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1.
На основу члана 60 став 2 Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 62/06 и
41/09) и члана 40 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/08, 15/08 и 6/2010), а уз
сагласност Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде број 310-11570/2012-14 од 27. септембра 2012. године, Скупштина општине Кула, на седници одржаној 15.
јануара 2013. године, донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2012. ГОДИНУ
Овим програмом се утврђује врста и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног
земљишта општине Кула за 2012. годину.
Положај и величина општине Кула
Општина Кула се налази у централном делу Бачке, граничи се са општином Сомбор (на
северу), општином Бачка Топола и Малим Иђош (на истоку), општином Врбас (на југу) и општином
Оџаци (на западу).
Општина Кула се простире на површини од 481 км2. Просечна густина настањености износи
96 становника на 1 км2.
Општину Кула чине седам насеља: Кула, Црвенка, Сивац, Руски Крстур, Крушчић, Липар и
Нова Црвенка.
Кроз територију општине протиче канал Бездан - Врбас, пролази магистрални пут М-3 у
дужини од 18 км, регионални путеви Р-101 и Р-119 у дужини од 47 км и локални путеви у дужини од
74 км, као и жељезничка пруга Сомбор - Врбас.
На подручју општине Кула због природних потенцијала доминантна је пољопривредна
производња. Укупна површина пољопривредног земљишта у општини Кула износи 41.806 хектара,
од чега је обрадиво 40.866 хектара, односно 97,75%. Укупна површина пољопривредног земљишта у
државној својини је 9.827 хектара.
Пољопривредна производња се обавља у 34 пољопривредна предузећа и задруге, док се
мања индивидуална газдинства баве само пољопривредом.
Сточни фонд је у предузећима протеклих година знатно смањен, а исто тако је услужни тов
код индивидуалних произвођача веома редуциран.
Код оба сектора за наредни период изражена је тенденција проширења производње.
Опште стање заштите пољопривредног земљишта
Територија општине Кула се у рељефном смислу може посматрати кроз два терена: тзв.
доњи терен и горњи терен, одн. Телечка висораван. У том погледу, у оквиру општине Кула, к.о.
Кула, Црвенка и Сивац су размештене на оба терена, к.о. Липар је на горњем терену, а к.о.
Крушчић и Руски Кртур су на доњем терену. Ова констатација није случајно изнета, јер у оквиру ове
поделе постоје и природне преддсипозиције које иду у прилог оваквог разврставања, а поготово у
годинама са мање падавина, које су у последње време све чешће, када долази до изражаја
предност доњег терена због висине нивоа подземних вода, те бољег снабдевања култура са водом.
Такође постоје и разлике у погледу основне обраде, јер су терени на горњој тераси лакшег
механичког састава (имају мањи садржај глине) те се лакше обрађују у односу на земљиште на
доњем терену које имају тежи механички састав.

Мере и организација заштите пољопривредног земљишта уређени су Одлуком о
организовању пољочуварске службе на подручју општине Кула, чиме је знатно унапређена ова
област заштите и омогућено ефикасно спровођење Законом прописаних мера заштите.
Имајући у виду да је садашња шумовитост у општини Кула изснод 1%, Годишњим програмом
предвидели смо 74.6355 хектара за пошумљавање и на тај начин ће се подићи преко 100.000
садница. Пројекат и програм пошумљавања као и израду шумске основе сачиниће овлашћена правна
лица и након тога отпочеће планско пошумљавање на територији општине Кула. Упоредо са
пошумљавањем планиране су и активности нан подизању ветрозаштитних појасева, уз ревизију
постојећег пројекта.
У свим катастарским општинама спроведен је поступак комасације крајем 70-тих година.
Постојећа мрежа канала за одводњавање како главних тако и канала нижетг реда углавном
је изграђена али је због дугогодишњег неадекватног одржавања изгубила своју функцију, те се у
наредном периоду као једна од приоритетних мера годишњег програма мора поставити и пројекат
уређења канала и ћуприја које су у функцији побољшања услова коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта.
У односу на укупну површину обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине
Кула, површина за наводњавање је изузетно скромна. Инсталисани капацитети износи око 1960 ха,
што је непуних 5%, а ситуација је још поразнија у односу на функционалност истих, што износи 790
ха, тј. непуних 2%.
Стање постојећих пољских путева захтева редовно одржавање и уређење путне мреже.
Извршено је геодетско снимање и обележавање и на тај начин извршено је и детаљно
планирање пољских путева који су, према досадашњој пракси, углавном прилагођавани и померани
сходно потребама самих корисника и власника пољопривредног земљишта.
Примена савремене механизације у пољопривредној производњи (машине велике снаге и
габарита) захтева и уређивање путева и саобраћајница у складу са тим потребама, те се у те сврхе
издвајају значајна средства.
Уређење типских отресишта у наредном периоду имаће приоритет од свих мера и биће
урађена у свим катастарским општинама на излазу са атарских путева према саобраћајним
путевима.
Општина Кула ће учествовати у опремању противградне службе која је у јако лошем стању.
1. ОПШТИ ДЕО
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по к.о. и културама
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2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама
4. Одводњавање
5. Наводњавање
6. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације
ливада и пашњака
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини

2. ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ
И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

Табела 8. План прихода сопственог учешћа
Табела 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољoпривредног земљишта
Табела 10. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној
својини по Програму 2011.
Табела 10а. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној
својини по Програму 2011 (2 година)
Табела 11. Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2011/12.

3. ПЛАН КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Табела 12. Коришћење без плаћања накнаде
Табела 14. Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег - сточари
Табела 15. Преглед груписаних надметања
Табела 16. Збирна табела
Табела 16а. Укупна површина пољ. земљишта у државној својини која није
обухваћена надметањима
Табела 17. Величине јавних надметања

Комисија за израду предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Кула за 2012. годину је користила податке из јавне евиденције о
непокретности и за тачност података одговара под пуном кривичном и материјалном одговорношћу.
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