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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ТУРИСТИЧКОГ ЛОКАЛИТЕТА „ВОДИЦЕ” 
К.О. РУСКИ КРСТУР У ОПШТИНИ КУЛА 

 

 
УВОД 

 
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације туристичког локалитета „Водице″ 

к.о. Руски Крстур у општини Кула ("Службени лист општине Кула" број 4/2017), донета је на 
седници Скупштине општине Кула дана 28 фебруара 2017. године (у даљем тексту: План).  

 

Саставни део Одлуке је Мишљење о неприступању израде стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације туристичког локалитета „Водице″ к.о. Руски Крстур у општини Кула на 

животну средину, које је донело Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне 
средине под бројем 018-501-5/2017 године. 

 

Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско правне 
послове општине Кула. 

 
Обрађивач Плана је ЈКП ”Комуналац″ Кула, 29 новембра 4. 

 

На основу програмског задатка, иницијативе корисника простора и изјаве власника 
пољопривредног земљишта које је у обухвату Плана да се на њиховим парцелама могу 

планирати објекти и садржаји  верског карактера.   
 

Туристички локалитет „Водице″ се налази на лесној тераси у к.о. Руски Крстур изван 
граница грађевинског подручја, западно од насеља.  

 

Материјалом за рани јавни увид, затечени верски објекат "Водице" који је споменик културе 
– сакралне архитектуре, проглашен одлуком Владе РС 05 бр. 633-609/98-28 у Београду 

20.021998, која је објављена у "Сл. гласник РС" , број 8/98., на катастарској парцели број 
7312, се предлаже да овај  План обезбеди урбанистичке услове за градњу објеката.  

Планирани објекти су у функцији верског туризма за прихват и боравак већег броја 

посетилаца. Овај вид туризма захтева садржаје који би омогућили боравак посетилаца на 
дневном или вишедневном боравку за различите узрасне категорије. 

 
Како би се обезбедио простор за планиране садржаје повећава се грађевинско подручје за 

садржаје верског туризма на катастарским парцелама број: 7313, 7314 и 7311 које су у 
контактној зони са катастарском парцелом број:7312. 
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1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 
Овим материјалом за рани јавни увид утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а 

коначна граница обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом Плана. 
 

Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана се налази на тромеђи катастарских 

парцела број: 8835, 7313 и 7320. 
 

Од тромеђе граница у правцу севера прати међну линију катастарске парцеле број: 7313 са 
к.п. број 7320 до тромеђе катастарских парцела број: 7313, 7319 и 7320. 

 

Од тромеђе граница наставља у правцу североистока међном линијом катастарске парцеле 
број: 7313 са катастарским парцелама број: 7319, 7316 и 7315 до тромеђе катастарских 

парцела број: 7313, 7314 и 7315. 
 

Од тромеђе граница наставља у правцу севера, међном линијом катастарске парцеле број: 

7314 са 7315 до тромеђе катастарских парцела број:7314, 7315 и 9008. 
 

Од тромеђе граница наставља у правцу истока међном линијом катастарских парцела број: 
7314 и 7311 са к.п. број 9008 до тромеђе катастарских парцела број:7311, 9008 и 7310. 

 
Од тромеђе граница наставља у правцу југа међном линијом катастарске парцеле број 7311 

са к.п. број 7310 до тромеђе катастарских парцела број: 7310, 7311 и 7312. 

 
Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока међном линијом катастарске парцеле 

број: 7312 са к.п. број 7310 до тромеђе к.п. број 7312, 7310 и 8835. 
 

Од тромеђе граница скреће у правцу запада и прати међну линију к.п. број: 7312 и 7313 са 

к.п. број 8835 до почетне тачке описа оквирног обухвата Плана. 
 

 
2.  ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

 
2.1. Извод из Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине 

      (Сл. гласник АП Војводине, број 22/11)    
 
Регионалним просторним планом АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр.22/11), дефинисани су 

основни елементи код планирања заштите, уређења и унапређења културног наслеђа и то 
су: валоризација културног наслеђа, флексибилност, либералност, ефикасност, 

демократичност и формирање ефикасног законског и финансијског система за очување, 

уређење и коришћење културне баштине. 
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2.2. Извод из Просторног плана општине Кула 

 
Услови и смернице од значаја за израду Плана садржани су у Просторном плану општине 

Кула („Службени лист општине Кула“, број 33/15.), којим је евидентиран затечени верски 

објекат "Водице" на катастарској парцели број 7312 к.о. Руски Крстур. Затечени верски 
објекти – Водице са пратећим садржајима се могу ревитализовати и реконструисати те 

користити како то верске заједнице уобичавају.  
 

Просторним планом у делу спровођења за туристичке просторе утврђена је израда Плана 
детаљне регулације. У смерницама за израду планова детаљне регулације за садржаје на 

грађевинском земљишту изван граница грађевинског подручја насеља дати су услови 

усмеравајућег карактера. 
 

Водице су споменик културе - сакралне архитектуре, проглашена одлуком Владе РС 05 бр. 
633-609/98-28 у Београду 20.02. 1998, објављено у "Сл. гласнику РС", број 8/98. 

 

2.3. Извод из Регулационог плана насеља Руског Крстура 
 

Насеље Руски Крстур се у последње четри деценије развија на основу Урбанистичких 
планова. Планом генералне регулације насеља Руски Крстур (Сл. Лист општине Кула број: 

30/15) дефинисана су правила уређења и грађења за насељено место и припадајућу 
комуналну инфраструктуру. Насеље је сеоског карактера где се становништво претежно 

бави пољопривредном и услужним занатством. Породично становање је доминантан вид 

становања. Са падом економске моћи смаљен је обим градње последњих деценија тако да 
није било већих реконструкција формираних блокова.    

 
Туризам - потенцијали развоја туризма у Руском Крстуру засновани су на природним и 

радом створеним вредностима, локацији насеља и специфичностима локалног 

становништва. 
 

Руски Крстур има услова за развој више типова туризма осим  ловног, риболовног, сеоског и 

културно-манифестацоног, спортско-рекреативног и  у некој мери  транзитног. Разлог томе 
је локација насеља на пружању канала Хс ''ДТД'' – ОКМ  и важној саобраћајници државни 

пут II. реда број 106.  
 

Могућности ловног и риболовног туризма су добре с обзиром на величину ловишта и на 
његову повезаност са богатијим ловним подручјима у окружењу и бројност водотокова. У 

ловном подручју заступљена је висока и ниска дивљач, срна, дивља свиња, лисица, зец, 

фазан, препелица, дивља гуска, и др. 
 

Услови за сеоски и културно-манифестациони туризам постоје с обзиром на тип насеља и 
карактеристике становника.  

 
То се посебно односи на културно-манифестациони и верски туризам  јер се Руски Крстур 
профилисао као ''престоница'' националне мањине Русина у Републици Србији и центар 

егзархата за Гркокатолике у Србији и Црној Гори. 
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3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ 

ОГРАНИЧЕЊА – ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

Географски положај  

 
Насеље Руски Крстур са припадајућом атаром је саставни део општине Кула, која је део 

функционалног урбаног подручја Сомбор у АП Војводини. Руски Крстур се налази у јужном 
делу територије општине Кула на лесној тераси  и алувијалној равни  

 
Терен на коме се налази насеље Руски Крстур са припадајућим атаром  је нижи у односу на 

насеља у окружењу од 82,5 до 86 м. н.м. 

Локалитет Водице се налазе на терену са котама терена од 83.55 до 84.35 м.н.м. западно од 
насеља Руски Крстур удаљен 1,5km уз некатегорисани општински пут. 

 
Положај насеља Руски Крстур  у односу на саобраћајнице је повољан. Насеље се налази на 

државном путу другог реда Кула - Оџаци - Богојево, преко кога се остварује веза Републике 

Србије са Републиком Хрватском, мостом код Богојева. Ова саобраћајница има 
интеррегионално значење јер је насеље преко ње повезано са Подунављем на западу и 

Потисјем на истоку.  
 

Поред наведеног, насеље се налази на каналу ДТД - Мали Стапар - Руски Крстур -Косанчић. 
 

Насеље је данас једна административна целина и представља једну месну заједницу.  

 
Геолошке  

Главно геолошко обележје простора на којем се налази насеље и шире окружење је обилан 
нанос леса на неогеној основи. Преко лесне подлоге распрострањени су раличити 

педолошки слојеви који су се формирали под утицајем спољних и унутрашњих процеса.  

 
За потребе утврђивања геолошких потенцијала и услова грађења инвеститори су у обавези  

да поступе у складу са Законом о геолошким истраживањима ("Службени гласник РС" бр. 
88/2011).  
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Хидролошке карактеристике 

             
У контакту са простором који је у обухватау Плана од водопривредних објеката налази се 

канал 318 који је део мелиоративног система западно од канала Мали Стапар Руски Крстур  

Терен на коме се налази насеље Руски Крстур најнижи је у односу на околна насеља. 
 

Климатске карактеристике  
 

Климатске карактеристике простора Руски Крстур и шире, имају карактеристике умерено - 
континенталне климе са специфичностима субхумидне и микротермалне климе. Прелазна 

годишња доба се одликују променљивошћу времена са топлијом јесени од пролећа. У 

летњем периоду услед померања поља високог ваздушног притиска према северу, ово 
подручје је са доста стабилним временским приликама и повременим краћим пљусковима. 

Зими су временске прилике под утицајем антициклонске активности са Атланског океана и 
Средоземног мора и зимског такозваног Сибирског антициклона. 

 

Годишња температура (просечна) на овом простору је 10,8бC, просечна температура 

најхладнијег месеца (јануара) је -1,86C и просечна температура најтоплијег месеца (јула) је 

21,36C. Јесен је у просеку топлија од пролећа за 0,66C. 

 
Годишња влажност (просечна) ваздуха је 77,3%, а средња вредност највлажнијег месеца 

(децембра) је 88,4%. По годишњим добима највећа влажност је зими (86,8%), а у току дана 

највлажније је јутро. 
 

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

 

Падавине су важан елеменат климе и манифестују се у годишњој количини од 589mm. 
Највише падавина се изручи зими 178,7mm, а најмање у лето 129,0mm.  

 
Магла се појављује чешће у хладнијем периоду године (децембар 7,5 дана). Годишњи број 

магловитих дана је 34,4. 
 

Ветровитост је такође важан климатски елеменат. Укупна годишња ветровитост је 889‰, а 

тишине су 110‰. Најучесталији ветар је из југоисточног правца 146‰, и северозападног 
142‰, а најређи ветар је из североисточног правца са 77‰. Јачина ветрова се креће од 

1,8 m/s у септембру и октобру до 2,8 m/s у априлу. 
 

Грађевинско земљиште изван граница грађевинског подручја насеља 

 
Грађевинско земљиште је катастарска парцела број: 7312 у власништву Гркокатоличке 

црквене општине Руски Крстур на којој су изграђени: верски објекат капела подигнута у 
славу Непорочног Зачећа Пречисте Девице Марије саграђена 1859, бунар са чудотворном 

водом испред улаза у капелу, објекат настрешнице саграђен 1968  када је успостављен дан 
ходочашћа за младе на Водицу и стамбени објекат.  

 

Пољопривредно земљиште 
 

У окружењу катастарскр парцеле бро:ј 7312 а у обухвату плана је пољопривредно 
земљиште под катастарским парцелама број: 7311 и 7314 к.о. Руски Крстур у приватном 

власништву физичких лица и катастарска парцела број: 7313 у приватном власништву 

"Caritad Apodtoldkog Egњarhata". 
 

Пољопривредно земљиште је обрадиво-њиве 3 и 4 класе. 
 

За потребе израде плана прибављене су Изјаве власника катастарских парцела број: 7311 и 
7314 о сагласности да предметне парцеле могу бити предмет разраде Плана. 
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Водопривредна инфраструктура 

 
У контактној зони са простором који је у обухвату Плана је део канала број 318 који је део 

мелиоративне мреже за одводњавање. 

 
Снабдевање водом стамбеног објекта је преко сопственог бунара. Евакуација отпадних и 

фекалних вода је преко септичке јаме. 
 

Саобраћајна инфраструктура 
 

Друмски саобраћај – путну инфраструктуру чини некатегорисани пут са изграђеним 

коловозом ширине 3m са подлогом већим делом од бетона и мањим од асфалта. Овим путем 
локалитет Водице је повезан са насељем Руски Крстур. Изграђена су и 2 колско пешачка 

прилаза – (моста на мелиоративним каналу) до к.п. број 7312 и 7303.  
 

Просторним планом планирана је изградња локалног пута – веза са Бачким Грачацом, 

Бачким Брестовцем у коридору некатегорисаног пута и повезивање са  путном мрежом 
суседне општине Оџаци. 

 
Електроенергетска инфраструктура 

Снабдевање електричном енергијом је са СТС Водице у траси ВН вода Руски Крстур – Лалић. 
 

Непокретна културна добра  

 
Према подацима Завода за заштиту споменика културе, који су садржани у Просторном 

плану општине Кула, "Водица"у атару Руског Крстура (к.п. број:7312) према Одлуци Владе 
РС 05 бр. 633-609/98-28 у Београду 20.02.1998. год. , објављено у Службеном гласнику РС 

8/98,  је евидентиран као споменик  културе- сакралне архитектуре. 

 
4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 
Гркокатоличка парохија Руски Крстур са гркокатоличким парохијама из Сегедина и 

Кечкемета као партнери учествују на конкурсу у прекограничном пројекту Европске Уније 

(ИПА пројекат). Циљ планирања је коришћење, уређење и заштита простора планског 
подручја Водице је изградња објеката за потребе верског туризма "Емаус". 

 
Планирани комплекс објеката верског туризма "Емаус"  чине затечени верски објекти, 

планирани комплекс објеката верског туризма са пратећим објектима, путна и остала 
комунална инфраструктура за потребе комплекса. 

 

Изградња објеката за верски туризам и ходочашћа у Водици би омогућила да се верски 
туризам и активности развијају у складу са захтевима и савременим стандардима 

посетилаца. 
 

Парохија организује у Водици разне верске,  хуманитарне и друштвене активности поготово 

за децу и омладину јер је то један од начина да сачувамо и пренесемо на њих очување 
наше вере и традиције. 

 
Тако би се активности за децу и младе одвијалиу складу са потребним стандардима за такве 

сусрете. 
 

Руски Крстур је домаћин и више фестивала током године, где гости углавом посете и 

Водицу.  Изградњом планираних објеката  верског туризма "Емаус" проширују се активности 
које се одвијају током целе године и за већи број учесника.   
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5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ 

УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА ПОВРШИНА У 
ОБУХВАТУ ПЛАНА  

 

Простор у обухвату Плана у потпуности је планиран  за објекте и  садржаје верског туризма  
који је базиран на затеченим верским објектима. 

 
Водице су средиште духовног живота верника, не само гркокатолика већ и свих осталих 

хришћана који долазе масовно на све празнике када се служе литургије у Светилишту. 
 

Већ 50 година на простору Водице преко лета се организују сусрети за децу и омладину.  

Боравак је вишедневан на бази камповања. Овај вид боравка се организује у летњем 
периоду.   

 
Планиране објекати верског туризма "Емаус" треба да обезбеде прихват и боравак 

различитим узрасним категоријама ходочасника и других посетилаца. 

 
Ситуациони приказ планираног решења је достављен у току израде плана од стране 

Гркокатоличке црквене општине Руски Крстур и чини документациону основу плана. 
 

Комплекс објеката се састоји од више објеката верског туризма, централног и помоћних као 
ипростор за камповање у камп кућицама и у шаторима са санитарно хигијенским чвором. 

У комплексу су предвиђени и отворени спортски терени. 

 
Биланс планиране намене површина 

 
Површина у обухвату плана је 25 131m². 

 

Намена површина постојеће планирано % 

m² m² 

Грађевинско земљиште изван граница 

грађевинског подручја насеља 

4 347 25 131 100 

Пољопривредно земљиште 20 784 - 0 

 

 
6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 
Израдом и спровођењем Плана, утврдиће се грађевинско земљиште туристичког локалитета 

"Водице" изван граница грађевинског подручја насеља Руски крстур које ће се приводити 
планираној намени  у складу са утврђеним мерама заштите и поштовања околине.  

 
 

 

 


