2. Од тачке 29. 
граница иде ка југозападу северозападном међном линијом парцела 8019, 8021, 8023, 
8033и 8034 до тачке 30. на тромеђи парцела 8033/2, 8034 и 8035;Од тачке 30. граница иде 
ка југоистоку југозападном међном линијом парцеле 8034 до тачке 31. на тромеђи парцеле 
8016, 8034 и 8035; Од тачке 31. граница иде ка југозападу северозападном међном линијом 
парцела 8014/3 и 8016 до тачке 32. на тромеђи парцела 8014/3, 8014/4 и 8036; Од тачке 
32. граница иде у правцу северозапада северном међном линијом парцеле 8014/4 до тачке 
33. на тромеђи парцела 3436, 8011 и 8013. Од тачке 33. граница скреће ка југоистоку 
југозападном међном линијом парцеле 8013 до тачке 34. на тромеђи парцела 8013, 8014 и 
10058; Од тачке 34. граница иде ка североистоку западном међном линијом парцеле 10058 
до тачке 35. на тромеђи парцела б8014/2, 8014/3 и 10058; Од тачке 35. граница иде до 
почетне тачке 1. пресецајући пут парцелу 10058. 
 

Акумулација "Сава" је излетнички туристички простор у површини од приближно 27,7ha 
погодан за спортове везане за воду. Купалиште је уређено и у контакту је са Панонијом-
некадашњим властелинским имањем, сада пољопривредно туристички комбинат.  
 
На овом простору могу се градити објекти у функцији риболова, рибарске кућице, простор 
за камповање са неопходним пратећим садржајима за боравак посетилаца. Акумулација се 
налази на територији К.о. Липар, а објекти (брана и црпне пумпе) на територији К.о. Бачка 
Топола. 
 
Слика 11. акумулација "Сава"          

 
 

Опис границе туристичког простора  акумулације "Сава"   

 
Почетна тачка број 1. описа границе налази се на геодетској тачки границе општине Кула; 
Од тачке 1. до тачке 2. граница се поклапа са границом општине Кула–Бачка Топола; Од 
тачке 2. граница иде у правцу југа источном границом парцеле 2027 до тачке 3. на тромеђи 
парцела 2027, 2026 и 2921; Од тачке 3. граница пресеца парцелу 2921 (пут) до тачке 4. на 
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тромеђи парцела 2921, 2031 и 2032; Од тачке 4. граница иде ка југу источном границом 
парцела 2032, 2033 и 2034. скреће ка западу до тачке 5. на ломној геодетској тачки 
парцела 2031 и 2913; Од тачке 5. граница пресеца парцелу 2913 (поток) до тачке 6. ломна 
геодетска тачка на парцели 2913. од тачке 6. граница пресеца парцелу 2035 до најјужније 
тачке границе парцеле 2036, затим прати јужну границу парцела 2036 и 2037 до тачке 7. 
на тромеђи парцела 2035, 2037 и 2925; Од тачке 7. граница иде ка северозападу, 
североисточном границом парцеле 2925 до тачке 8. на тромеђи парцела 2926, 2914 и 2038; 
Од тачке 8. граница иде на север источном границом парцеле 2038 до тачке 1. 
  
Дефинисане границе туристичких простора израдом Урбанистичких планова могу се 
изменити. 
 
Евидентирани објекти, простори за које су утврђени посебни режими коришћења морају да 
буду у складу са условима и прибављена сагласност надлежних установа. 
 
Уређењем унутар дефинисаних површина туристичких простора и на појединачним 
локалитетима, је потребно сачувати природни амбијент и створити услове за боравак у 
природи свих узрасних категорија посетилаца. 
 
На дефинисаним површинама туристичких простора не дозвољава се развој индустрије, 
производних погона и складишта, изградња фарми и обављање других делатности које су 
некомпатибилне са туризмом. 
 
Изградња објекта у функцији туризма на другим појединачним локалитетима (излетничког, 
манифестационог, рекреативног, ловног, риболовног, транзитног), вршиће се према 
условима утврђеним овим Планом, издавањем Акта о урбанистичким условима. 
  
Изградњу објеката у оквиру туристичких простора и објеката у функцији туризма на другим 
појединачним локалитетима (излетничког, манифестационог, рекреативног, ловног, 
риболовног, транзитног  ускладити према следећим условима: 

- минимално 50% комплекса-парцеле потребно је да су зелене површине    
(озелењавање ускладити са основном наменом парцеле, например угоститељске 
објекте са парковским површинама, спортске и рекреативне објекте са парк шума, 
шумско и заштитно зеленило); 

- минимална површина грађевинске парцеле је 500 m�; 
- спратност објеката максимално П+1+Пк, не искључује се већа спратност код 

реализације планираних бањских капацитета; 
- на постојећим објектима дозвољени су радови на реконструкцији–доградњи;                                                                                                                                                                                                                                          
- изградња појединачних садржаја или комплекса у функцији туризма са 

неопходним објектима саобраћаја и комуналне инфраструктуре, одржавање, 
уређења обала могу се третирати слободно са циљем да се уклопе у пејсаж; 

- на просторима где се подижу овакви објекти слободне површине и објекте 
повезивати у функционалне целине, обезбедити повезивање компатибилних 
садржаја у окружењу; 

- постојећу вегетацију кад год је то могуће задржати–обезбедити континуитет 
повезивањем са зеленим површинама на суседним парцелама; 

- објекте транзитног туризма уз саобраћајну инфраструктуру у појасу ширине до 
100m; 

- за реализацију објеката неопходно је обезбедити потребну комуналну 
инфраструктуру. Не могу се угрозити земљиште и водотокови.  

 
За уређење и градњу објеката на дефинисаним зонама становања унутар туристичког 
простора „Малог Стапара” (слика 9.) утврђују се следећи услови: 

- минимална површина грађевинске парцеле је 500 m�, постојеће изграђене се могу 
задржати у затеченим површинама;  

- унутар дефинисаних зона заштите и заштићене околине није дозвољено спајање 
већег броја парцела у циљу масовне градње и реконструкције без предходно 
прибављене сагласности Покрајинског завода за заштиту споменика културе; 

- степен заузетости грађевинске парцеле површине до 1.000m� је максимално 40, за 
парцеле чија је површна преко 1.000 m� степен заузетости је максимално 30, 
уколико је постојећа већа од дате може се задржати затечена; 

- максимални степен изграђености је 0,7;  
- изградња спортских објеката није условљена датим степеном заузетости и 

изграђености; 
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- дозвољена максимална спратност стамбених објеката је П+Пот;   
- максимална спратност туристичких објекта који се користе за боравак и смештај 

посетилаца је П+1 с тим да се тавански простор може користити и као поткровна 
етажа;   

- не препоручује се изградња подрумских и сутеренских просторија због високог 
нивоа подземних вода;  

- омогућена је изградња објеката породичног становања са максимално две 
стамбене јединице, организоване у једном или два објекта; 

- пословање на грађевинској парцели се може организовати у слободностојећем 
објекту у саставу стамбеног или у саставу другог објекта, до дозвољеног 
максималног степена заузетости, односно изграђености;  

- на грађевинској парцели се може организовати пословна делатност, објекти су у 
потпуности намењени пословању; 

- делатности које се могу обављати су превасходно у функцији развоја туризма 
(трговина, угоститељство, преноћиште, апартмански смештај, хотели, пошта, 
банкомат, сувенирнице, музеј, спорт, образовање - школа у природи, култура) и 
друге делатности које су компатибилне са функцијом туризма; 

- уз становања се може организовати сеоско газдинставо (ревитализација 
пољопривредне производње и сточарства). Капацитети сточарске производње су 
лимитирани до капацитета дефинисаних за фарме; 

- реконструкција постојећих објеката је омогућена у складу са датим условима. 
 
Могу се утврдити другачији услови за уређење и градњу од наведених, израдом 
Урбанистичког плана. 
 

 

1.4.3. Зона кућа за одмор 

 

Куће за одмор могу се градити у за то просторним и урбанистичким планом одређеним 
зонама. Зоне где је таква могућност у односу на организацију простора већ овим планом 
утврђена су „Развала” и „Мали Стапар”.  
 
Зоне кућа за одмор на локалитету Развала дефинисане су на више просторних целина по 
ободу и обухвата катастарске парцеле број: 7390, 7391, 7392, 7393, 7652/1, 7652/2, 7653, 
7654, 7655, 7656, 7657/1, 7657/2, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7667, 
7668, 7669, 7670, 7671, 7667, 7672, 7673, 7696, 7697/1, 7697/2, 7697/3, 8013, 8014/1, 
8014/2, 8014/3, 8014/4, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8032/2, 8033/3, 
8034, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8027, 8028, 8023, 8030/1, 7370, 7371, 
7372, 7373, 7374, 7375, 7378, 7395, 7399, 7402, 7404,7405 део 7406, 7494, 7495, 7498, део 
7497, 7376, 7377, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7386, 7385, 7387  К.о. Кула. 
 
Зона кућа за одмор на локалитету „Мали Стапар” обухвата катастарску парцелу број 9681 
К.о. Сивац. 
 
Дефинисане зоне кућа за одмор могу се изменити и утврдити на другим локалитетима 
израдом Урбанистичког плана.  
   
Уређење и грађење у оквиру дефинисаних зона кућа за одмор вршиће се издавањем Акта о 
урбанистичким условима, а према следећим условима: 

- парцела на којој се гради кућа за одмор не може бити мања од 400 m�; 
- на парцели се поред куће за одмор могу изградити и други објекти који су у 

функцији основног објекта гаража, остава и слично; 
- степен заузетости грађевинске парцеле је максимално 20, за парцеле чија је 

површна преко 600 m� степен заузетости је 10; 
- дозвољена максимална спратност куће за одмор П+Пк. На нагнутим теренима могу 

се градити просторије у сутерену или подруму; 
- дозвољена је изградња, лођа тремова и пергола испред, или у склопу објекта 

према осунчаним странама, видиковци. Ове површине не улазе у састав дозвољене 
површине објекта; 

- архитектонска обрада објеката треба да буде прилагођена непосредном амбијенту 
и околном пејсажу. Визуелни изглед треба  бити у духу архитектонског наслеђа 
овог подручја; 

- препоручује се да се парцеле ограђују живом зеленом оградом, висине max. 
1,80m; 
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- постојећи објекти у зонама кућа за одмор, могу се задржати у затеченом стању, а 
парцелацију спровести на основу уговора о поседу над деловима парцела; 

- парцеле треба да имају обезбеђен приступ са јавног пута. Уколико то није могуће, 
прилаз се може обезбедити преко приватних пролаза ширине мин 2,5m.  

 
 

1.4.4. Услови за изградњу стамбених објеката у стамбеним зонама изван  

грађевинских реона насеља 

 
Постојеће стамбене зоне уз пољопривредне економије Романија, Зеленгора и Нова Кула се 
задржавају. Романија и Зеленгора су функционално повезани са насељем Црвенка а 
становници Нове Куле са Кулом. Нови стамбени објекти ван граница грађевинских реона се 
неће градити сем у случају чувања, одржавања и уколико боравак запослених буде 
неопходан унутар радних комплекса.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Граница зона становања обухвата површине које су у функцији становања са слободним  
површинама. Дефинисане зоне могу се изменити са израдом Урбанистичког плана.  
 

Слика 12. Стамбена зона 

Романија се налази унутар КО 
Црвенка, обухвата  катастарске 
парцеле број: 9334, део 9334/1, 
9334/2, 9336, 9337 и 9339.  

Слика 13. Стамбена зона 

Зеленгора се налази унутар КО 
Црвенка, обухвата катастарске 
парцеле број: део 9355, 9360, 9361, 
9362, 9367, део 9358, део 9692 и део 
9363 К.о. Црвенка.  

Слика 14. Стамбена зона Нова Кула 
се налази унутар КО Кула, обухвата 
катастарске парцеле број: 9647/5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, 9648/1 
са деловима парцела приступних 
путева и катастарске парцеле број: 
9656/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
део 9656/3, са деловима парцела 
приступних путева приступних путева. 
све набројане парцеле су у К.о. Кула. 
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Уређење и грађење у оквиру дефинисаних површина могућа је на основу Акта о 
урбанистичким условима, а према следећим условима: 

- парцела на којој се гради стамбени објекат не може бити мања од 600m�; 
- на парцели се поред стамбеног могу изградити и други објекти који су у функцији 

основног објекта; 
- унутар стамбене зоне могу се градити објекти у функцији снабдевања и услуга, 

пословни и економски објекти у складу са санитарно-ветеринарским условима; 
- уколико се граде економски објекти, удаљеност од објеката у окружењу 

усклађиваће се са законом прописаним условима;   
- степен заузетости грађевинске парцеле је максимално 50%, максимални степен 

изграђености је 0,8; 
- максимална спратност П+Пк. Могућа је изградња сутерена или подрума, уколико 

то хидролошки услови дозвољавају;  
- препоручује се да се парцеле ограђују транспарентном, комбинованом или живом 

зеленом оградом, висине max. 1,80m; 
- у стамбеним зонама објекти са припадајућим деловима слободних површина, треба 

да имају обезбеђен приступ са пута или приватних пролаза ширине мин 3,0m;  
 
Комунално опремање дефинисаних стамбених зона вршиће се у складу са потребама 
корисника и техничким прописима. 
 
 
1.4.5. Објекти за чување напуштених животиња  

 
Изван грађевинских реона насеља, за потребе чувања животиња може се формирати 
простор за ове намене, и то само на земљишту лошије бонитетне класе. Простор за ове 
намене мора бити ограђен, имати прилазни пут са тврдом подлогом, одговарајуће објекте и 
простор за ову намену.  
 
Локација и објекти морају испуњавати санитарно-ветеринарске и друге услове прописане 
законом и правилницима.  
 
 
1.4.6. Објекти специјалне намене 

 
Објекти специјалне намене на локалитету "Штолц" се задржавају унутар постојећих 
површина. Изградња и уређење унутар површина које су у функцији истог, вршиће се на 
основу Акта .  
 
У случају промене границе зоне специјалне намене потребна је израда одговарајућег 
Урбанистичког плана. 
 
 
1.4.7. Заштитни зелени појасеви 

 

Ваншумско зеленило у виду ветрозаштитних и пољозаштитних појасева је потребно 
формирати унутар коридора саобраћајне, водопривредне инфраструктуре и на 
пољопривредном земљишту лошије бонитетне класе. Пројектном документацијом је 
потребно одредити оптималне ширине и типове заштитних појасева, међусобна растојања 
направити избор врста у складу са условима станишта.  
 

 

2.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА У ОКВИРУ 

ГРАЂЕВИНСКИХ РЕОНА НАСЕЉА ОПШТИНЕ 
 
За сва насеља у општини Кула је потребна израда одговарајућих урбанистичких планова. 
 
За Кулу донет је Генерални план Куле са елементима Плана детаљне регулације за 
блокове 72 и 73 измене и допуне („Службени лист општине Кула” број 8/2003), план се 
налазио у изради када је донет Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” 
број 47/03) и исти је урађен по одредбама Обавезне инструкције о примени Закона о 
планирању и изградњи у области урбанистичког планирања, број 011-00-000264/2003-01 
од 22.07.2003. године, коју је донео министар урбанизма и грађевина.  
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Генералним планом дефинисана је граница грађевинског реона и зоне градње претежне 
намене са локацијама јавних објеката и припадајућим површинама, саобраћајним и 
инфраструктурним решењима, комуналним објектима и површинама.  
 
За насеље Црвенка донет је План генералне регулације насеља Црвенка ("Службени лист 
општине Кула" број 32/2007) од 12.12.2007. 
 
Урбанистичким плановима дефинисани су грађевински реони сеоских насеља са 
припадајућим функцијама и инфраструктуром, што се наставља и овим планом:  
Генералним урбанистичким планом Сивца ("Сл. лист општине Кула" број 4/94), дефинисане 
су намене површина и граница грађевинског реона насеља Сивац, Урбанистичким планом 
Месне заједнице Руски Крстур ("Сл. лист општине Кула" број 10/82), дефинисане су намене 
површина и граница грађевинског реона насеља Руски Крстур, Урбанистичким планом 
Месне заједнице Липар ("Сл. лист општине Кула" број 48/97), дефинисана је намена 
површина и граница грађевинског реона насеља Липар. 
 
За насеља Сивац, Руски Крстур, Липар неопходно је увођење нових садржаја унутар 
постојећих површина и намена. Израду и доношење Урбанистичких планова изискују 
промене у укупним привредним дешавањима. Урбанистички планови израђиваће се у 
складу са Законом о планирању и изградњи и Просторним планом општине Кула. 
 
Услови за уређење и изградњу појединих садржаја у насељима: Крушчић и Нова 
Црвенка су дефинисани овим Просторним планом, с обзиром да не постоје захтеви за 
преиспитивањем постојећих граница грађевинског реона.  
 
Међутим овај Просторни план неће бити сметња, уколико се укаже потреба да се иста 
насеља урбанистички разраде, због увођења нових садржаја, или пренамене појединих 
дефинисаних зона или других разлога. Основ за израду урбанистичких планова ће бити 
Просторни план општине. 
 
До израде урбанистичких планова, за уређење и грађење простора унутар постојећих 
грађевинских подручја насељених места, уважавати организацију и уређење насеља 
реализовано кроз спонтани и усмерени урбани развој дефинисан урбанистичким плановима 
са применом правила уређења и грађења датих овим Просторним планом. 
  
Урбанистичким плановима ће се дефинисати организација простора унутар грађевинских 
реона, као и садржаји који су у функцији самог насеља, са дефинисањем зона претежне 
намене и услова уређења и грађења, која ће зависити од месних потреба и прилика, а у 
складу са дефинисаном функционалном диференцијацијом насеља, оптималном 
организацијом јавних служби и функција по насељима и другим условима дефинисаним 
Просторним планом општине Кула. 
 
 
3.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА НАСЕЉА КРУШЧИЋ И 

     НОВА ЦРВЕНКА  
           
Граница грађевинског реона је дефинисана Одлуком о одређивању земљишта у 
грађевинском подручју насељеног места Крушчић („Службени лист општине Кула”,  број 
2/1992), Одлуком о доношењу регулационог плана насеља Нова Црвенка („Службени лист 
општине Кула”,  број 11/2000). 
 
Унутар дефинисаних граница грађевинских реона насеља Крушчић и Нова Црвенка 
приказаним у графичким прилозима означеним од 1. до 6. (приложени иза стране 102), 
"Планом намене површина и размештај објеката јавне намене и објеката од општег 
интереса”, (графички прилози број 1. и 4.), приказана је претежна намена просторних 
целина насеља Крушчић и Нова Црвенка. Грађевински реони су подељени на просторне 
целине-зоне за које је утврђена претежна намена: породично становање, пословање, 
спортско-рекреативне површине, радне површине, површине за изградњу објеката од 
општег интереса, површине планиране за рекултивацију, саобраћај, инфраструктуру.   
 
Доношењем овог Плана престају да важе Урбанистички планови за насеља Крушчић и Нова 
Црвенка. 
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Одлуком о одређивању јавног грађевинског земљишта („Службени лист општине Кула”, 
број 11/05) део уличних коридора је проглашен за јавно грађевинско земљиште, а у складу 
са датом наменом површина.  За потребе покретања поступка експропријације, неопходна 
је урбанистичка разрада, којом ће се дефинисати елементи за одређивање јавног 
грађевинског земљишта. 
 
Постојећа организација насеља је последица досадашњег начина живљења и обављања 
делатности која се претежно односи на пољопривредну производњу. У том смислу дате су 
просторне целине уз максимално поштовање већ формираних зона. 
 
Крушчић и Нова Црвенка су села, чије се становништво претежно бави примарном 
пољопривредном производњом.   
 
Дозвољена је реконструкција и доградња постојећих објеката, а у складу са наменом 
просторне целине. 
 
На објектима и површинама где је планом утврђена промена намене до реализације 
планираних решења може се одобрити текуће и инвестиционо одржавање постојећих 
објеката, реконструкција и ограничена доградња која је потребна за коришћење са 
задржавањем постојеће намене. 
 
Омогућена је фазна реализација−привођење планираној намени. 
 
За обављање делатности морају се применити мере и услови заштите животне средине 
прописани Законом. 
 
На основу урбанистичких пројеката вршиће се реализација: 

- станица за снабдевање моторних возила горивом са пратећим садржајима;  
- у централним зонама изградња објеката вишепородичног становања; 
 

Улично, парковско и друго зеленило јавних површна реализовати на основу пројектне 
документације озелењавања.  
 
Ограничени радови односе се на објекте евидентиране непокретности под претходном 
заштитом за које се примењују утврђене мере наведене у тачки 5.2.2. "Заштита 
непокретних културних добара". 
 
Изградња објеката на дефинисаним зонама условљена је минималним комуналним 
опремањем: да је обезбеђен пешачки и колски приступ са јавног пута, снабдевање 
довољним количинама воде, сигурно снабдевање електричном енергијом, обезбеђен 
прикључак на водонепропусну септичку јаму до реализације насељске канализације и 
одвођење до реципијента.  
 
Породично становање је дефинисано на највећим површинама унутар насеља које ће и 
убудуће бити основни вид становања. Нема потребе за повећањем површина породичног 
становања, с обзиром да делови површина стамбених блокова нису изграђени, а има и 
стамбених објеката који су ненастањени. 
 
У зони породичног становања омогућена је градња објеката за све видове становања у 
слободностојећим, двојним, у прекинутом и непрекинутом низу. У зони породичног 
становања омогућена је градња објеката породичног становања са или без пословног 
простора.   
 
Унутар зоне породичног становања омогућена је градња објеката који су у потпуности 
намењени обављању делатности, спорту, рекреацији, здравственој и социјалној заштити, 
образовању, култури, снабдевању, занатству, туризаму, угоститељству, пословним 
установама, верским објектима, удружењима грађана и изградњи других објеката чија је 
намена компатибилна са функцијом становања. Наведени објекти јавне намене, ће се 
градити у складу са нормативима и прописима за обављање одређене делатности. 
 
Унутар зоне породичног становања омогућена је градња објеката који се користе за 
пољопривредну производњу, уз услов да су обезбеђени санитарно хигијенски услови. У 
економским двориштима пољопривредних произвођача омогућена је градња објеката који 
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обезбеђују смештај, узгој и прераду пољопривредних производа, а у складу са 
Правилницима који их регулишу.  
         
Потребно је поштовати традиционалну функционалну организацију у оквиру које се јасно 
издваја стамбени део, економско двориште и башта.  
 
Економски објекти и објекти за обављање делатности које подлежу процени утицаја, не 
могу се градити у зони центра насеља и деловима насеља ако су у непосредном контакту са 
објектима здравствене и социјалне делатности, образовања, вишепородичног становања, 
зелене пијаце и другим објектима за које се утврди да би ови објекти угрожавали 
коришћење суседног-их објеката. 
 
Уређење и грађење у овој зони вршиће се према следећим условима: 

- грађевинска парцела је најмања честица на којој се може градити, приступачна са 
јавног пута (обезбеђен колски приступ), чија је најмања ширина уличног фронта 
12m, двојних 20,0m (две по 10,0m), или се задржава постојећа, уколико је 
изграђена, под условом да је изграђен колски прилаз на грађевинску парцелу 
минималне ширине 3,0m (слободан или преко ајнфорта); 

- најмања површина грађевинске парцеле у зони породичног становања је 400m�, 
или се задржава постојећа, ако је на њој изграђен породични стамбени објекат; 

- уколико су на парцели затечена два или више стамбених објеката, а утврди се 
потреба за развргнућем заједничке имовине омогућена је деоба-препарцелација 
уколико је најмања ширина уличног фронта 10m и обезбеђен колски прилаз на 
грађевинску парцелу минималне ширине 2,5m (слободан или преко ајнфорта); 

- у зони породичног становања је дозвољена изградња породичних стамбених 
објеката са највише две стамбене јединице, организованих у једном или два 
објекта; 

- пословни простор на грађевинској парцели се може организовати у 
слободностојећем објекту−има, у саставу стамбеног или у саставу другог објекта, 
до дозвољеног максималног степена зуаузетости, односно изграђености. Пословни 
простор се може градити као главни објекат−ти (на парцели не постоји стамбени 
објекат) уколико технологија рада и обим транспорта које ове активности 
генеришу не утичу негативно на животну средину и остале насељске функције 
(бука, загађење воде, ваздуха, тла), као и уколико парцела омогућава изградњу 
свих потребних садржаја у складу са прописаним условима и стандардима за ту 
врсту објеката, а према условима који важе за изградњу објеката у тој зони; 

- на грађевинској парцели се могу градити и други објекти у функцији основне 
намене грађевинске парцеле, до дозвољеног максималног степена 
искоришћености, односно изграђености; 

- објекат може бити постављен на грађевинској парцели у непрекинутом низу 
(објекат додирује обе бочне међне линије грађевинске парцеле), у прекинутом 
низу (објекат додирује само једну бочну међну линију грађевинске парцеле) и 
слободно стојећи (објекат не додирује ни једну међну линију грађевинске 
парцеле); 

- уколико се објекат поставља тако да додирује међну линију грађевинске парцеле, 
неопходна сагласност власника суседне парцеле; 

- изузетно за постојеће објекте који се реконструишу, може задржати постојећа 
позиција објеката у односу на регулацију и границу суседне парцеле под условом 
да се при извођењу радова обезбеди стабилност суседног−х објекта; 

- највећа дозвољена спратност објеката породичног становања је П+1+М. Објекти 
могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје геотехничке и 
хидротехничке природе; 

- уколико је објекат веће спратности од задате, исти се може задржати и у 
затеченим габаритима без могућности надградње;  

- на парцелама површине до 500m2: максимални степен заузетости је 70, 
максимални степен изграђености 2,5; 

- на парцелама површине до 1.500m2: максимални стерпен заузетости је 50, 
максимални степен изграђености је 1,8; 

- на парцелама површине преко 1.500m2: максимални степен заузетости је 40, 
максимални степен изграђености је 1,0; 

- код израчунавања степена заузетости, стакленици−пластеници не урачунавају се 
у степен заузетости, одосно изграђености грађевинске парцеле; 

- удаљеност објеката од регулационе линије је од 0,0 m-5,0m. Изузетно ова 
удаљеност може бити и већа уколико се објекат поставља централно на парцелу. 
Уколико се објекат повлачи дубље у парцелу минимална удаљеност од међних 
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линија суседних парцела је 4,0m. Ограничавајућа околност су економска дворишта 
у непосредном окружењу; 

- минимална удаљеност слободно стојећих објеката (са испадима) од међне линије 
северне (неповољне) орјентације је 1,0m под условом да стреха не прелази међну 
линију и да је обезбеђено одводњавање атмосферских вода са платоа и кровних 
површина на сопствену парцелу, односно крајњем реципијенту. Према овој међној 
линији (суседу) се могу отварати отвори само за вентилацију стамбених и 
нестамбених просторија на минималној висини 1,60m од коте пода;  

- минимална удаљеност објеката (са испадима) од међне линије јужне (повољне) 
орјентације је 3,0m. Ова удаљеност може бити и мања, уз услове и сагласност 
власника суседне парцеле, под условом да је обезбеђен колски приступ на 
парцелу (слободан или преко ајнфорта), од минимум 3,0m; 

- удаљеност између слободно стојећих објеката суседних парцела је минимум 4,0m. 
Ова удаљеност може бити и мања уз услове и сагласност власника суседне 
парцеле, или суседног објекта; 

- за изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0m, 
при издавању услова за реконструкцију, не могу се на суседним странама 
предвиђати отвори стамбених просторија;      

- кота приземља објекта се одређује, по правилу, у односу на коту нивелете 
приступног пута; 

- кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете тротоара; 
- за објекте или њихове делове који у приземљу имају пословање и друге 

делатности−јавног карактера, кота приземља може бити највише 0,2m виша од 
коте тротоара. Разлику између коте пода и коте тротоара решити унутар објекта; 

- испади на објекту не могу прелазити регулациону линију (осим стрехе); 
- на објектима се могу поставити конзолне надстрешнице и рекламе, на висини од 

3,0m од коте тротоара. Исте могу прелазити регулациону линију максимално 1,2 
m. Стопе темеља не смеју прелазити регулациону линију више од 0,15m; 

- изградња бунара, стакленика, пластеника и других објеката који су у функцији 
примарне биљне пољопривредне производње, као и узгој пужева на парцелама 
унутар блокова које се користе као пољопривредно земљиште је омогућено 
уколико је обезбеђен приступни пут, слободан или преко сопствене парцеле на 
јавни пут; 

- грађевинске и катастарске парцеле се могу ограђивати унутар блока, тако да се 
ограда поставља по међи, а стубови ограде су на парцели власника ограде; 

- ограда је прозирна–транспарентна мах висине 1,60m која се може постављати на 
подзид висине до 0,4m. Висина ограде и подзида може бити и већа уз сагласност 
власника−корисника парцеле односно објекта према којој се ограда поставља; 

- зидана ограда се омогућава под условом да се предходно прибави сагласност 
власника-корисника парцеле односно објекта према којој се ограда поставља; 

- зидана и друге врста ограда на регулацији се постављају тако да ограда, стубови 
ограде и капија буду на грађевинској парцели која се ограђује. Капије се отварају 
унутар парцеле. Ограде на регулацији је висине до 2,0m;   

- прикључке на инфраструктурну мрежу изводити у складу са условима надлежних 
предузећа. 

 
Центар насеља−зона центра насеља у просторној структури насеља представља место 
концентрације више функција, као и место концентрације јавних функција, пословања 
људи и кретања.  Зона центра је најдинамичнији и највиталнији део. 
 
Зона центра насеља дефинисана је на деловима блокова у централном делу насеља.  
 
На датом простору потребно је задржати постојеће и обезбедити простор за реконструкцију 
или доградњу објеката породичног и вишепородичног становања и објеката за одређене 
функције јавних служби од значаја за насеље. Јавне службе у зони центра су: здравствена 
заштита, социјалне заштите, култура, образовање, инфраструктурни терминали, локална 
управа-месна заједниоца, централни трг, парк. 
 
Унутар зоне центра насеља могу се градити и објекти јавне намене: пословне установе, 
верски објекти, удружења грађана и различите пословне делатности које се односе на 
услугу и у функцији задовољења потреба становништва. 
 
Зона центра искључује делатности које загађују ваздух, воду и буком угрожавају 
коришћење објеката у суседству односно делатности које се налазе на листи пројеката за 
које се ради процена утицаја на животну средину или за које се утврди потреба израде 
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процене утицаја на животну средину у складу са законом. Изузетак су они објекти и радови 
који су од општег интереса (саобраћајни, инфраструктурни и слично).  
 
Основни услови за изградњу и уређење друштвеног центра је поштовање следећих 
одредби: 

- одређивање прикладних и довољно пространих комплекса да приме јавне 
садржаје; 

- сем примарних централних садржаја у посебним комплексима, централни 
садржаји могу бити испреплетани и са осталим комплементарним наменама, 
најчешће становањем, услугама и слично, с тим да с њима сачињавају просторне 
и функционалне целине; 

- сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима 
који регулишу изградњу конкретне врсте јавних садржаја; 

- поред физичких структура, у формирању просторно - функционалне структуре 
друштвеног центра важну улогу треба да имају и систем отворених простора - 
тргова и паркова. 

 
Правила грађења објеката становања и пословања у центру насеља  

- на грађевинској парцели у зони центра насеља могу се градити објекти 
породичног и вишепородичног становања; 

- унутар зоне дефинисане за центар насеља, пословна делатност се може обављати 
у склопу стамбених објеката и објектима који су у потпуности пословни; 

- објекти се могу поставити као слободностојећи у прекинутом или непрекинутом 
низу.  

 
Уређење и грађење у овој зони вршиће се према следећим условима: 

- грађевинска парцела на којој се може градити треба да је приступачна са јавног 
пута (обезбеђен колски и пешачки приступ минималне ширине 3,0m слободан или 
преко ајнфортап), најмања ширина уличног фронта за објекте породичног и 
вишепородичног становања и пословања је 20m; 

- грађевинска парцела је минималне површине 600m2;  
- у зони центра на парцелама: максимални степен заузетости је 50, максимални 

степен изграђености 2;  
- највећа дозвољена спратност објеката  је П+2+М; 
- објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје 

геотехничке и хидротехничке природе; 
- могу се задржати постојећи објекти који су у функцији становања и пословања и 

на истим вршити реконструкција уколико не задовољавају наведене услове. 
 

Јавне службе 

Концепција јавних служби базирана је на затеченим објектима и површинама и 
нормативима који су утврђени Просторним планом Републике Србије, будућих потреба 
становника и могућности да се ови садржаји и реализују. Реализација је условљена 
нормативима који се односе на објекте и установе јавних служби и активности, а обухватају 
следеће:  
 

Основно образовање (предшколско 6 година и школско 7-14 година) 

Предшколским и основним образовањем обухватиће се 100% деца овог узраста, потребна 
изграђена површина је 7,5 m� по ученику и слободних површина 25-30 m� по ученику. 
Величина школског дворишта треба да буде од 25−30 m� по ученику.  
 
Зелене површине треба да чине 40−50% школског комплекса и најчешће се постављају 
ободно, где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних садржаја и 
саобраћајница.  
 
Настава ће се и даље одвијати на постојећим локацијама са могућношћу реконструкције и 
повећања површина под објектима и слободним површинама. 
 
Здравство и социјана заштита 

Здравствена заштита становника се обавља у амбуланти на нивоу примарне здравствене 
заштите. За здравствени кадар потребе су 2,5 здравствена радника на 1.000 становника. 
Снабдевање лековима  преко јединице за издавање готових лекова у амбуланти.  
 
Социјална заштита деце јасленог узраста−у насељима нису изграђени капацитети за 
боравак деце. Изградња објеката за смештај и боравак деце: 
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- јасленог узраста (1−3 године): обухват 30%, површина комплекса 25−40m� по 
детету, изграђене површина 4,5 m�, слободне површине  10−15 m� по детету; 

- обданиште (3−6 године): обухват 70%, површина комплекса 40−50m� по детету,  
изграђена површина  5,5 m�,  слободне површине  10−15 m� по детету; 

 
Култура 

Укупна културна делатност на нивоу насеља остварује се на принципу аматеризма. Домови 
културе су места где се те активности и реализују. Постојећи објекти се могу реконстрисати 
и опремати како би се обезбедила разноликост садржаја и перманентост употребе објекта. 
Домове културе сачувати у изворном облику као амбијенталну вредност. 
 
За библиотеке обухват је 25% свих становника старости преко 7 година, број књига је 1,5 
књига по становнику, површине 80 књига/m�, пратећи простор 10m� по запосленом, остале 
површине 0,03m� по кориснику.  
 
На слободним површинама уз објекте могу се градити објекти и уређивати површине за 
различите културне садржаје и објекти који су у функцији истих.  
 
Локална самоуправа 

Рад локалних административних органа самоуправе задржавају се на постојећим 
локацијама. Реконструкција, доградња и изградња објеката у функцији локалне самоуправе 
уколико се искаже потреба поред постојећих је омогућена је и на другим локацијама.  
 
Парцеле и објекти од општег интереса који представљају непосредну опасност ограђују се 
на начин који одређује надлежна установа.  
 
Ограђивање објекта од општег интереса и припадајућих парцела ускладити са условима 
који ће бити дефинисани Актом за појединачне садржаје. 
 

Остале активности  

Рад ватрогасне службе ће и даље бити организована преко ватрогасних друштава. 
Постојећи објекти се могу реконструисати и дограђивати или градити нови како би се 
обезбездили услови за рад ватрогасне службе. 
 
Ветеринарска служба − здравствена заштита животиња у насељу се одвија на нивоу 
ветеринарских станица. Рад ветеринарске станице у Крушчићу је организован, док 
ветеринарске услуге у Новој Црвенки пружа ветеринарска станица у Црвенки. Уколико се 
искаже потреба за организовање рада ветеринарске станице иста се може лоцирати унутар 
планом дефинисаних зона становања, рада или центра насеља.   
 
При пројектовању и грађењу објеката за јавно коришћење као и прилаза до њих обавезно 
се придржавати правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хандикепираних и инвалидних лица. 
 
Спортско рекреативне површине 

Спорт има значајно место у функционалној структури насеља.  
 
За активно бављење спортом у Крушчићу је изграђено фудбалско игралиште и купалиште 
на каналу и у контактној је зони са насељем. У склопу комлекса основне школе изграђени 
су објекти: спортска дворана и отворени спортски терени. 
 
Нова Црвенка има изграђене отворене спортске терене: у склопу школе и насељско 
фудбалско игралиште.   
 
Објекти физичке културе, спортски објекти, рекреативне површине и пратећи објекти 
(санитарни, гардеробни и спремишни, гледалишта и слично могу се градити унутар свих 
дефинисаних зона градње. 
 
Обухват су сва деца предшколског узраста, деца и омладина од 7-19 година, минималне 
потребне површине су 3,5m� по становнику, оптималне површине су 5,5m� по становнику. 
 
Величина парцеле треба да одговара прописаним нормативима уколико се на истим 
одвијају званична спортска такмичења. За рекреативне површине може се одступити. Код 
изградње отворених спортских терена водити рачуна о орјентацији терена. 
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Радне зоне 

Радне зоне су у контактној зони са становањем и атаром, добро повезане са обрадивим 
пољопривредним површинама и мрежом насељских саобраћајница. 
 
У оквиру радних зона дозвољена је градња свих привредних објеката, складишних 
простора, услужних, инфраструктурних и других објеката. Унутар радног комплекса за 
потребе службеног становања уз привредне објекте омогућена је градња једне или више 
стамбених јединица. Исте се не могу градити пре изградње привредних објеката. 
 
Омогућена је пренамена постојећих објеката или увоћење нових производних или 
складишних капацитета на постојећим локацијама.  
  
На постојећим и планираним локацијама обављање делатности условљено је прописима и 
нормама за градњу истих. 
 
Уређење и грађење у овој зони вршиће се према следећим условима: 

- грађевинска парцела је најмања честица на којој се може градити, приступачна са 
јавног пута (обезбеђен колски приступ), чија је најмања ширина уличног фронта 
20m, или се задржава постојећа уколико је изграђена, под условом да је 
обезбеђен колски прилаз на грађевинску парцелу минималне ширине 3,0m; 

- најмања површина грађевинске парцеле је 800 m�, може бити и мања уколико је 
на њој изграђен-и објекат и у функцији је обављања делатности; 

- дозвољена је реконструкција и доградња постојећих објеката;  
- удаљеност грађевинске линије од регулационе линије минимално 0,0m, а од 

међних линија суседних парцела је 3,0m, ова удаљеност може бити и мања уз 
сагласност власника суседне-их парцеле, под условом да то омогућавају 
противпожарни и други услови;  

- грађевинске парцеле се могу ограђивати зиданом, транспарентном или 
комбинованом оградом до висине 2,2m, тако да ограда и стубови ограде буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Врата капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије; 

- максимална спратност за пословне објекте (управа и администрација) је П+2+Пот, 
а за производне складишне и друге пратеће објекте спратност није ограничена, 
већ је условљена технологијом. Објекти могу имати подрумске и сутеренске 
просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

- максимални степен заузетости је 70, може се задржати постојећи код изграђених 
парцела; 

- максимални степен изграђености је 2,1.  
                                 

Комунални објекти и површине 

 

Гробље 
Постојећа гробља се задржавају на затеченим локацијама. Дозвољени су радови на 
уређењу истих, изградња пратећих комуналних и других садржаја који су у функцији 
намене простора, а у складу са правилницима и условима који дефинишу градњу на овим 
површинама.  
 
Потенцијална проширења гробних поља у Крушчићу обезбедиће се у  контактној зони са 
постојећим гробљима. 
 
Старо Римокатоличко гробље у Крушчићу на коме се не врше сахрањивања дужи временски 
период дефинисан је за парк-гробље. 
 
Гробље у Новој Црвенки je изван насеља у атару и захтева проширење на суседне 
катастарске парцеле број 7222 и 7232 како би се обезбедиле потребне површине за 
сахрањивање и заштитно зеленило. 
 
Код новопланираних површина за сахрањивање учешће зелених површина мора бити 
најмање 20%, гробне површине највише 60%, остале површине се прерасподељују за 
потребне објекте: капелу са потребним садржајима, трг за испраћај, колске, пешачке и 
остале површине. 
 
Унутар гробља и прилазима као и уз главне стазе на гробљу поставити клупе, посуде за 
отпатке, потребан број чесми и други потребан мобилијар. 
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Гробља оградити живом, транспарентном или комбинованом оградом.  
 
За озелењавање избегавати листопадне врсте. 
 
У склопу гробља дозвољена је изградња, реконструкција, санација и конзервација 
сакралних објеката према верским канонима.   
 
Зелена пијаца 

Крушчић има комунално опремљен и уређен пијачни простор.  
Нова Црвенка нема пијацу, иста се може градити унутар дефинисаних зона градње. Пијацу 
уредити−изградити у складу са прописима тако да прими све планиране садржаје и 
омогући  добро функционисање.  
 
Насељско сметлиште 

Постојеће насељскe депоније−сметлишта нису уређена према важећим прописима. 
Планирана је санација и рекултивација постојећих депонија. Депоновање отпада са 
реализацијом Националне стратегије управљања отпадом, ће се вршити у складу са 
споразумом за управљање отпадом на нивоу региона. По насељима ће се организовати 
сакупљачке станице. Ове станице могу да служе као сабирни центри за рециклабилне 
материјале.  
 
Сточно гробље 

У наредном планском периоду планира се одвоз угинулих животиња до најближе 
кафилерије. Одвоз животињских лешева мора битри организован у складу са 
ветеринарским и санитарним прописима. У случају појаве епидемије сточних болести 
планира се отварање сточних гробља на локацијама које ће бити у складу са важећим 
прописима.  
 
Уређење зелених површина 

Зеленило општег значаја које је у комплексима површина за рекреацију и одмор, паркови, 
игралишта, улично зеленило. Ове површине затечене и које се планирају реализовати 
етапно уз претходно урађену анализу и израду пројекта озелењавања појединих површина 
које треба укомпоновати повезати са атрактивним елементима, јавне чесме, скулптуре, 
тргови, јавна расвета, пешачке стазе, заставе и другим садржајима на јавним површинама. 
 

Заштитно зеленило   

Зеленило ограниченог значаја: спортски терени, купалишта, игралишта, гробља, 
расадници, зеленило културних, просветних, здравствених установа захтева 
реконструкцију и подизање зелених површина које је такође у функцији основне намене. 
Код спортских терена, игралишта, купалишта–избор биљног материјала и распоред у 
зависности од орјентације и треба да обезбеди заштиту од претераног загревања и 
побољша укупан амбијент. 
 
Паркови специјалне намене уколико то површине дозвољавају се могу подизати у склопу 
предходно набројаних јавних објеката или као самосталне. 
 
Правила за озелењавање приватних површина, на властитој парцели озелењавање вршити 
у складу са њиховом наменом. Око главног објекта формирати украсни врт, а унутрашњост 
парцеле користити према потребама домаћинства: повртњак, воћњак или на други начин.  
 
Дрвеће са мањом крошњом садити на минимум 3,0 m од зграда, међе парцеле и од водова 
канализације, 1,0 m од других водова. Жбуње се сме садити на минимум 1,5 m од објеката 
и међе парцеле, остале саднице на минимум 1,0 m од суседних објеката или парцела.   
 

Површине планиране за рекултивацију 

Унутар насеља Крушчић евидентирана је неуређена забарена површина, која је у функцији 
прихватања атмосферских вода. Простор је потребно санирати и рекултивисати. Наведени 
простор је планиран за рибњак са могућношћу градње пратећих објеката на води или уз 
обалу, а исти се може користити и за друге садржаје узгој пернате живине којој је потребна 
вода.  
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Водоснабдевање 

 

Водозахвати 

Водозахват насељеног места Крушчић се налази унутар насеља, опкољен централним 
садржајима насељеног места и породичним становањем. Тренутно се становништво 
снабдева водом преко два дубоко бушена бунара (оријентациона дубина каптираног 
изворишта је 107 и 116 m) укупног капацитета 15 l/s. Евидентирано је последњим 
анализама да вода не задовољава у хемијском, а посебно алармантно, ни у 
бактериолошком смислу. Планом је предвиђено отварање новог водозахвата на северном, 
рубном делу насеља. Дислокација и модернизација водозахвата, те бушење нових бунара 
ће тако захваћеном водом, након њене прераде у смислу побољшања квалитета и 
усклађивања са Правилницима о хигијенској исправности воде за пиће, задовољити 
потребе становништва за довољном количином пијаће воде, под одговарајућим притиском и 
задовољавајућег квалитета. Неопходна је такође, израда Елабората о зонама и појасевима 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања. Опционо решење је оријентација ка 
општинском водозахвату са централним постројењем за кондиционирање воде за пиће, те 
допремање такве квалитетне воде до насеља. 
 
Водозахват насељеног места Нова Црвенка се налази унутар насеља, у зони намењеној 
централним садржајима насељеног места. Тренутно снабдевање становништва водом не 
задовољава ни количином захваћене воде ни оствареним притиском у мрежи нити 
квалитетом. Планско решење предвиђа дислокацију (те модернизацију) водозахвата у зони 
заштитног зеленила блока број 15., који се налази између зоне породичног становања и 
радне зоне. Бушењем нових бунара ће се тако захваћеном водом, након њене прераде у 
смислу побољшања квалитета и усклађивања са Правилницима о хигијенској исправности 
воде за пиће, задовољити потребе становништва за довољном количином пијаће воде, под 
одговарајућим притиском и задовољавајућег квалитета. Неопходна је такође, израда 
Елабората о зонама и појасевима санитарне заштите изворишта водоснабдевања. Опционо 
решење је оријентација ка општинском водозахвату са централним постројењем за 
кондиционирање воде за пиће, те допремање такве квалитетне воде до насеља. 

 
Водоводна мрежа 

Тренутна покривеност насеља водоводном мрежом је задовољавајућа. Оријентациона 
дужина водоводне мреже насеља Крушчић (која је тренутно опремљена недовољним бројем 
затварачница и хидрантских прикључака) је 26 km.  
 
У Новој Црвенки такође је изграђена месна водоводна мрежа, сви објекти у насељу су 
прикључени на насељски водовод.  
 
Планом предвиђено побољшање водоводне мреже иде у смислу доградње на оним 
деоницама где не постоји, као и у преради неких деоница гранате мреже у прстенасту, која 
техничко-технолошки представља модеран начин водоснабдевања.  
 
Посебну пажњу у наредном периоду треба посветити и замени дотрајалих водоводних цеви, 
као и реконструкцији уличних затварачких шахтова, односно доградњи задовољавајућег 
броја уличних хидраната. Општи закључак је да постојећој водоводној мрежи предстоји 
детаљна и свеобухватна реконструкција. 
 
Атмосферска канализација  

Улични колектори атмосферске канализације су у насељима изведени (тамо где их има) као 
отворени јаркови постављени у већини случајева обострано у односу на саобраћајницу 
(што и треба бити правило). На овакав начин је покривено оријентационо око 80% насеља.  
 
Планом предвиђено побољшање иде у смислу реконструкције постојеће мреже (чишћење 
исте, и евентуално продубљивање), доградње отворених јаркова на деоницама где нису 
изведени и усмеравање атмосферилија ка атарским каналима као трајним и квалитетним 
реципијентима. 
 
Потребно је што ефикасније одвођење површинских вода кроз отворену мрежу или 
делимично зацевљену, са забраном израде кућних прелаза са високим прагом и 
неодговарајућег пречника. 
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Мрежа колектора фекалне канализације 

Како у насељима не постоји мрежа колектора фекалне канализације, Планом се даје идејно 
решење у смислу оријентације подужних падова, а имајући у виду постојећу нивелацију 
уличних коридора.  
 
Водећи рачуна о заштићеним зонама у непосредној близини насеља Нова Црвенка, као и 
мали број еквивалент становника, планом дато решење подразумева потоскивање отпадних 
вода до локације уређаја за прераду истих у Црвенки.  
 
Имајући у виду да у насељу Крушчић не постоји мрежа колектора фекалне канализације, 
Планом се даје идејно решење у смислу оријентације подужних падова, а имајући у виду 
постојећу нивелацију уличних коридора, као и локацију уређаја за пречишћавање 
отпадних вода. 
 
Саобраћај  

Планирана улична мрежа оба насеља Крушчић и Нова Црвенка задржала је постојећи 
ортогонални карактер. Планом је у Новој Црвенки и Крушчићу предвићено измештање 
траса општинских путева (на правцу: Бачки Грачац – Крушчић – Црвенка - Нова Црвенка – 
Панонија)  из насеља на обилазнице  које тангирају насеља са истока. За насеље Крушчић 
планирана су два нова општинска пута Крушчић - Кула и Сивац- Крушчић - Бачки 
Брестовац. 
 
Уличне мреже насеља издиференциране су према функцији у насељима и ширем 
окружењу. 
 
Функционална подела саобраћаја приказана је у графичким прилозима 2. и 5. План 
саобраћајница са генералном нивелацијом.  
        
Правила уређења и грађења и урбанистички услови за спровођење плана саобраћајне 
инфраструктуре у овим насељима су дата су у поглављу 5. Правила грађења мреже и 
објеката инфраструктуре и услови за градњу у простору заштићених инфраструктурних 
коридора, тачка 5.1. Саобраћајна инфраструктура.  
 

Гасификација 

Гасификација ових насеља извршиће се изградњом разводних гасовода. Прикључак на 
постојећи гасовод ће се извршити у складу са условима и сагласношћу власника гасовода. 
 
Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура 

 

У Крушчићу−основни објекат за снабдевање електричном енергијом потрошача је 
трафостаница ТС 110/20 kV "Црвенка" преко 20 kV извода "Крушчић", а постоји веза за 
напајање преко 20 kV извода "Бачки Грачац" и “Црвенка 1”. Планом се не предвиђају 
измене у начину напајања насеља електричном енергијом. 
 
У Новој Црвенки−основни објекат за снабдевање електричном енергијом потрошача је 
трафостаница ТС 110/20 kV "Црвенка" преко 20 kV извода "Липар", а постоји веза за 
напајање преко 20 kV извода “Црвенка 1” и веза са ЕД „Врбас“. Планом се не предвиђају 
измене у начину напајања насеља електричном енергијом. 
 
ВН мрежа је изведена као надземна. Комплетна мрежа је на 20 kV напонском нивоу. 
 
У насељима Крушчић и Нова Црвенка нисконапонска мрежа је изведена као надземна, 
највећим делом на бетонским стубовима, док је један део на дрвеним стубовима.  
 
Да би се сагледале тачне потребе за проширењем електроенергетске мреже поред 
информација о просечној потрошњи у протеклом периоду неопходно је познавати и 
планове привредног развоја општине и места Крушчић и Нова Црвенка, а такође треба 
узети у обзир и следеће факторе: 

- планирану гасификацију насеља уз остаривање паритетне цене електричне 
енергије; 

- увођење нових потрошача у постојеће објекте уз очекиване корелације пораста 
животног стандарда и потрошње електричне енергије; 

- тешкоће у обезбеђивању других енергената. 
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Планом се не предвиђају измене у начину напајања насеља електричном енергијом. У 
постојећим трафо-станицама могуће је добити нове капацитете уграђивањем 
трансформатора максималне снаге за коју је дефинисана опрема.  
 
Нове трафостанице биће по правилу МБТС или СТС, а по захтеву микролокације могу бити и 
уграђене у објекте. Микролокације истих ће се одређивати плановима разраде, односно 
условима за поједине локације. 
 
Високонапонска мрежа ће се изводити за потребе напајања нових трафо-станица, углавном 
као надземна, или реконструкцијом постојеће НН мреже у мешовите водове, мада где се то 
покаже као економски оправдано иста се може изводити и подземно. 
 
Нисконапонска мрежа ће се такође у зонама периферне породичне стамбене изградње 
изводити као надземна, али такође где се то покаже као економски оправдано иста се може 
изводити и подземно. 

 

Укупна оцена је да је у насељима јавно осветљење у потпуности заступљено, али да је 
застарело, скромног квалитета и да су скоро сви простори недовољно и неадекватно 
осветљени. Неопходно је да се јавно осветљење плански допуњава, реконструише, 
осавремењује и одржава, према потребама и карактеру простора, на основу стандарда и 
норматива, с циљем да исто у функционалном, безбедносном и амбијенталном погледу 
испуни своју улогу. Истовремено са побољшањем мора се ићи и на рационалност 
осветљења применом система ноћно/полуноћно, применом нових технолошких решења и 
савремених штедљивих а ефикаснијих светиљки. 

 
ПТТ и кабловски дистрибутивни систем 

 

У насељу Крушчић ради једна пошта, са једним шалтером, једним доставним реоном и пет 
поштанских сандучића.  
 
У насељу Нова Црвенка ради једна пошта, са једним шалтером, једним доставним реоном 
и једним поштанским сандучићем.  
 
Телефонска централа је крајња аналогна, капацитета 160 прикључака. На релацији 
Црвенка−Нова Црвенка веза се остварује аналогним системом преноса по бакарним 
проводницима. Планира се замена телефонске централе, као и полагање оптичког кабла на 
релацији Црвенка−Нова Црвенка. 
 
Телефонска централа је крајња, капацитета 640 прикључака, спојена радио−релејним 
путем са чворном централом у Кули.  
 
На основу обима пружених услуга не планира се никакво проширење капацитета у 
насељима Крушчић и Нова Црвенка. 
 
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. 
 
Претплатничке ТТ каблове, као и до сада полагати поред тротоара и у зеленом појасу 
подземно и то са једне стране у ужим улицама, а са обе стране у ширим улицама. 
 
У насељу нема елемената кабловског дистрибутивног система (КДС), као ни заједничких 
антенских система. 
 
Потребе за савременим комуникационим системом су евидентне обзиром на заостајање у 
информационом и информатичком смислу. Треба планирати кабловски дистрибуциони 
систем (КДС) који омогућује дистрибуцију великог броја ТВ програма, радијских програма 
као и локалне ТВ програме. Поред тога КДС као двосмерна мрежа нуди широк спектар 
дигиталних информатичких сервиса (интернет, телеметрије и сл).  
 
Локација антенског система и главне станице биће дефинисана Актом о урбанистичким 
условима а у складу са техничким условима за ову врсту објеката. За локацију антенских 
стубова избегавати зону центра насеља, објекте и контактну зону са објектима и 
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површинама на којима се окупљају и задржавају становници (образовне, здравствене 
установе, јавни тргови и други објекти).  
 
Изградња КДС у Крушчићу и Новој Црвенки треба да је примерена економско−техничким 
условима, а то значи да се уради савремена главна станица и примарна дистрибуција 
најсавременијим оптичким кабловима, а секундарна и терцијална дистрибуција 
коаксијалним кабловима. Поред полагања каблова КДС подземно треба планирати и 
коришћење постојећих ресурса за полагање самоносивих каблова на стубове 
телекомуникационе мреже и Електродистрибуције. 
 
Графичким прилозима 3. и 6. дата су генерална решења насељске инфраструктуре за 
насеља Крушчић и Нова Црвенка.  
 
Биланс површина за насеља  Крушчић и Нова Црвенка 

 

Табела IV-1: Основне категорије коришћења земљишта са билансом површина  
НОВА ЦРВЕНКА КРУШЧИЋ 

постојеће планирано постојеће планирано 

      
       НАМЕНА 

m² % m² % m² % m² % 

стамб. површине 307.174 36 408.583 47,9 1.758.000 66 1.950.000 74 
центар насеља    9.658 1,0 14.000 1,5 45.000 2      45.000 2 
образовање    2.009 0,3 6.600 0,8 13.000 1    13.000 1 
спорт. рекреат. пов.  10.460 1,3 15.000 1,7     -   -  
заштитно зеленило 23.872 2,8 107.080 12,5 20.000 0,7 124.200 5 
радне зоне 33.452 3,9 163.000 19     -   -  
улична мрежа 90.059 10,7 113.000 13,3 420.000 16 420.000 16 
комунал. објекти и 
површине 

     - - 31.000 3,6 20.000 0,7 50.000 2 

неизграђене површине 375.693 44 -  376.200 13,6   -  
рибњак         -  50.000  
УКУПНО грађ. реон 852.323 100 852.323 100 2.652.200 100 2.652.200 100 
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4.  СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА ЗА НАСЕЉА 

     СИВАЦ, РУСКИ КРСТУР И ЛИПАР   
 

До доношења урбанистичких планова за насеља: Сивац, Руски Крстур и Липар, 
примењиваће се наменом површина дефинисане зоне претежне намене дате Урбанистичким 
плановима. Утврђена подела насељског простора на наменске површине - зоне: 

- стамбена зона 
- зона центра насеља 
- радна зона 
- спортско-рекреативна зона 
- зона заштитног зеленила 
- зона комуналних садржаја 

 
Изградња комуналних објеката и уређење комуналних површина ће се вршити на 
дефинисаним просторима, а у складу са потребама, условима и нормативима који 
дефинишу одређену област. 
 
Локације насељских уређаји за пречишћавање отпадних вода за насеље Сивац планирано 
је у блоку 73. унутар површина катастарских парцела број 7367/5. 
 
За насеље Руски Крстур, насељски уређај за пречишћавање отпадних вода лоциран је 
изван границе грађевинског реона у атару низводно у односу на насеље уз леву обалу 
канала Мали Стапар – Косанчић на катастарској парцели 7015, 7016/1,2 и 3, омогућено 
ширење у контактној зони. 
 
За насеље Липар, насељски уређај за пречишћавање отпадних вода такође је лоциран 
изван насеља у контактној зони водотока Криваја. 
 
На површинама ће се вршити изградња и пратећих садржаја неопходних за несметано 
функционисање појединих комуналних садржаја. 
 
У изради су урбанистички планови за насеља Сивац, Руски Крстур и Липар (Службени лист 
општине Кула број 1/09) којима ће се дефинисати грађевинска подручја и намена 
површина. 
 
 
5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВИ  

    ЗА ГРАДЊУ У ПРОСТОРУ ЗАШТИЋЕНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ КОРИДОРА 

 
5.1. Саобраћајна инфраструктура 

 

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

 
Према Закону о јавним путевима („Службени гласник РС”, број 101/05), јавни путеви се 
према значају саобраћајног повезивања деле на: 

1. 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),  

2. државне путеве II реда (саобраћајно повезују подручје два или више округа или 
подручје округа), 

3. општинске путеве (саобраћајно повезују територију општине, односно града, као 
и територију општине, односно града са мрежом државних путева), и 

4. улице (саобраћајно повезују делове насеља). 
 
Влада Србије донела је Уредбу о критеријумима за категоризацију државних путева 
(„Службени гласник РС”, 3/09) на основу којег ће доносити акте о категоризацији државних 
путева, док Скупштина општине Кула треба да донесе критеријуме за категоризацију 
општинских путева и улица на основу којих ће доносити акте о категоризацији истих. 
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Пре приступања реализацији планираних путних праваца предходно је неопходно утврдити 
категорију пута како би се према истој утврдили експлоатационо-технички елементи 
одговарајући за ту категорију пута, а према Правилнику о основним условима које јавни 
путеви изван насеља и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности 
саобраћаја ("Сл. лист СФРЈ, бр. 35/81 и 45/81)" и стандардима за пројектовање путева и 
градских саобрађајница. 
 

Основне путне правце − државне путеве I реда и обилазнице насеља на правцима 
постојећег државног - магистралног пута М-3 и постојећег државног- регионалног пута Р-
101, на које се усмерава транзитни саобраћај из насеља градити у оквиру планираних 
коридора, а морају да испуњавају следеће услове:  

- минимална регулациона ширина......................... 20,0 m,   
- минимална носивост за тешки саобраћај односно према прогнозираном     

саобраћајном оптерећењу, 
- минимално осовинско оптерећење........................ 11,5 t; 
- минимална рачунска брзина .................................. 80,0 km/h,  
- минимална ширина саобраћајне траке.................... 3,50 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 .................................. 1,50 m 
 

Постојећи државни пут I реда (магистрални М−3) задржава постојећу трасу, а реализацијом 
обилазнице насеља на овом правцу утврдила би се нова функција постојећег коридора 

државних путева у складу са Законом о јавним путевима и пратећим прописима. 
 
Државни путеви II реда, обилазница насеља Липар на правцу постојећег државног-
регионалног пута Р-119, деоница Кула − Бачка Топола,  планирани коридор државног пута 
на правцу Кула − Мали Иђош − веза ауто-пут Е−75 и мост на Тиси код Аде и потез 
постојећих локалних путева на правцу Оџаци − Бачки Грачац − Крушчић − Црвенка − Нова 
Црвенка − Панонија са обилазницама у Крушчићу, Црвенки и Новој Црвенки, морају да 
испуњавају следеће услове: 

- минимална регулациона ширина............................ 16,0 m,   
- минимална носивост за средње тешки саобраћај односно према прогнозираном 
саобраћајном оптерећењу; 

- минимално осовинско оптерећење........................ 11,5 t;  
- минимална рачунска брзина ...................................80,0 km/h,           
- минимална ширина саобраћајне траке ....................3,25 m; 
- минимална ширина додатне саобраћајне траке. .......3,0 m,  
- минимална ширина ивичне траке............................ 0,30 m,  
   (ивичне траке могу бити замењене издигнутим ивичњацима), 
- минимална ширина банкине ................................... 1,20 m. 

 
Постојећи путeви II реда (регионални Р-101 и Р-119) задржавају постојећу трасу, а 
реализацијом обилазнице насеља на овим правцима утврдила би се нова функција деоница 
ових путева у складу са Законом о јавним путевима и пратећим прописима. 
 
Општинске путеве (постојеће и планиране) на правцима: Сивац−Мали Стапар, Крушчић− 
Руски Крстур, Руски Крстур−Савино Село, Руски Крстур−Бачки Грачац, Кула−Куцура, 
Кула−Крушчић, Сивац−Крушчић−Бачки Брестовац, Сивац−Стапар−веза Мали Стапар, 
Сивац−Телечка−веза Панонија и Нова Црвенка−Липар−веза са планираним путем II реда,  
пројектовати са елементима који одговарају овом рангу путева.  
 
Путеви овог нивоа морају да испуњавају следеће услове:  

- минимална регулациона ширина........................... 15,0 m;   
- минимална носивост за лаки саобраћај, односно према прогнозираном саобраћајном 
оптерећењу; 

- минимално осовинско оптерећење .........................   6,0 t ; 
- минимална рачунска брзина .................................. 60,0 km/h;                      
- минимална ширина саобраћајне траке ....................  3,0 m;  
- минимална ширина додатне саобраћајне траке...........2,75 m; 
- ивична трака.......................................................... 0,30 m  
   (ивичне траке могу бити замењене издигнутим ивичњацима); 
- банкина ..................................................................1,0 m; 
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При изради плана којим се разрађују трасе  државних и општинских путних праваца водити 
рачуна да се што мање заузима ново пољопоривредно земљиште, као и да се делимичном 
комасацијом што мање нарушава постојећа организација атара. 
 
Државне путеве I и II реда (магистралне и регионалне 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: 

- међусобно укрштање обилазница насеља на правцима постојећег државног- 
магистралног пута М-3 и постојећег државног- регионалног пута Р-101, решити са 
денивелацијама изузетно уколико прогнозирани саобраћајни токови не оправдавају 
овакво решење истa радити у нивоу; 

- остала међусобна укрштања јавних путева решити у нивоу са обезбеђењем 
одговарајућег нивоа  безбедности;  

- укрштања са атарским путевима свести на оптималну меру; 
- укрштање железничке пруге са планираним државним и општинским путевима 
предвидети денивелисано, а укрштање са осталим путевима осигурати са путним 
прелазима са браницима или полубраницима; 

 
Прикључак прилазног пута на државни и општински пут може се градити уз сагласност 
управљача јавног пута. 
 
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 
1,0 m. Саобраћајна ширина бициклистичке траке износи минимум 1,0 m и исте по 
смеровима могу бити одвојене (са обе стране коловоза). Саобраћајна ширина пешачке 
траке износи минимум 0,8 m. Евентуална оступања као и остали услови морају бити у 
складу са Правилнику о основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови 
елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја ("Сл. лист СФРЈ, бр. 
35/81 и 45/81)" и стандардима за пројектовање путева и градских саобраћајница. 
 
Аутобуска стајалишта могу се на погодним местима градити у коридору државних путева 
ван насеља. Аутобуска стајалишта морају бити одвојена за сваки смер и издвојена ван 
коловоза, док на осталим путевима морају бити најмање обележена на коловозу. 
Проширење коловоза за аутобуски перон је дужине најмање 12,0 m а ширине 3,0 m са 
одговарајућим елементима за искључење и укључење на јавни пут. Сва стајалишта морају 
бити опремљена надстрешницом за путнике, уздигнутим пешачким платоом у односу на 
коловоз као и друге услове у складу са Правилником о ближим саобраћајно-техничким и 
другим условима за изградњу и одржавање и експлоатацију аутобуских станица и 
аутобуских стајалишта („Службени гласник РС”, број 20/96.) 
 
Поред јавних путева, на погодним растојањима могу се градити: станице за снабдевање 
моторних возила горивом, аутосервиси, ресторани, мотели, продавнице и објекти за 
привремени смештај онеспособљених возила. Код планираних путева локације ових 
садржаја предвидети планом нижег реда, а код постојећих локације су могуће на 
излазно−улазним правцима из насеља.   
 
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештење или 
оглашавање могу се постављати поред пута на удаљености од 7m мерено са спољне стране 
од ивице коловоза. 

 
Код изградње саобраћајне инфраструктуре неопходно је испоштовати услове надлежног 
предузећа за путеве, Закон о путевима Србије и друге прописе и стандарде који се односе 
на поједину врсту саобраћајних објеката. 
 
Улична мрежа насеља ће се издиференцирати према функцији у насељу и ширем 
окружењу. 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 атаром, док 
остале припадају групи стамбених улица и колско-пешачких прилаза.  
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Регулациона ширина постојећих улица према функцији коју свака од њих има у склопу 
насељске мреже је задовољавајућа. 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. Најмања дозвољена ширина појаса регулације по врстама новопланираних 
улица је: 

1. главне насељске саобраћајнице  20,0 m; 
2. сабирне  улице                           15,0 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; 

 

Коловози главних насељских саобраћајница треба да имају најмање две саобраћајне траке 
минималне ширине 3,0 m, а по потреби у зони раскрсница и траке за усмеравање возила 
минималне ширине 2,75 m, како би се ефикасно одвијао двосмерни саобраћај возила. 
Уколико истим пролазе државни и општински путеви (локални) путеви минимална 
дозвољена ширина саобраћајне траке треба да одговара ширини траке одговарајућег пута 
ван насеља.  
 
Коловози сабирних улица по правилу треба изводити за двосмерно одвијање саобраћаја са 
најмање две саобраћајне траке, минимална ширина саобраћајне траке износи 2,75 m, а 
изузетно једна трака најмање ширине 3,0 m, ако се планира једносмерно одвијање 
саобраћаја. 
 
Коловози стамбених улица могу се радити за двосмерно и једносмерно одвијање 
саобраћаја. Најмања ширина саобраћајне траке износи 2,5 m за двосмерни, односно 3,0 m 
за једносмерни саобраћај. 
 
Колске прилазе (прикључке) од коловоза саобраћајнице до грађевинских парцела 
индивидуалног становања пројектовати минималне ширине 3,0 m са радијусима лепеза 
минимум 3,0 m, а прилазе парцелама намењеним вишепородичном становању и пословању 
и администрацији пројектовати мин. ширине 5,0 m са радијусима лепеза минимум 5,0 m. 
 
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 
изграђени 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 3,0 m, а једносмерни минимално једну 
саобраћајну траку ширине 4,0 m. За прикључак на јавне путеве обавезно је прибављање 
услова од управљача јавног пута. 
 
Неопходно је извршити реконструкцију и доградњу постојећих коловоза, а недостајуће 
изградити тако да експлоатационо−техничке карактеристике одговарају функцији 
саобраћајница у насељској уличној мрежи.  
 
Пешачке стазе изводити са обе стране улице, уз обе регулационе линије, код главних и 
сабирних улица, а код осталих у зависности од просторних и саобраћајних услова улице, 
пешачке стазе могу бити са једне стране улице уз регулациону линију или коловоз. 
Изузетно у улицама са незнатном фреквенцијом возила коловоз се може користити и за 
пешачки саобраћај уз одговарајућу саобраћајно−техничку регулативу. 
 
На прелазу коловоза саобраћајница, колских прилаза, пешачких и бициклистичких стаза, 
паркинга преко отворене атмосферске канализације неопходно је извести стандардни 
цевасти пропуст, односно зацевљење, минималног профила  Ø500 mm. 
 
Површинско одводњавање саобраћајница решити обновом и комплетирањем атмосферске 
канализације. 
 
Изградњу јавних паркинга потребних капацитета за путничка возила, а за потребе објеката 
од општег интереса, осим у оквиру сопствене грађевинске парцеле, могу се лоцирати у 
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оквиру уличног коридора, на водопривередном земљишту или унутар блока у свим зонама 
градње с тим да паркинг места буду физички одвојена од коловоза и пешачких стаза 
разделним острвом минимумалне ширине 1,5 m на главним насељским саобраћајницама. 
Као прикључне саобраћајнице паркингу неопходно је користити постојеће колске прилазе 
објектима и по правилу да буду једносмерни. При лоцирању паркинга водити рачуна да не 
ометају прегледност раскрсница. 
 
За паркирање путничких возила за сопствене потребе, власници објеката обезбеђују на 
сопственој парцели. Изузетно, уколико нема могућности на сопственој парцели, паркинг 
места могу се обезбедити на јавној површини уз услове и сагласност надлежног општинског 
органа или предузећа, којем су поверени послови управљања јавним грађевинским 
земљиштем.  
 
У радним и пословним зонама паркирање путничких и теретних  возила решавати у оквиру 
грађевинске парцеле власника радног комплекса. 
 
За потребе јавног путничког превоза постојећа и нова аутобуска стајалишта неопходно је 
лоцирати, изградити и опремити у складу са прописима (пероне за аутобусе и путнике, 
чекаоницу и друге пратеће садржаје).  
 
На основу урбанистичких планова, вршиће се реализација планираних траса обилазница 
насеља, проширења регулационе ширине постојећих и нових улица, уколико се укаже 
потреба, којима ће се ближе просторно дефинисати пружање траса, регулациона ширина и 
експлоатационо- технички елементи саобраћајница у зависности од  значаја истих у склопу 
шире мреже.    
 
Железнички саобраћај - Постојећу локалну железничку пругу Сомбор − Врбас, која 
треба да добије статус регионалне пруге, неопхоходно ревитализовати до пожељног  нивоа 
квалитета основних параметара:  

- максимална брзина 100 km/h (120 km/h) и осовинско оптерећење 22,5 t. Како је то 
предвиђено Студијом "Ревитализација пруга и железничког путничког и теретног 
саобраћаја у Западнобачком округу" (Институт Саобраћајног факултета у Београду 
2007 год.); 

- број путних прелаза ће се оптимизирати и опремити тако да одвијање оба вида 
саобраћаја буде на одговарајућем сигурносно−безбедном нивоу;   

- за постојеће железничке пруге, које су ван употребе,  задржавају се коридори, а 
на основу саобраћајно−техничко−технолошке студије, коју је неопходно урадити,  
донеће се коначна одлука о потреби и економској оправданости за њихову  
ревитализацију;  

- при реконструкцији и модернизацији железничке инфраструктуре неопходно је 
задовољити услове и нормативе утврђене Законом о железници („Сл. Гласник РС" 
бр. 18/05) као и нормативе Железница Србије (Правилници 314 и 315 ); 

 
Водени саобраћај − за пловне канале: неопходно је обезбедити пројектоване 
карактеристике. Канали Врбас-Бездан и Бечеј-Богојево су пловни канали са двотрачним 
саобраћајем. Изградња пристаништа-товаршта и привезишта за прихват објеката наутичког 
туризма код Малог Стапара, вршиће се на основу овог Плана и урбанистичких планова 
насеља.  
 
У оквиру саобраћајне инфраструктуре потребно је обезбедити заштитне мере како би се 
заштитили јавни путеви и железничке пруге. Врста и ширине заштитних појасева: 

- ширина заштитних појасева траса и објеката инфраструктурних система утврђена 
је на основу важећих прописа којим су утврђена безбедносна растојања од траса и 
објеката инфраструктурних система ради заштите окружења од негативних утицаја 
на животну средину (буке, вибрација, аерозагађења и акцидената) као и заштиту 
основних функција траса и објеката инфраструктурних система од негативих 
утицаја окружења, неконтролисаног одлагања отпада и других активности које би 
угрозиле функционисање, безбедност и одржавање инфраструктурног система;  

- у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља забрањена је изградња 
грађевинских објеката, као и постављање постројења, уређаја инсталација, осим 
изградње саобраћајних површина пратећих садржаја пута, као и постројења, 
уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном 
путу;  

- у заштитном појасу јавног пута могу се градити објекти који су у функцији 
пратећих садржаја јавног пута, као и инфраструктура: водовод, топловод, 
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канализација, железничка пруга, електро и ТТ водови, постројења, ограде  и 
слично уз предходно прибављање сагласности и услова од управљача пута;  

- заштитни појас са сваке стране пута има ширине: за државне путеве  I реда - 
аутопутеви је 40 m, за остале државне путеве I реда 20,0 m, за  путеве II реда 
10,0 m, а за општинске (локалне и некатегорисане) 5,0 m. У насељеним местима 
заштитни појас и услови градње у заштитном појасу одређују се урбанистичким 
плановима насеља; 

- изградња објеката у појасу контролисане изградње, који представња појас са обе 
стране заштитног појаса пута и исте је ширине као заштитни појас, је дозвољена 
осим за отварање рудника, каменолома, депонија смећа и позајмишта земље;  

- на раскрсници јавног пута са другим путем и укрштање јавног пута са 
железничком пругом у нивоу у зони потребне прегледности забрањена је свака 
градња и друге радње (подизање засада и слично) које би ометале прегледност 
јавног пута; 

- у појасу ширине од 150 m (који чине заштитни појас и појас контролисане 
изградње, са обе стране државних путева I и II реда, ван насеља, могу се градити 
путни садржаји и садржаји транзитног туризма. Све садржаје уз ове путеве 
коoрдинисано по правилу прикључивати на државне путеве преко сервисних 
саобраћајница са периодичношћу између прикључака која ће омогућити безбедно 
одвијање саобраћаја на државним путевима;  

- заштитни појас железничке пруге  обухвата земљишни појас ширине 200 m са обе 
стране пруге рачунајући од осе крајњих колосека. Унутар овог појаса у ширини   
25 m са обе стране пруге рачунајући од осе крајњих колосека није дозвољена 
градња објеката високоградње, док је у заштитном појасу од 25 m до 200 m 
дозвољена контролисана градња објеката уз сагласност управљача;  

- потребно је утврдити миграторне таласе фауне како би се обезбедили пролази на 
јавним путевима (подземни пролази код путева I реда вишег техничког стандарда). 

- уз канале се мора оставити слободан појас у ширини од најмање 7,0m за саобраћај 
по радно–инспекционој стази и изнад акваторије канала пројектовани пловни 
габарит канала износи 6,0 m изнад максималног водостоја;  

- услове за изградњу објеката уз пловне канале тражити од ЈП „Пловпута"  Београд 
и ЈПВ "Воде Војводине" Нови Сад, надлежних за одржавање и развој пловних 
путева. 

 

Ваздушни саобраћај - кад је у питању ваздушни саобраћај, општина Кула је упућена на 
ваздушна пристаништа у Сомбору и Новом Саду планирана Просторним Планом Републике 
Србије.  
 
За потребе пољопривредне авијације могу се градити полетно - слетне стазе на 
пољопривредном земљишту, а за потребе туристичке привреде омогућиће се изградња 
терминала за летилице мањег капацитета. Локације ће се одредити према условима 
надлежних за ову врсту објеката. 
 

 

5.2. Водопривредна инфраструктура 

 
- снaбдевaње вoдoм стaнoвништвa вршити из aртешких вoдoнoсних слoјевa уз  

стрoгу кoнтрoлу испрaвнoсти вoде. Пoсебну пaжњу пoсветити избoру местa зa 
бушење бунaрa, кao и регулисaњa зoнa и пoјaсевa сaнитaрне зaштите извoриштa 
вoдoснaбдевaњa, a све премa Зaкoну o вoдaмa; 

- снaбдевaње технoлoшкoм вoдoм индустрије, мoгуће је из првoг вoдoнoснoг слoјa 
(фреaтскa издaн), oднoснo зaхвaтaњем из кaнaлских системa уз стaлну кoнтрoлу 
испрaвнoсти вoде пре и у тoку експлoaтaције; 

- висoкoквaлитетну вoду (сaнитaрну вoду) мoгу кoристити сaмo индустрије кoје пo 
прирoди технoлoшкoг прoцесa зaхтевaју квaлитетну вoду (прехрaмбенa 
индустријa) и тo сaмoстaлним вoдoзaхвaтимa (уз кoндициoнирaње) или испoрукoм 
сa нaсељских вoдoзaхвaтa; 

- окo свих пoстoјећих и плaнирaних извoриштa пoдземних вoдa, кao и oбјекaтa кoји 
су у функцији вoдoвoднoг системa (резервoaри, црпне стaнице и дoвoди) 
дефинисaти зoне и пoјaсеве сaнитaрне зaштите извoриштa премa Зaкoну o вoдaмa; 

- нaстaвити, oднoснo зaпoчети изгрaдњу неoпхoдних oбјекaтa нa мрежи 
(резервoaри, црпне стaнице, пoстрoјењa зa кoндициoнирaње и др.), кaкo би се 
кoмплетирao цеo систем и oбезбедили пoтребни кaпaцитети; 
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- кoд снaбдевaњa индустријских кaпaцитетa, кoји прoдукују веће кoличине oтпaдних 
вoдa, увести oбaвезу рaциoнaлизaције пoтрoшње увoђењем прoцесa 
рециркулaције; 

- трaсе региoнaлних системa, трaса зa дoвoд сирoве вoде сa плaнирaнoг oпштинскoг 
вoдoзaхвaтa дo центрaлнoг пoстрoјењa зa кoндициoнирaње пијaће вoде, oднoснo 
трaсе мaгистрaлних цевoвoдa зa рaзвoд дo oстaлих нaсељених местa, плaнирaти уз 
пoстoјеће сaoбрaћaјнице (унутар инфраструктурних коридора), a премa усвoјеним 
прoјектним решењимa; 

- трaсу вoдoвoдне мреже у нaсељу пoлaгaти између две регулaциoне линије у 
уличнoм кoридoру (приликом укрштања, увек изнaд кoлектoрa фекaлне 
кaнaлизaције), пo мoгућнoсти у зеленoм пoјaсу. Трaсу пoлaгaти сa једне стрaне 
улице или oбoстрaнo зaвиснo oд ширине уличнoг фрoнтa, уз фoрмирaње 
прстенaсте мреже збoг рaциoнaлнијег кoришћењa вoдoвoднoг системa; 

- уколико нема услова за полагање трасе унутар регулације уличних коридора у 
складу са прописима биће дефинисана траса и позиције пратећих објеката 
водоводног система;  

- прoлaзaк испoд сaoбрaћaјницa и укрштaње сa oстaлим уличним инстaлaцијaмa 
oбезбедити челичнoм зaштитнoм цеви, oднoснo премa рaнгу и услoвимa путне 
привреде; 

- дубинa укoпaвaњa вoдoвoдне мреже не би смелa бити мaњa oд 1,0-1,2 m, oд 
нивелете теренa, збoг зoне мржњењa и сaoбрaћaјнoг oптерећењa; 

- сви рaдoви нa прoјектoвaњу и изгрaдњи вoдoвoднoг системa мoрaју се извести у 
склaду сa Зaкoнoм и уз сaглaснoст нaдлежних oргaнa; 

- у нaсељимa нaстaвити сa изгрaдњoм, oднoснo прoјектoвaти и грaдити 
кaнaлизaциoну мрежу кao сепaрaтну, тaкo дa се пoсебнo прихвaтaју и евaкуишу 
сaнитaрне, a пoсебнo aтмoсферске вoде; 

- пре упуштaњa у нaсељску мрежу кoлектoрa фекaлне кaнaлизaције, извршити 
предтретмaн oтпaдне вoде индустрије дo нивoa квaлитетa кoји зaдoвoљaвa 
сaнитaрнo-техничке услoве зa испуштaње у јaвну кaнaлизaцију;  

- минимaлни пречник уличних кoлектoрa фекaлне кaнaлизaције (грaвитaциoне 
мреже) не сме бити мaњи oд ∅ 200mm; 

- минимaлне пaдoве кoлектoрa oдредити у oднoсу нa усвoјене пречнике, премa 
вaжећим прoписимa и стaндaрдимa; 

- минимaлнa дубинa уличнoг шaхтa фекaлне кaнaлизaције мoрa бити 1,20 m (зa 
грaвитaциoну кaнaлизaцију); 

- црпне стaнице фекaлне кaнaлизaције рaдити кao шaхтне и лoцирaти их у зеленoј 
пoвршини сa прилaзoм зa сервиснo вoзилo; 

- санитарно−фекалне, технолошке отпадне воде решавати у складу са општим 
планом решавања проблематике отпадних вода општина Кула и Врбас; 

- пре упуштaњa у реципијент, oтпaдне вoде пречистити нa нaсељскoм уређaју зa 
пречишћaвaње oтпaдних вoдa (УПOВ) дo следећих пaрaметaрa: 
- БПК5 средњи дневни                      дo 25 mg/l 
- ХПК              дo125 mg/l 
- суспендoвaне мaтерије           дo 35 mg/l 
- укупaн aзoт             дo 15 mg/l 
- укупaн фoсфoр            дo  2 mg/l 
- мaсти и уљa (етaрски екстрaкт)          дo  0,1 mg/l 

- штетне и oпaсне мaтерије у склaду сa Прaвилникoм o oпaсним мaтеријaмa у вoдaмa  
- атмoсферску кaнaлизaцију грaдити у принципу сa oтвoреним јaркoвимa, делимичнo 

кao зaцевљену, пoлoжену уз уличне сaoбрaћaјнице (oбoстрaнo или једнoстрaнo), у 
зaвиснoсти oд техничких и екoнoмских услoвa; 

- атмoсферске и услoвнo чисте технoлoшке вoде (рaсхлaдне и сл.) чији квaлитет 
oдгoвaрa IIб клaси вoде мoгу се без пречишћaвaњa упустити у канал I-64, I-61 или 
хидромелиoрaциoне кaнaле. Зa aтмoсферске вoде сa зaуљених или зaпрљaних 
пoвршинa (бензинскa пумпa и сл.) пре уливa у aтмoсферску кaнaлизaцију или 
oтвoрене кaнaле предвидети oдгoвaрaјући предтретмaн (сепaрaтoр уљa, 
тaлoжник). Сaдржaј уљa у третирaнoј вoди не сме бити већи oд 0,1мг/л a 
кoнцентрaцијa суспендoвaних мaтеријa не већa oд 35mg/l;  

- одвoђење aтмoсферских вoдa из индустријских зoнa и кoмплексa вршити 
искључивo прекo сепaрaтoрa уљa и мaсти; 

- све кoлске прилaзе и укрштaњa сa сaoбрaћaјницaмa, oбaвезнo зaцевити премa 
вaжећим прoписимa и стaндaрдимa; 

- улив aтмoсферских и пречишћених вoдa у мелиoрaциoне кaнaле извести нa нaчин 
кaкo би се спречилo дегрaдирaње и нaрушaвaње стaбилнoсти кoсинa кaнaлa; 
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- објекте зa прикупљaње и третмaн aтмoсферских и сaнитaрнo-фекaлних, oднoснo 
технoлoшких вoдa пoтребнo је рaдити стрoгo oдвoјенo; 

- објекте зa смештaње, склaдиштење и чувaње oпaсних, oтрoвних и лaкo зaпaљивих 
течнoсти требa прoјектoвaти премa вaжећим Прaвилницимa кoји oбрaђују oве 
услoве, a нaрoчиту пaжњу пoсветити сигурнoсти и трaјнoј зaштити пoдземних и 
пoвршинских вoдa;  

- зaбрaњенo је упуштaти у мелиoрaциoне кaнaле, бaре билo кaкве вoде oсим 
aтмoсферских или услoвнo чистих рaсхлaдних вoдa кoје пo Уредби o 
кaтегoризaцији вoдa oдгoвaрaју II б клaси. Укoликo се плaнирa испуштaње oстaлих 
oтпaдних вoдa у кaнaле, исте се мoрaју oбaвезнo пречистити кaкo примaрнo, тaкo 
и секундaрнo, a дo трaженoг степенa квaлитетa;    

- при изради испуста мора се водити рачуна о заштити потенцијалног профила 
канала и очувању функционалности канала; 

- зaбрaњује се спречaвaње несметaнoг прoтицaјa вoде, успoрaвaње и дизaње нивoa 
вoде, чиме би се мoгao пoреметити пoстoјећи режим вoдa нa oбјектимa и у 
земљишту; 

- зaбрaњује се упуштaње билo кaквих вoдa у нaпуштене бунaре или нa другa местa 
где би тaкве вoде мoгле дoћи у кoнтaкт сa пoдземним вoдaмa. У случају да је у 
насељу изграђена канализација, потребно је општинским прописом предвидети 
обавезно прикључење објеката; 

- уређивaње изградња oтвoрених кaнaлa и регулaциoних рaдoвa нa кoритимa 
мелиoрaтивних кaнaлa, биће дефинисaнo изрaдoм oдгoвaрaјуће прoјектнo-
техничке дoкументaције и претхoдним услoвимa нaдлежнoг вoдoпривреднoг 
предузећa; 

- из рaзлoгa дaљег несметaнoг функциoнисaњa мелиoрaтивнoг системa зa 
oдвoдњaвaње нa прoстoру oпштине Кула, неoпхoднo је сaчувaти интегритет 
детaљне кaнaлске мреже и припaдaјућих oбјекaтa, кoјимa се ни нa кoји нaчин не 
сме угрoзити стaбилнoст, сигурнoст и фукциoнaлнoст, кao ни утицaј нa вoдни 
режим; 

- у обалном појасу мелиорационих канала ширине 14,0m није дозвољена градња 
надземних објеката, као ни садња вегетације, која би на било који начин ометала 
кретање механизације при обављању радова на редовном одржавању канала, 
подземни објекти морају подносити оптерећење тешке механизације, одступања од 
утврђених вредности уз сагласност надлежног предузећа; 

- у канале ХС ДТД забрањено је испуштање било каквих вода, укључујући и 
атмосферске. Реципијент за ове воде меже бити канал I-64 или I-61, или одводни 
хидромелиорациони канали по ободима насеља; 

- латерални канали I-64 и I-61, који се пружају упоредо са каналом Врбас-Бездан, 
имају вишенаменску функцију. Служе да прихвате и одведу процедне воде из 
канала Врбас-Бездан, унутрашње сувишне подземне и сувишне површинске воде 
са хидромелиоративног слива који се одводњава, као и употребљене воде 
индустрије која се улива у канал. Све ове наведене функције канала I-64 и I-61 
морају бити обезбеђене; 

- прихватање воде мелиорационим каналом је ограничено и зависи од 
пројектованих карактеристика канала; 

- изградња водопривредних објеката планиране акумулације реализовати након 
израде урбанистичке разраде уз претходно прибављене услове надлежног 
предузећа; 

- укрштање подземних водова инфраструктуре са каналима, решити полагањем 
инсталација испод дна канала или причвршћивањем на конструкцију пропуста или 
моста; 

 
 

5.3. Термоенергетска инфраструктура 

 

Гасоводи високог и средњег притиска и објекти у саставу гасовода 

 

С обзиром да ће се због потребе постављања гасовода извршити радови у највећем делу на 
пољопривредном земљишту потребно је након извођења радова вратити земљиште у 
првобитно стање. При том се мора водити рачуна да се избегне, где год је то могуће, сеча 
вегетације, нарочито дугогодишњих засада. Неопходно је због тога приликом постављања 
гасовода укопавање вршити у ров у што већој мери ручно. 
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Природни гас се по својим хемијским и физичким карактеристикама мора третирати као 
пожарно и експлозивно опасан, који у контакту са ваздухом може формирати запаљиве и 
експлозивне смеше. 
 
За гасоводе високог притиска заштитни коридор износи 30,0 m од осе гасовода на једну и 
другу страну (укупно 60,0 m). У појасу ширине 30,0 m на једну и другу страну од осе 
гасовода високог притиска, забрањено је градити зграде за становање и боравак људи. 
 
Уређаји у саставу гасовода високог и средњег притиска, мерно−регулационе станице, 
компресорске станице, чистачке станице и блок станице, морају се лоцирати да задовоље 
прописана растојања од различитих објеката, дата у наредној табели: 
 
 
Табела IV-2: минимално дозвољене удаљености од објеката у саставу гасовода 

Објекти у саставу гасовода 

Мерно−регулационе станице Ком.стан. Блок. стан. Чиста. стан. 
У објекту од чврстог 

материјала 
 Под надстреш. и   
на отвореном 

   

 

до 30.000 
m3/h 

   изнад  
30.000m3/h 

за све 
капацитете 

   

Стам.,посло.фабр.зграде
радионице и 
склад.запаљ.течности 

15 m 25 m 30 m 100 m 30 m 30 m 

Елек. не изол. надзе.вод Висина стуба далековода + 3,0m   
Трфостанице     30 m 
Жел. пруге и објекти     30 m 25m 
Инд.колосеци 15 m 15 m 25 m 25 m 15 m 15 m 
Магистрални путеви 20 m 20 m 30 m 20 m 30 m 20 m 
Рег. и локални путеви     10 m 
Остали путеви 6 m,5m 10 m 10 m 10 m 15 m 10 m 
Водотоци 5 m 5 m 5 m 20 m 5 m 5 m 
Шеталишта и паркира. 10 m 15 m 20 m 15 m 30 m 30 m 
Остали грађ. објекти 10m 15 m 20 m 30 m 15 m 15 m 
Растојања у табели дата су у метрима, рачунајући код железничких пруга и путева од ивице 
пружног/путног појаса. 
 
Приликом ископа обавезно издвојити хумус и депоновати га на утврђеним местима дуж 
трасе и исти користити за санацију површинског слоја након завршетка радова,тако да се 
терен врати у првобитно стање. 
 
Код преласка у близини или паралелног вођења гасовода уз друге објекте одстојање не сме 
бити мање од: 

- 10,0 m од спољне ивице путног појаса магистралних путева; 
- 5,0 m од спољне ивице путног појаса регионалних и локалних путева; 
- 20,0 m од спољне ивице пружног појаса железничке пруге, осим ако је гасовод 

постављен на друмски или железнички мост; 
- 15,0 m од крајње осе индустријског колосека; 
- 1,0 m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не 

угрожава стабилност објекта; 
- 0,5 m од спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих објеката; 
- 10,0 m од ножице насипа регулисаних водотока и канала, а у складу са надлежним 

водопривредним предузећем; 
- удаљеност укопаног гасовода средњег притиска од уличне стубне електричне 

расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толико да не угрожава 
стабилност стубова, минимално 0,5m; 

- ако се гасовод поставља испод саобраћајнице прокопавањем те саобраћајнице, 
полаже се у ров на пешчану постељицу и са двоструким антикорозионом 
изолацијом, према прописима; 

- ако се гасовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те 
саобраћајнице, мора се употребити одговарајућа заштитна цев гасовода; 

- при укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао 
заклапања њихових оса треба да је између 60° и 90°;  

- у појасу ширине 5,0 m на једну и другу страну од осе гасовода предвидети 
слободан, ничим запречен простор; 

- за укрштања и паралелна вођења са гасоводима високог притиска, поштовати 
услове дате у Правилнику о техничким нормативима за безбедан транспорт течних 
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и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и 
нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт (''Сл. лист СФРЈ'' 26/85.); 

- за укрштања и паралелна вођења са гасоводом средњег притиска поштовати 
услове дате у Упутству о условима и начину прикључења на градску гасну мрежу 
(''Сл. лист Општине Нови Сад'' 15/90); 

- евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се 
вршити без одобрења и присуства представника власника гасовода; 

- пројектну документацију (пројекат заштите или измештања гасовода) потрабно је 
доставити ЈП ''СРБИЈАГАС'' на сагласност. 

 
Гасоводна мрежа ниског притиска 

Гасовод ниског притиска се води подземно и изузетно надземно за изградњу дефинисани су 
следећи услови:  

- када се гасовод води подземно, дубина полагања гасовода је мин. 0,8 m.  
- локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, 

тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог 
појаса гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина 
или испод уличних канала за одвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна 
канала или ригола; 

- изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите; 
- траса ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа 

задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и 
објекте инфраструктуре.  

 
Табела IV-3:Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане инсталације 

Минимална дозвољена растојања Укрштање Паралелно вођење 

ниско и високо-напонски електро каблови 0,5 m 0,5 m 
  водовод, канализа., телеф. каблови,технол. 
канализација, бетонски шахтови и канали 

0,5 m 1,0 m 

железничка пруга и индустријски колосек 1,5 m 5,0 m 
високо зеленило - 1,5 m 
темељ грађевинских објеката - 1,0 m 
окални путеви и улице 1,0 m 0,5 m 
магистрални и регионални путеви 1,3 m 1,0 m 
бензинске пумпе - 5,0 m 

- укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово 
полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није 
потребно. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне 
цеви или подземног пролаза; 

- при полагању дистрибутивних гасовода треба предузети одговарајуће мере 
заштите постојећих инсталација у радном појасу; 

- за укрштање и паралелно вођење гасовода са железничком пругом, путевима и 
улицама, потребна је сагласност одговарајућих организација; 

- дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката 
високоградње. Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само 
изузетно, уз посебну заштиту од механичких, температурних и утицаја стварања 
кондензата; 

- удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 
мреже мора бити толико да не угрожава стабилност стубова, мин. 0,5 m; 

- надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова електричне мреже за 
најмање висину стуба увећану за 3,0 m, удаљеност подземног цевовода гасовода 
од стубова електричне мреже мора бити толика да не угрожава стабилност и 
електрично  уземљење стуба и не сме бити мања од 1,0 m; 

- услове и сагласност за прикључење на гасну мрежу потребно је затражити од 
надлежног дистрибутера гаса. 

 
Бушотине 

- удаљеност бушотине од заштитног појаса пловног канала, железнице, далековода 
опште намене, јавних објеката и стамбених зграда износи најмање две висине 
торња бушотине; 

- од ивице појаса путева првог и другог реда, удаљеност осе бушотине мора 
износити најмање 30,0 m, а од других јавних саобраћајница, шумских и пољских 
путева најмање 15,0 m; 

- објекти за експлоатацију нафте, земних гасова и слојне воде не смеју бити 
удаљени мање од 30,0 m од ивице јавних објеката и стамбених зграда и 10,0 m од 
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ивице појаса јавних саобраћајница и заштитног појаса далековода и телефонских 
линија; 

- удаљеност осе бушотине од шума, одређује се зависно од поднебља, подручја, 
конфугурације терена и врста шума; 

- удаљеност бушотина рачуна се од средишта осе бушотине, а код осталих објеката 
и постројења, од најистакнутијег дела у правцу мерења; 

- у случају изградње објеката од стране будућих инвеститора, који би градили своје 
објекте наопходна је сагласност надлежног предузећа или установе. 

 

 

5.4. Електроенергетска  и телекомуникациона инфраструктура 

 

Опште мере предвиђене законским и другим прописима подразумевају нормативе и 
стандарде који се примењују при изградњи ове врсте објеката као и при избору опреме и 
уређаја. 
 
За далеководе 110 кV имају своју зону заштите 25,0 m, мерено  од осе далековода са обе 
стране (укупно 50,0 m). Посебним условима ЈП "Електроисток" забрањена је изградња 
објеката у зони заштите далековода. 
 
Антенски стуб треба пројектовати у складу са "Правилником о техничким нормативима за 
изградњу, постављање антенских постројења", "Правилником о техничким нормативима за 
заштиту од атмосферских пражњења", стандардима за громобранске инсталације и 
стандардима о максималним нивоима радио−фреквенцијских и електромагнетних поља. 

- простор око релејне станице мора бити ограђен и недоступан за улазак 
неовлашћених лица, као и приступ објекту за смештање опреме и пењање на 
антенски стуб; 

- на видљивим местима поставити упозорења о забрани приступа антенама; 
- приступ антени могу имати само професионална лица која у случају интервенције и 
рада непосредно поред антена морају искључити радио релејни предајник;  

- антенски стуб и антене морају имати адекватну заштиту од атмосферских 
пражњења; 

- обавезно вршити мерења електромагнетног зрачења у близини стуба; 
- у случају прекомерног зрачења које потиче од квара предајник се мора искључити 
и што пре приступити отклањању узрока; 

- све инсталације за потребе рада овог система у комплексу се морају каблирати; 
- све електроинсталације се морају одржавати у исправном стању; 
- према важећим прописима о заштити од опасног дејства електричне енергије на 
свим уређајима и опреми под напоном се морају спровести заштитне мере, 
громобранска заштита, заштитно уземљење, исправно димензионисати каблови и 
употребити одговарајућа изолација. 

 
Исто се примењује и за насеља уколико није другачије одређено урбанистичким планом. 
 
Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре: 

- трафостанице градити као зидане, монтажно−бетонске и стубне, за рад на 20 kV 
напонском нивоу; 

- трафостаница може бити постављена (изграђена) на јавној површини, унутар 
комплекса и унутар објекта на парцели власника, удаљена најмање 3,0 m од 
стамбених и других објеката уколико се гради као слободностојећа; 

- стубна трафостаница може бити изграђена у линији постојећег надземног вода или 
ван њега на парцели власника, најмање 3,0 m од стамбених и других објеката;  

- високонапонска и средњенапонска мрежа у атару се може градити надземно, по 
могућности у већ постојећим електроенергетским коридорима; 

- око надземних 110 kV далековода обезбедити коридор од 5,0 m (по 25,0 m од осе 
далековода на обе стране), око 400 kV далековода коридор од 70 m (по 35,0 m од 
осе далековода на обе стране), у којем неће бити дозвољена градња, као ни 
засађивање високог растиња без претходне сагласности надлежног предузећа; 

- изградња електроенергетске инфраструктуре ће се вршити у складу са важећим 
прописима и нормама; 

За насеља: 
- трафостанице градити као зидане, монтажно-бетонске и стубне, за рад на 20 kV 

напонском нивоу; 
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- трафостаница може бити постављена (изграђена) на јавној површини, унутар 
комплекса и унутар објекта на парцели власника, удаљена најмање 3,0 m од 
стамбених и других објеката уколико се гради као слободностојећа; 

- стубна трафостаница може бити изграђена у линији постојећег надземног вода или 
ван њега на парцели власника, најмање 3,0 m од стамбених и других објеката; 

- изградња електроенергетске инфраструктуре ће се вршити у складу са важећим 
прописима и нормама; 

- електроенергетску мрежу у централним деловима насеља, парковским површинама, 
у зонама вишепородичног становања, у радним зонама, као и зонама за спорт и 
рекреацију обавезно каблирати; 

- на периферним деловима насеља мрежа ће бити надземна, грађена на бетонским и 
челично-решеткастим стубовима; 

- у центру насеља, парковским површинама, зонама спорта и рекреације светиљке за 
јавно осветљење поставити на канделаберске стубове; 

- у деловима насеља где је електроенергетска мрежа грађена надземно, светиљке 
јавног осветљења поставити на стубове електроенергетске мреже; 

- ван насеља за потребе садржаја предвиђених планом, електроенергетска мрежа ће 
се полагати у коридорима саобраћајница и некатегорисаних путева. 

 
Услови за изградњу телекомуникационе и РТВ инфраструктуре: 

- ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно, изузетно надземно уколико то 
техничке могућности захтевају или је то економски оправдано; 

- изградња мреже ће се вршити у складу са важећим прописима и нормама за 
одговарајућу инфраструктуру; 

- ван насеља за потребе туристичких и других садржаја у оквирима предвиђеним 
планом, телекомуникациона мрежа ће се полагати у коридорима саобраћајница; 

- слободностојећи антенски стубови, као носачи антена, могу се градити у 
привредним зонама и у атару; 

- објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или 
монтажни, или смештен на стубу; 

- комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени; 
- у комплекс се поставља антенски стуб са антенама и контејнери базних станица; 
- до комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова 
са антенама обезбедити приступни пут минималне ширине 3,0 m  до најближе јавне 
саобраћајнице; 

- слободну површину комплекса озеленити; 
- антене се могу поставити и на постојеће објекате; 
- за све радио-релејне коридоре потребно је урадити "Елаборате заштите слободних 
радио-релејних коридора". 

 
За насеља: 

- ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно, изузетно надземно уколико то 
техничке могућности захтевају или је то економски оправдано; 

- дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8 m; 
- при паралелном вођењу телекомуникационих и електроенергетских каблова до 10 
kV најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m. При укрштању најмање 
вертикално растојање мора бити 0,5 m, а угао укрштања око 90º; 

- при укрштању телекомуникационог кабла са цевоводом гасовода, водовода и 
канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m; 

- при приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла са цевоводом 
гасовода, водовода и канализације хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 
m; 

- КДС ће се градити подземно, изузетно надземно уколико то техничке могућности 
захтевају или је то економски оправдано; 

- дубина полагања каблова за потребе КДС треба да је најмање 0,8 m; 
- при укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне 
цеви, а угао укрштања треба да буде око 90º; 

- при паралелном вођењу са електроенергетским кабловима до 10 kV најмање 
растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m; 

- при укрштању најмање вертикално растојање мора бити 0,5 m, а угао укрштања око 
90º; 

- при укрштању цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално растојање 
мора бити најмање 0,3 m, а при приблажавању и паралелном вођењу 0,5 m; 

- КДС мрежа се може поставити и на постојеће стубове електроенергетске мреже уз 
сагласност власника исте, док се не стекну услови за подземну КДС мрежу; 
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- објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже 
и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио-релејних 
станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта, на 
слободном простору, у зонама привредне делатности, у објекту у оквиру 
појединачних корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника; 

- слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити ван 
централних зона, кад год је то могуће у привредним зонама; 

- објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или 
монтажни, или смештен на стубу; 

- комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени; 
- у комплекс се поставља антенски стуб са антенама и контејнери базних станица; 
- до комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова 
са антенама обезбедити приступни пут минималне ширине 3,0m до најближе јавне 
саобраћајнице; 

- слободну површину комплекса озеленити; 
- антене се могу поставити и на постојеће објекте; 
- за све радио-релејне коридоре потребно је урадити "Елаборате заштите слободних 
радио−релејних коридора". 

 
Изузетно уколико се мора одступити од наведених услова, за исте ће се тражити услови и 
сагласност надлежних органа. 

 
 

5.5. Правила грађења комуналних површина и објеката  

 

Одлагање комуналног отпада 

 

Одлагање комуналног отпада са територије општине Кула вршиће се у складу са 
смерницама датим у Националној стратегији управљања отпадом на нивоу региона за  
управљање отпадом и  важећом Законском регулативом. 
 
На нивоу општине Кула планирана је изградња трансфер станице. 
 

Критеријуми за лоцирање трансфер станице прузети су из Студије просторног размештаја 
регионалних депонија и трансфер  станица на подручју АП Војводине. 
 
Лоцирање и изградња трансфер станице није дефинисано кроз законска и подзаконска 
акта, те ће за њихово лоцирање важити део општих услова који се односе на регионалне 
депоније: 

- трансфер станице се не могу лоцирати на заштићеним природним добрима и 
заштитним зонама непокретних културних добара, на плавним теренима и 
теренима са високом подземном водом;  

- морају се испоштовати геолошки, инжењерски и хидрогеолошки услови за 
лоцирање трансфер станица; 

- не смеју бити лоциране на удаљености мањој од 2 km од објекта за стационарно 
лечење, природног лечилишта и прехрамбене индустрије. 

 
Основни услови за лоцирање трансфер станица у односу на  инфраструктуру: 

- удаљеност трансфер станице не сме бити мања од 0,5 km железничке и аутобуске 
станице, стоваришта запаљивог материјала и војног објекта;  

- у радијусу мањем од 3,2 km од референтне тачке аеродрома;  
- удаљеност у односу на регионалну депонију (према Студији) је близу (до 10 km), 

нормално (од  10 до 40 km) удаљено - преко 40 km; 
- за могућност коришћења интегралног транспорта на релацији ''трансфер    

станица-регионална депонија'' (железнички саобраћај−друмски саобраћај 
удаљеност трансфер станице од пруге (до 2 km је добра, 2−5km  задовољавајућа);       

- кретање кроз насеља (могућност кретања ван центра насеља и стамбених      
зона), 

- кретање обилазницама; 
- кретање новим путевима (монофункционално); 
- мора бити лоцирана најмање 100 m од надземних електроенергетских водова; 
- не може бити лоцирана изнад подземних инсталационих водова, (гасовода, 

нафтовода и других); 
- мора се обезбедити електроенергетски прикључак са најближе нисконапонске 

мреже или трафостанице, за напајање електричном енергијом; 
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- минимална удаљеност трансфер станице од гасовода и нафтовода је 100 m; 
- удаљеност трансфер станице не сме бити мања од 0,5 km од обале река, језера, 

акумулација; 
- не сме бити у ужој зони заштите изворишта водоснабдевања; 
- треба да су по могућности наткривене, заштићене од превлажавања-падавина, 

како би се спречило стварање филтрата−загађене  воде;  
- треба да је на највишој коти терена, по могућности на супротној страни од 

водозахвата насељског водовода; 
- са површине простора станице и належућих површина потребно је контролисано       

прихватати сувишне атмосферске воде и спроводити у водонепропусну отворену       
депресију−резервоар; 

- најповољнија локација трансфер станице је где ниво подземне воде дубоко       
осцилира испод површине терена (испод 2,0 m дубине); 

 
Уколико се мора одступити од наведених услова за трансфер станице, за исте ће се 
тражити услови и сагласност надлежних органа.  
 
У насељима на територији општине лоцираће се сакупљачке станице и сабирни центри за 
рециклабилне материјале.   
 
Уз сакупљачке станице се могу лоцирати и рециклажни центри. Критеријуми за лоцирање 
сакупљачких станица и рециклажних центара нису дефинсани Националном стратегијом за 
управљање отпадом нити законском регулативом. Градња ових објеката ће се дефинисати 
актом за изградњу у складу са прописаним условима. 
 
Сабирни центри се могу организовати само за чист изворно−раздвојен рециклабилни 
материјал. Такви центри се могу, у складу са Националном стратегијом управљања 
отпадом, лоцирати на постојећим локацијама за одлагање комуналног отпада или на 
паркиралиштима,  поред супермаркета, на рекреативним просторима и слично. 
 
Депоновање инертног отпада са територије општине Кула вршиће се у складу са 
смерницама датим Законом о управљању отпадом и подзаконским актима.  
 
Локација за депоновање инертног отпада на територији општине утврдиће се у складу са 
критеријумима које пропише надлежно министарство. 
 
Уклањање кадавера угинулих животиња вршиће се одвозом у кафилерију. У ту сврху до 
одвоза мора постојати контејнер за одлагање на месту угинућа. У случају епидемије 
сточних болести планира се локација сточног гробља према важећим ветеринарско 
санитарним прописима. Овe локацијe у општини Кула је планирана у близини депонија. 
 
Oбјекти и опрема  за сабирање и утврђивање узрока угинућа  и  нешкодљиво уклањање 
животињских лешева и отпадака животињског  порекла морају испуњавати следеће услове: 

- да буду ван насељеног места и у подручју које урбанистичким планом није 
предвиђено за изградњу стамбених објеката, објеката прехрамбене индустрије, 
других индустријских објеката за производњу, држање и промет животиња; 

- да буду изграђени на земљишту које није водоплавно и на коме је ниво подземних 
вода низак; 

- да буду изграђени на месту на коме главни ветрови не дувају у правцу насеља или 
других објеката прехрамбене индустрије; 

- да буду ограђени тако да се онемогући улазак животиња; 
- да имају прилазни пут и оивичене путеве у кругу објеката од чврстог материјала; 
- да буду обезбеђене тако да се не шире непријатни мириси и да концентрације 

штетних материја које се могу испуштати у ваздух буду у складу са прописима  
којима се регулише заштита животне средине; 

- да имају довољне количине хладне и вруће воде која испуњава услове прописане 
за воду за пиће; 

- да имају уређаје за пречишћавање отпадне воде; 
- да имају уређаје за прање, дезинфекцију и одржавање личне хигијене радника; 
- да имају дренирани простор и опрему за прање и дезинфекцију превозних 

средстава. 
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6. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСНОВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
Табеларни приказ основа за спровођење просторног плана 
 

Зоне и објекти Урбанистичког 
плана 

Просторног 
плана 

Кула •  
Црвенка •  
Сивац •  

Руски Крстур •  
Крушчић  • 
Липар •  

1. Грађевински 
реони насеља 

Нова Црвенка  • 
Мали Стапар •  
Зеленгора  • 

Романија  • 

2.Становање изван 
грађевинских реона 
насеља 

Нова Кула  • 

Пољопривредна домаћинства-салаши  • 
Воћарско-виноградарске кућице  • 

Стакленици, пластеници  • 
Пољопривредне економије, 

машински парк 
 • 

Фарме  • 
Објекти за потребе гајења и 

приказивања старих аутохтоних 
сорти биљних култура и раса 

домаћих животиња 

  
• 

Објекти за гајење печурки, пужева и 
риба 

 • 

3. Изградња 
објеката у функцији 
пољопривредне 
производње 

Објекти намењени преради и 
финалној обради пољопривредних 

производа 

  
• 

Објекти у функцији туризма, спорта, 
рекреације, образовања и културе 

•  

Заштитни зелени појасеви  • 

Унапређење шумског земљишта и 
ловишта 

 • 

Куће за одмор • • 
Комунални објекти • • 

4. Изградњу 
објеката у функцији 
туризма, спорта, 
рекреације и 
заштите 

Објекти специјалне намене • • 

Радне зоне • • 

Путни садржаји уз државне путеве  • 

5. Објекти у 
функцији 
производње 

Експлоатација природних ресурса  • 

6. Постојећи јавни путеви  • 
7. Планирани јавни путеви •  
7. Грађење унутар железничких коридора • • 
9.  Авиосаобраћај • • 
10. Постојећа водопривредна инфраструктура  • 
11. Планирана водопривредна инфраструктура • • 
12. Електроенергетска и ТТ инфраструктура • • 
13. Термоенергетска инфраструктура • • 
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V.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
1. ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАНА 
 
Приоритетне активности за имплементацију Просторног плана утврђују се за прву фазу 
реализације датих планских решења до 2013. године. 
 
Листа приоритетних активности за имплементацију Просторног плана усклађена је са 
стратешким циљевима дефинисаним Стратегијом одрживог развоја општине Кула, 
израђивач општина Кула 2009., (координатор на изради Стална конференција општина и 
градова) и реализоваће се на основу следећих активности датих по областима. 
 
Јавне службе  

Локална самоуправа 

- унапређење локалне самоуправе; 
- израда урбанистичке документације за насеља; 
- унапређивање сарадње са суседним локалним самоуправама, повезивање и 

сарадња на државном и међудржавном нивоу. 
Социјална заштита  

- израда базе података и програма за помоћ социјално угрожених категорија 
становништва (деца и млади, стара лица, особе са инвалидитетом, деца и млади са 
поремећајима у друштвеном понашању, особе које су жртве насиља, 
дисфункционалне породице и материјално угрожена лица). 

Здравство 

- оспособљавање и опремање примарне здравствене заштите. 
Образовање 

- изградња и опремање образовних установа. 
Култура 

- обезбедити адекватне услове за бољи и квалитетнији културни живот у локалној 
заједници (реконструкција и опремање постојећих објеката културе); 

- едукација - развој свести грађана о културним потребама и значају укључивања у 
друштвени живот локалних заједница и шире. 

Спорт 

- омасовљавање и развој спорта (изградња спортских објеката, реконструкција и 
опремање постојећих објеката спорта и физичке културе). 

 
Инфраструктурни системи 

 

Саобраћај 

Реализација планских решења и активности  предвиђених Просторним планом зависиће од 
укупног развоја АП Војводине и Републике Србије с обзиром на неопходна велика 
финансијска средства. Редослед приоритетних активности за имплементацију плана је 
следећи: 

1. изградња обилазнице насеља на правцу постојећих државних путева Р101 и М−3 
      Сомбор−Врбас), деоница Кула (постојећи ДП II реда − Р119 Кула − Бачка Топола 
      Врбас (Е−75), 
2. реконструкција постојећег локалног пута Крушчић − Бачки Грачац; 
3. реконструкција постојећег локалног пута Крушчић − Руски Крстур; 
4. реконструкција железничке пруге Врбас − Сомбор; 
5. изградња туристичког пристаништа - привезишта наутичког туризма у Малом 

Стапару; 
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Водопривреда 

- даљи развој инфраструктуре водоснабдевања у свим насељима општине; 
- подизати свест о потреби штедње воде; 
- наставак изградње канализационе мреже у Кули и Црвенки, у насељима Сивац и 

Руски Крстур изградња насељских уређаја за пречишћавање отпадних вода са 
делом канализационе мреже; 

- предтретман индустријских отпадних вода у појединачним индустријским 
објектима; 

- изградња главног колектора регионалне канализације Кула-Врбас; 
- стављање под контролу загађивача вода; 
- изградња и реконструкција каналске мреже за прихват и евакуацију атмосферских 

вода; 
- ревитализација и чишћење Великог Бачког канала;  
- реконструкција, одмуљавање и чишћење запуштене мреже мелиоративних канала. 

 

Енергетика 

- израда студије изводљивости о обновљивим изворима енергије; 
- израда мера подршке и субвенција у коришћењу обновљивих извора 

енергије. 
 

Инфраструктура гасовода 

- изградња ГМРС, мреже средњег притиска и дистрибутивне гасне мреже у Сивцу и 
Руском Крстуру. 

 

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 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 пољопривредне основе заштите уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта; 

- израда мера и програма подршке малим и средњим пољопривредним произвођачима 
- формирти базу података о пољопривредним произвођачима и газдинстима; 
- уређењу пољских путева; 
- 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 измене производне структуре у корист профитабилнијих производа; 
- подстицање производње органске хране; 
- 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. 

 

Индустрија 

- формирање општинске службе - савет за економски развој; 
- обезбедити едукацију предузетника и механизме информисања и промоције 
предузетника; 

- ревитализација постојећих индустријских капацитета који имају тржишну 
перспективу; 



Просторни план општине Кула 

 120

- 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, мотел Црвенка, "Акваријус" Мали Стапар, 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 

- формирање општинске туристичке организације; 
- 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; 
- уређење и опремање туристичких локалитета који су у функцији развоја наутичког 

туризма;  
- израда планске и техничке документације за планом утврђеног здравствено-

рекреативног туристичког комплекса комерцијалне бање на локалитету Развала; 
- припрема и укључивање сеоских домаћинстава у туристичку понуду; 
- изградња и развој капацитета етно, ловног, транзитног, едукативног, спортског, 

излетничког и других видова туристичке понуде.  
 
Шуме и шумско земљиште 

- повећати степен пошумљености општине; 
- формирање ветрозаштитног и пољозаштитног зеленила на просторима уз канале 

(осим деонице Мали Стапар - Руски Крстур), саобраћајнице и уквиру 
пољопривредног земљишта; 

- повезивање ваншумског зеленила (ветрозаштитни и пољозаштитни појасеви) са 
шумама. 

 
Заштита животне средине 

- израда пројекте документације  и изградња главног колектора регионалне    
      канализације Кула-Врбас; 
- испитивање седимента у Великом Бачком каналу и избор оптималног решења 

измуљења,   ремедијације и одлагања загађеног муља;  
- 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; 
- повећање површина под шумама;                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- реализацијом планираних инфраструктурних и комуналних објеката као и 

повећање површина под заштитним зеленилом, шумама и другим активностима 
зауставиће се деградација животне средине; 
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- имплементација мера дефинисаних стратешком проценом утицаја просторног 
плана општине Кула на животну средину обезбедиће се заштита животне средине 
на принципима одрживи развој. 

 
Природна добра 

- заштита подручја евидентираних за стављање под предходну заштиту и покретање 
поступка заштите претходно заштићених природних добара у складу са Законом.  

 
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.  

 

 

2. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
У имплементацији Просторног плана учествују: 

- СО Кула; 
- ЈП Путеви Србије; 
- ЈП Железнице Србије; 
- ЈВП "Воде Војводине", Нови Сад; 
- ЈП "Србијагас"; 
- Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад; 
- Завод за заштиту природе Србије, Радна јединица у Новом Саду; 
- Фонд за развој Републике Србије; 
- Фонд за развој АП Војводине; 
- Фонд за капитална улагања АП Војводине; 
- Фонд за развој пољопривреде; 
- Фонд за развој непрофитног сектора АП Војводине; 
- Фонд за подршку инвестиција у Војводини; 
- Гаранцијски фонд; 
- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Сектор за мрежу; 
- ЈП "Електромреже Србије" Нови Сад; 
- "Електровојводина", Електродистрибуција "Сомбор", Сомбор; 
- Одсек за одбрану Сомбор, Реферат за одбрану Кула; 
- ЈП "Завод за изградњу" Кула; 
- Комунална предузећа:"Комуналац", "Водовод", "Радник"; 
- ЈП "Кула гас"; 
- Месне заједнице Куле− Горњи и Доњи град; 
- Месна заједница Црвенка;  
- Месна заједница Сивац; 
- Месна заједница Крушчић; 
- Месна зајдница Руски Крстур; 
- Месна заједница Липар и 
- Месна заједница Нова Црвенка. 

 
Средства за финансирање активности на имплементацији просторног плана обезбедиће се 
из Средстава републике Србије, АП Војводине, општине Кула, посебних фондова, могућих 
концесионара, иностраних донатора, развојних фондова Европске уније као и средстава 
грађана, корисника и инвеститора на подручју обухвата плана. 
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3. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАНА 
 
Важећи документи 

 

Основни плански документ вишег реда, на коме је заснована израда плана, је Просторни 
план републике Србије, чије су одредбе у потпуности испоштоване у контексту просторних 
решења за ово подручје, основних начела и критеријума за заштиту природних добара и 
заштиту животне средине, основних смерница за коришћење и уређење шума и шумског 
земљишта и дефинисања коридора основних инфраструктурних система. 
 
Поред тога су коришћени закони, правилници, стратегије и студије. 
 
Важећа урбанистичка документација је такође испоштована у контексту реализације 
основног циља израде Плана, а то је оптимална организација и одрживи развој простора 
обраде. 
 
Нови документи 

 

Даља разрада Просторног плана општине вршиће се израдом урбанистичке документације, 
а у складу са Законом о планирању и изградњи и смерницама датим Просторним планом, и 
то:          

- одговарајући урбанистички планови за насеља Сивац, Руски Крстур, Липар;  
- урбанистички планови одговарајуће регулационе разраде за планиране 

саобраћајне коридоре државних путева, за веће радне комплексе у атару, 
туристичке локалитете, инфраструктурне коридоре и припадајуће објекте. 

 
Овај план ће се спроводити уграђивањем његових одредби у: 

- планове и програме републичких дирекција (за развој, геолошка истраживања, 
пољопривреду, шумарство, екологију, путеве и друго); 

- посебне планове, програме, пројекте и основе за поједине области (уређење 
пољопривредног и шумског земљишта, рекултивација деградираног земљишта, 
заштита животне средине, експлоатацију минералних сировина и друго). 

 
До доношења урбанистичких планова за насеља Сивац, Руски Крстур, Липар примењиваће 
се Урбанистички планови под условом да нису у супротности са Просторним планом. 
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4. УГОВОР О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПЛАНА  

 
На основу члана 31. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 47/03 и 
34/06) и Одлуке о доношењу Просторног плана општине Кула („Службени лист општине 
Кула”, број ____), председник општине Кула, ЈП Путеви Србије, ЈП Железнице Србије, ЈВП 
"Воде Војводине", Нови Сад, ЈП "Србијагас", Покрајински завод за заштиту споменика 
културе, Нови Сад, Завод за заштиту природе Србије, Радна јединица у Новом Саду, Фонд 
за развој Републике Србије, Фонд за капитална улагања АП Војводине, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, 
Сектор за мрежу, ЈП "Електромреже Србије" Нови Сад, "Електровојводина", 
Електродистрибуција "Сомбор", Сомбор, Одсек за одбрану Сомбор, Реферат за одбрану 
Кула, ЈП "Завод за изградњу" Кула, Комунална предузећа:"Комуналац", "Водовод", 
"Радник", ЈП "Кула гас", Месне заједнице Куле − Горњи и Доњи град, Месна заједница 
Црвенка, Месна заједница Сивац, Месна заједница Крушчић, Месна зајдница Руски Крстур, 
Месна заједница Липар и Месна заједница Нова Црвенка закључују: 
 
 

УГОВОР 

О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КУЛА 
 

Члан 1. 
Уговорене стране сагласно констатују: 

1. Да је Скупштина општине Кула усвојила Просторни план општине Кула („Службени 
лист општине Кула”, број ____), (у даљем тексту план), на основу члана 21. став 2. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 47/03 и 34/06), у 
даљем тексту Закон; 

2. Да се на основу члана 31. став 3. Закона и Одлуке, закључује Уговор о  
имплементацији Просторног плана општине Кула (у даљем тексту: Уговор о 
имплементацији); 

3. Да је предмет Уговора о имплементацији уређивање обавеза уговорених страна у 
реализацији планских решења за прву фазу спровођења Просторног плана општине 
Кула (у даљем тексту: Просторни план) за период до 2013. године. 

 
Члан 2. 

Уговорене стране преузимају обавезе из Просторног плана које су утврђене за прву фазу 
реализације Просторног плана за период до 2013. године 

 
Члан 3. 

Остваривање основног уговора о имплементацији (финансијска средства, обим и динамика 
реализације) обезбедиће се анексима Уговора или посебним уговорима о примени за 
утврђивање приоритета Просторног плана између општине, јавних предузећа и других 
учесника у имплементацији Просторног плана. 
 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се о извршењу овог Уговора стара Председник Општине 
Кула. 
 

Члан 5. 
Уговорне стране су сагласне да у случају да дође до различитих ставова у вези са 
имплементацијом Просторног плана, Председник општине упути о томе информацију 
потписницима уговора и предложи доношење одговарајућег закључка у складу са Законом. 
 
Предлог у смислу става 1. овог члана, може да поднесе и свака од уговорних страна. 

 
Члан 6. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна. 
 

Члан 7. 
Овај уговор је сачињен у одговарајућем броју примерака, од којих се по 2 (два) примерка 
налазе код сваке уговорене стране. 
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VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

 
 
1. 

Општинска управа Куле ће пратити примену Просторног плана општине Кула, посебно прве 
етапе имплементације плана. Саставни део тог извештаја је оцена спровођења, са 
евентуалним делом измене и допуне тог плана. 
 
На основи извештаја из предходног става, Скупштина општине Кула ће утврђивати потребу 
да се приступи измени и допуни Просторног плана. 

 
2. 

План ће се по доношењу, ускладити са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", број 72/09 и 81/09) у року од 18 месеци од дана ступања на снагу закона. 
 
Усклађивање плана ће извршити ЈП "Завод за урбанизам Кула - Оџаци" Кула. 
 

3. 
План је израђен у 7 (седам) примерака у аналогном и 7 (седам) примерака у дигиталном 
облику. 
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику доставља се Служби органа општине, а два примерка 
донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и два примерка у дигиталном 
облику доставља се Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине. 
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном и дигиталном облику 
чува се трајно у архиви Службе органа Општинске управе Кула. 
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном и дигиталном облику 
чува се у ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III. 
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном и дигиталном облику 
чува се у ЈП "Завод за урбанизам Кула-Оџаци" Кула, Лењинова 8. 
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном и дигиталном облику 
чува се у Министарству надлежном за послове просторног планирања и урбанизма. 
 

4. 
Аналитичко документациона основа на којој се заснива план, уговор о имплементацији и 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину на који је сагласност дало 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, број 05-
501-279/09 од 11. новембра 2009. године, су његов саставни део. 
 

5. 
План ступа на снагу након прибављања сагласности Министра животне средине и 
просторног планирања осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Кула". 
 
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Просторни план општине Кула (Службени 
лист општине Кула број 7/84). 
 



Просторни план општине Кула 

 125

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
На основу Одлуке о изради Просторног плана општине Кула (Службени лист општине Кула 
број 11/2006), припремљен је предлог плана. 
 
Стварање планског основа за организовани просторни развој, заштиту и унапређење 
простора општине Кула, су наведени као циљ израде плана. 
 
Предлог просторног плана је размотрен и прихваћен на седници Комисије за планове 
одржаној 12.12. 2008. године. Комисија за стручну контролу регионалних просторних 
планова подручја посебе намене и просторних планова општина формирана решењем 
министра животне средине и просторног планирања је на седници одржаној 14.05. 2009. 
године разматрала нацрт просторног плана и доставила обрађивачу планаи Одељењу за 
урбанизам комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, примедбе и препоруке 
са закључком да се након поступања по датим примедбама нацрт плана може упутити на 
даљњи поступак прописан законом. 
 
Комисија за планове општине Кула је у наставку седнице 20. јуна 2009. године једногласно 
донела одлуку о упућивању плана на јавни увид пошто је констатовано да је обрађивач 
поступио по датим примедбама. Излагање на јавни увид нацрта плана је обављено у 
периоду од 14.8.2009. до 14.9. 2009. године. Комисија за планове општине Кула саставила 
је Извештај о извршеном јавном увиду који поред осталог садржи мишљење Комисије о 
прихваћеним примедбама и ставовима по примедбама. Извештај Комисије је саставни део 
овог образложења. 
 
Сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана општине Кула на 
животну средину дало је одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине, са образложењем да су извештајем вредноване мере и активности 
предвиђене планом, оцењени потенцијално негативни утицаји и дефинисане мере за 
смањење и ограничење негативних утицаја на животну средину, дефинисани просторни 
услови развоја подручја као дела интегралног управљања у оквиру целокупног система 
заштите животне средине. 
 
Дана 19.10.2009. године министарство животне средине и просторног планирања је донело 
обавештење да се поступак доношења Просторних планова за општине Бачка Топола, Кула, 
Мали Иђош и Нови Бечеј наставља по прописима по којима је и започет. Ово обавештење је 
достављено Покрајинском секретаријату за архитектуру урбанизам и градитељство. 
 
Из наведеног произилази обавеза усклађивања Плана са одредбама важећег закона и то у 
року од 18 месеци од дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС", број 72/09 и 81/09).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


