СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази
по потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
броја је 50 примерака.

Кула
28. фебруар 2017. године
Број 4

Година 52

Издаје Служба Скупштине општине и
Општинског већа општине Кула.
Уредништво: Кула, Лењинова 11.
Тел. 722-333. Годишња претплата
2.500,00 динара.

33.
На основу члана 20 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/2007 и
83/2014-други закон и 101/2016-други закон), члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи («Сл.
гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013
УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20 став 1 тачка 2, члана 40 став 1 тачка 5 и члана 105 став 2 Статута
општине Кула - пречишћен текст («Сл. лист општине Кула», бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 28. фебруара 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ "СИВАЦ-СЕВЕР" К.О. СИВАЦ У ОПШТИНИ КУЛА
1.
Доноси се План детаљне регулације система за наводњавање "Сивац-Север" к.о. Сивац у општини
Кула.
2.
Ову одлуку са текстом Плана детаљне регулације система за наводњавање "Сивац-Север" к.о.
Сивац у општини Кула број Е 2586, који је израдило ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад објавити
у "Службеном листу општине Кула", текст плана са графичким прилозима објавити и у електронском
облику.
3.
План детаљне регулације система за наводњавање "Сивац-Север" к.о. Сивац у општини Кула се у
року од 10 дана од дана ступања на снагу доставља Централном регистру планских докумената.
4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-350-7/2017
28. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
„СИВАЦ – СЕВЕР“ КО СИВАЦ У ОПШТИНИ КУЛА
УВОД
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације система за наводњавање „Сивац-Север“ КО Сивац у
општини Кула („Службени лист општине Кула“, број 12/16) приступило се изради Плана детаљне
регулације система за наводњавање „Сивац-Север“ КО Сивац у општини Кула (у даљем тексту: План).
Саставни део Oдлуке је Мишљење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације система за наводњавање „Сивац-Север“ КО Сивац у општини Кула на животну средину, које је
донело Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине под бројем 014-501-372016 од
08.04.2016 године.
Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове
општине Кула. Послови израде Плана поверени су ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, у складу
са Одлуком о изради Плана.
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Планирани систем за наводњавање „Сивац-Север“ предвиђен је на површинама које се налазе и на лесној
тераси и на лесној заравни (Телечка), са висинском разликом од 20 m. Планом се предлаже решење којим ће
се у јединствену целину повезати сегменти који ће се развијати фазно, и обезбедити наводњавање укупне
површине од око 2600 ha пољопривредног земљишта. Основни циљ изградње и функционисања система
за наводњавање јесте обнављање вегетације на површинама пољопривредног земљишта угроженог
сушом, у циљу побољшања и повећања приноса пољопривредних култура.
С обзиром да се Планом утврђују веће, рентабилније и оптималније површине за наводњавање, Планским
решењем је предвиђено и утврђивање нове шеме атарских путева, како би саобраћајно опслуживање
пољопривредног земљишта у обухвату Плана и даље било функционално и неометано.
Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су: утврђивање планских решења
коришћења, уређења и заштите система за наводњавање, заштита и унапређење коришћења
пољопривредног земљишта у циљу одрживог пољопривредног и руралног развоја, повећање
наводњаваних површина у складу са потребама пољопривреде, одрживо коришћење природних ресурса уз
заштиту и унапређење животне средине, повећање приноса усева (принос наводњаваних усева се очекује
да буде два до три пута већи), повећање пољопривредне производње, побољшање складиштења
подземних вода, олакшавање фертиригације.
На основу Програмског задатка и иницијативе корисника простора, као и смерницама датим планом вишег
реда – Просторним планом општине Кула, утврђена је потреба и обавеза да се изради одговарајућа
урбанистичка документација за предметни простор.
Узимајући у обзир локацију предметног простора задатак овог Плана је стварање планског основа за
наменско коришћење земљишта, тј. да предложи оптималну функционалну организацију простора, не
нарушавајући притом природне и створене услове. План се састоји од текстуалног и графичког дела.
Планом је извршена подела простора на карактеристичне зоне, те су дефинисане: детаљна намена
површина и објеката, регулационе линије саобраћајних коридора и осталих површина јавне намене,
површине јавне намене, услови за прикључење објеката (садржаја) на мрежу комуналне инфраструктуре,
услови и мере заштите, правила грађења по зонама, задржавање дела постојеће и изградња нове мреже
атарских путева уз уважавање потреба свих корисника простора и др.
У току израде Плана прибављени су подаци, услови и мишљења органа, организација и јавних предузећа
који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, на основу који
је припремљена и аналитичко-документациона основа планског документа.
ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана представља Одлука о изради Плана детаљне регулације система за
наводњавање „Сивац-Север“ КО Сивац у општини Кула („Службени лист општине Кула“, број 12/16).
Након доношења Одлуке о изради Плана, а на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14), приступило се изради Материјала за рани јавни увид. Материјал за рани јавни увид Плана је, након
добијања позитивног мишљења од стране Комисије за планове општине Кула, био изложен на рани јавни увид у
периоду од 14.06. до 28.06.2016. године. Органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују
услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката су били обавештени о одржавању раног јавног увида
и том приликом су позвани да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на
животну средину.
План је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, број 64/15), као и са другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову област.
Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су:
Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС и
96/15);
Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, бр. 16/01СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12);
Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94др.закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.);
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-др.закон, 41/09 и
112/15);
Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 10/13-др. закон);
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Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС);
Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15);
Закон
о
безбедности
и
интероперабилности
железница
(„Службени
гласник
РС“,
бр. 104/13, 66/15-др. закон и 92/15);
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09 др.закон, 43/11-УС и 14/16);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10);
Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
135/04 и 25/15);
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15);
Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14);
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи
осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на тачку 6) и члан 14. став
2.);
Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15);
Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и
99/11-др. закон);
Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 83/92, 53/93-др.закон, 54/93, 60/93-исправка,
67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др.закон, престао да важи осим одредаба чл. 9. до
20.);
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16);
Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и 93/15);
Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68);
Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);
Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12).
као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин регулишу ову област.
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Плана је план вишег реда - Просторни план општине Кула („Службени лист
општине Кула“, број 33/15).
Полазна основа за израду Плана такође је била и усвојена (важећа) планска документација:
План детаљне регулације туристичког локалитета Мали Стапар („Службени лист општине Кула“, број
16/11).
Смернице из Просторног плана општине Кула
Пољопривреда - формирање одрживог и ефикасног пољопривредног сектора, који ће допринети
конкурентности привреде основни што је циљ у овој области. Најважнији правци деловања су стимулација
изградње и коришћења система за наводњавање, стимулација и повећање инвестирања у рурална подручја,
уређење и рационално коришћење земљишног фонда, уређење инфраструктуре и развој установа у руралним
подручјима, државне и инвестиције локалних самоуправа у развој предузећа у селима, развој институција за
развој малог агробизниса и предузетништва, едукација руралног становништва, развој задругарства и
саветодавства као и стимулација изградње рибњачких површина.
Пољопривредно земљиште је најзначајнији природни ресурс општине, заузима највећу површину од
42.919,13 ha или 89,14% површине општине. Површине пољопривредног земљишта ће се у наредном
планском периоду незнатно умањити, али ће се и даље највећим делом користити као обрадиво
пољопривредно земљиште.
Око 90% 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 обезбеђују природне функције земљишта. У том смислу забраном коришћења пољопривредног
земљишта у друге сврхе, осим у случајевима утврђених Законом о пољопривредном земљишту, овим
Просторним планом и Урбанистичким плановима.
У циљу рационалнијег коришћења пољопривредног земљишта, препорука је да се повртарство и узгој
ратарских култура развија на Телечкој тераси и на Телечкој заравни.
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Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта пољопривредно земљиште
може се користити у непољопривредне сврхе у следећим случајевима:
када то захтева општи интерес (изградња путева, са припадајућим површинама и објектима, изградња
водопривредних објеката, енергетских објеката, објеката за коришћење обновљивих извора енергије,
комуналних објеката, ширење насеља и др.), уз плаћање надокнаде за промену намене,
изградњу акумулација,
изградњу главних сабирних атарских путева са чврстом подлогом и проширења пољских путева што доприноси
рационалнијем коришћењу пољопривредног земљишта.
На пољопривредном земљишту могу се градити:
објекти у функцији примарне пољопривредне производње,
објекти чија је локација везана за експлоатацију природних ресурса,
комунални и инфраструктурни објекти,
бунари, канали и објекти хидротехничке мелиорације,
подизати расадници за производњу репродуктивног материјала.
Подстицати успостављање пуне комплементарности у пољопривреди између:
ратарства, повртарства, воћарства и виноградарства са сточарством, ради очувања квалитета земљишта
и обезбеђења хранидбене основе стоке,
пољопривреде 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 капацитета обе делатности,
планирањa и изградње недостајућих инфраструктурних система у атарима,
пољопривреде и туризма и угоститељства ради пуне валоризације пољопривредне производње 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.
Воћарско-виноградарска производња ће се, по правилу, подизати у атару, на погодним земљиштима, док
ће у насељима бити могуће подизати мање засаде. Тенденција повећања засада на површинама повољним
за ове културе на лесној заравни и ободу Телечке ће оживети замрлу воћарско – виноградарску
производњу.
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.
Друмски (путни) саобраћај - основно стратешко опредељење у области друмског саобраћаја за наредни
плански период је успостављање двe обилазнице насеља, односно коридора државних путева, на
правцима
постојећег
државног
пута
IБ
реда
бр. 15 и постојећег државног пута IIA реда бр. 110, на које се усмерава транзитни саобраћај из насеља и
успостављање путних праваца регионалног значаја.
Анализом је утврђено да је рационалније и економичније планирати јединствене обилазнице насеља него
појединачно за свако насеље. Изградња ових обилазница може се реализовати по фазама (деоницама)
које ће чинити функционалну целину.
Постојећи државни пут Iб реда бр. 15 (Бачки Брег – Сомбор – Кула - Врбас) неопходно је реконструисати са
елементима за ову категорију пута, посебно укрштаје са путевима нижег реда, како би се подигао ниво
проточности и безбедности саобраћаја. Реализацијом обилазнице насеља на овом правцу утврдиће се
нова функција, односно категорија овог пута у складу са Законом о јавним путевима и подзаконским
актима.
Мрежа атарских (некатегорисаних) путева утврђена комасацијом употпуњена је новим путевима, који се
пружају уз коридоре планираних државних путева па имају по потреби и функцију сервисних
саобраћајница за опслуживање објеката лоцираних дуж ових коридора.
Имајући у виду габарите савремене пољопривредне механизације неопходно је извршити проширење
регулације ових путева у зависности од функције и значаја. Просторним планом се установљавају три
категорије атарских (пољопривредних) путева:
I реда (главни) са регулационом ширином од 12-15 m,
II реда (сабирни) са регулационом ширином од 8-10 m и
III реда (приступни) са регулационом ширином од 4-6 m.
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У коридору атарских путева поставља се коловоз и линијска инфраструктура неопходна за опслуживање
свих садржаја на простору општине.
Планирана је реконструкција, модернизација, као и перспективна прекатегоризација (локалне у
регионалну пругу) пружног правца Бечеј - Врбас - Сомбор (приоритет, до 2015. године, на релацији
Сомбор - Врбас), као и побољшање техничко-експлоатационих карактеристика.
Водопривредна инфраструктура
Воде и водотоци као добра од општег интереса, под посебном су заштитом и користе се под условима и на
начин који одређује Закон о водама.
Изградња нових канала и акумулација вршиће се на основу одговарајућег урбанистичког плана.
Хидротехничка мелиорација (наводњавање и одводњавање) - регулисање водног режима у земљишту, уз
изградњу и реконструкцију постојећих система за наводњавање и одводњавање омогућиће још интензивнију
пољопривредну 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.
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.
За планиране садржаје, када је потребно дефинисати регулационе линије – утврдити јавни интерес,
обавезна је израда урбанистичког Плана.
Смернице из Плана детаљне регулације туристичког локалитета Мали Стапар
Грађевинско земљиште јавне намене
Грађевинско земљиште јавне намене у обухвату Плана чине:
саобраћајни коридори и јавни паркинзи,
Велики Бачки канал - (обала и акваторија) са припадајућим објектима и планираним зонама, устава,
преводница, пристан, мостови и пропусти, колске, бициклистичке и пешачке површине и други
објекти који су у функцији одржавања водопривредних објеката,
линијски инфраструктурни и други објекти комуналне инфраструктуре за потребе снабдевања више
корисника.
Зоне становања - постојеће и планирана проширења. Поред породичног становања, сеоских газдинстава
подразумева и садржаје који су у функцији туристичке понуде: угоститељство, трговину, спортске
садржаје, објеката и површина за различите видове услуга потенцијалних корисника односно посетилаца,
радионица старих заната. Садржаји се могу организовати уз породично становање и као самосталне
делатности на парцели.
Општи услови за уређење и грађење
На водном земљишту (обале и акваториј Великог Бачког канала), општи услови грађења:
изградња туристичко-рекреативних садржаја на акваторији канала (бунгалови, ауто-камп, сплавови,
привези за чамце, купалиште, туристичко пристаниште), потребно је прописно постављање, рад и
привез пловних објеката, а у циљу потпуне безбедности за речни саобраћај, неометану пловидбу и
сигурност пловних објеката осталих корисника (пловна ширина канала износи мин. 15,2 m) и
поступити у складу са упутствима односно прибавити посебне услове надлежне Лучке капетаније,
за изградњу објеката спортских, рекреативних и туристичких на земљишту уз канал потребно је упутити
посебан захтев за добијање водопривредних услова и сагласности,
лоцирање објеката у зони канала услов је да се у појасу минималне ширине од
7,0 m, не могу градити никакви надземни објекти, а подземни морају бити минимално 1,0 m испод
површине терена,
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укрштање инфраструктурних инсталација са мелиорационим каналима је могуће полагањем инсталација
испод дна канала или причвршћивањем уз конструкцију постојећих мостова и пропуста. У зони водног
земљишта инсталације укопати мин 1,0 m, уз видно обележавање истих,
грађење и коришћење објеката не сме угрозити воде канала.
Правила грађења објеката унутар дефинисаних зона на површинама јавне намене
На водном земљишту (обале и акваториј Великог Бачког канала), поред водопривредних објеката на
каналу: уставе и преводнице, мостова, пропуста, уливних и изливних грађевина и других објеката који су
у функцији одржавања и нормалног функционисања, дефинисане су зоне.
Обале канала са припадајућим површинама, је потребно уредити, грађење свести на најнеопходније како
би се очувао затечени природни амбијент.
Мере заштите
У оквиру просторне културно историјске целине Мали Стапар градња је условљена мерама заштите:
за радове (адаптација, ревитализација, доградња, реконструкција), на појединачним објектима
(комплекс објеката техничке културе - преводница, млин, млинарева кућа, управна зграда, кућа
преводничара и споменик Панонији) и површинама у зони заштите (обале и акваториј канала) и за
радове на објектима и површинама (спајање већег броја парцела у циљу масовне градње и
реконструкције) у заштићеној околини (катастарским парцелама број: 9683, 9684, 9685, 9686, 9687,
9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9698, 9699, 9700, 9713, 9710/3, 9709, 9701,
9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712, 9713, 9715, 10200, 10201, 10202,
10203, 10204, 10205, 10206, 10652, 11640, 11641, 11747), утврђује се обавеза обраћања власника
објеката и земљишта односно носилаца права коришћења на земљишту Заводу за заштиту споменика
културе у складу са Законом.
Дозвољено је урбанистичко, комунално и хортикултурно опремање, уређење, одржавање и изградња.
Забрањено је подизања објеката који визуелно, архитектуром, габаритом или наменом (привреда индустријски објекти) могу угрозити културно историјску целину. Као потреба утврђује се очување
историјске целине Малог Стапара од непримерених интервенција и градње на принципима Заштите
споменика културе и амбијенталног наслеђа, са допуном новим садржајима.
2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на тромеђи катастарских општина Сивац, Телечка и Горња
Рогатица.
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати границу катастарске општине Сивац са катастарским општинама
Горња Рогатица и Бајша до тромеђе пољских путева, парцеле 11852 и 11828 (КО Сивац) и границе катастарских
општина Сивац и Бајша, мења правац ка југозападу, прелази у катастарску општину Сивац и прати јужну међу
пољског пута, парцела 11852 до тромеђе пољских путева, парцеле 11852 и 11855 и парцеле 5620/1.
Од тромеђе граница мења правац ка северозападу, пресеца пољски пут, парцела 11852 и прати западну
међу пољског пута, парцела 11858 до тромеђе пољских путева, парцеле 11858 и 11891, скреће ка
југозападу и прати јужну међу пољског пута, парцела 11891 до тромеђе пољског пута, парцела 11891 и
парцела 5524/8 и 5524/7.
Од тромеђе граница у правцу северозапада, пресеца пољски пут, парцела 11891 и прати западну међу
парцеле 5491/3 до пољског пута, парцела 11851, мења правац ка југозападу и пратећи јужну међу
пољских путева, парцеле 11851 и 11908 долази до тромеђе државног пута Iб реда, бр. 15, парцела 11907.
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу државног пута до тромеђе државног пута и парцела
9059 и 9060, у правцу запада пресеца државни пут и парцелу 11591 и пратећи јужну међу пољског пута,
парцела 11599 долази до тромеђе пољских путева, парцеле 11599 и 9129 и парцеле 9157/2, скреће ка југу
и прати источну међу пољског пута, парцела 9129 и долази до тромеђе пољских путева, парцеле 9129 и
11609 и парцеле 9130.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати северну међу пољских путева, парцеле 11609 и
11531 и долази до тромеђе пољских путева, парцеле 11531 и 11599 и парцеле 9128, скреће ка југу и прати
источну међу пољског пута, парцела 11600 до тромеђе путева, парцеле 11631 и 11600 и парцеле 9491.
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу пољског пута, парцела 11600 до тромеђе пољског
пута, парцела 11600, канала, парцела 11521 и парцеле 9911, наставља у правцу југа и прати источну међу
канала, парцела 11521 и источну међу парцела 11629 и 9790 и јужном међом парцеле 9790 долази до
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тромеђе парцела 9789 и 9790 и пољског пута, парцела 11637, пресеца пут и јужном међом пољског пута
долази до тромеђе пољског пута и парцела 9803 и 9804.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа, прати источну међу парцеле 9803, пресеца пут, парцела
11598/2 и пресецајући канал Бездан–Врбас, парцела 11484/1 долази до четворомеђе канала, парцеле
11484/1 и 11484/2, пољског пута, парцела 11488 и парцеле 10202.
Од четворомеђе граница дужином од 80 m у правцу запада прати јужну међу канала, мења правац ка
северу, пресеца канал и даље у правцу северозапада прати западну међу канала, парцела 11518, пресеца
га и наставља у правцу севера пратећи западну међу канала, парцела 11519, пресеца га и долази до
тромеђе катастарских општина Сивац, Кљајићево и Телечка.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати границу катастарских општина Сивац и Телечка до
почетне тачке описа границе оквирног обухвата Плана.
Предметна локација се налази у катастарској општини Сивац, општина Кула.
Укупна површина предложене границе обухвата Плана износи око 4125 ha.
2.2.

ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У обухвату Плана постојеће грађевинско земљиште чине:
државни пут Iб реда бр. 15, парцела 11907,
приступне саобраћајнице (део туристичког локалитета Мали Стапар), парцеле 11598/2 и 11629,
железничка пруга Сомбор – Нови Сад, парцела 11591,
канал ХС ДТД Врбас-Бездан, парцела 11484/2,
мелиоративни канали, парцеле 11518, 11522, 11521, 11523, 9760, 11524, 11525, 11531, 11526, 11528,
11527, 11529, 11530 и 11572.
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Географски положај
Општина Кула је смештена у централном делу 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.
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-морфолошке јединице:
Бачка лесна зараван (Телечка),
Бачка лесна тераса.
У геоморфолошком смислу, истраживани терен, представља старију терасну зараван, која је делом
прекривена лесним седиментима. Као последица флувијалне ерозије настала су плића удубљења (делови
напуштених речних корита) где су створени услови за егзистирање барске вегетације и стварање
органогених барских творевина. Ови токови су каналисани и делимично уређени.
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.
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Пространа терасна зараван у зони будућег цевовода је са котама од око 105 mnm до око 110 mnm. Коте
терена у дну старих корита су око 82,0-85,0 m. Напуштена речна корита, која су испуњена алувијално
барским седиментима, су каналисана. Међутим канали су доста неуређени и испуњени алувијално
барским наносом и сви гравитирају према каналу ДТД, В и М Каналу.

Геоморфолошка карта истражног простора
Климатске карактеристике
На основу анализираних климатских елемената (температуре ваздуха, осунчања, облачности, падавина,
влажности ваздуха и ветра), са најближе метеоролошке станице у Сомбору за период од 1981. до 2010.
године, може се закључити да на подручју обухвата Плана влада умерено-континентална клима.
Средња годишња температура ваздуха износи 11,2C, а средња годишња сума падавина 612 mm.
Најучесталији ветар је из северног односно северозападног правца, који дува лети и доноси кишу, док је
други по учесталости ветар из југоисточног правца (кошава).
Педологија - територија општине Кула простире се на две морфолошке јединице, на Бачкој лесној
заравни и на Бачкој лесној тераси.
На лесној заравни преовлађује чернозем са својим варијететима, док на лесној тераси преовлађују
ливадске црнице.
Најзаступљенији тип земљишта је ливадска црница карбонатна на лесној тераси која се простире на
25.820,17 ha, 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 ha или
13,76% и чернозем карбонатни на лесном платоу који се простире на 6.426,08 ha 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 ha или 1,69% општинске
територије.
Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште је најзначајнији природни ресурс општине.
Просторна дистрибуција и организација пољопривреде општину Кула сврстава у регион I који има
повољне земљишне и климатске услове, претежно задовољавајући демографски потенцијал, капиталноинтензивну пољопривредну производњу, добру инфраструктуру и повезаност са прерађивачком
индустријом. Према приоритетним правцима просторне оријентационе пољопривредне производње
западнобачка област обухвата равничарска подручја у којима су водеће гране тржишне производње
ратарство и повртарство као главне и говедарство и свињарство као комплементарне, а
у посебна усмерења ужих локалитета спада виноградарство и лековито биље. Према типу руралних
подручја општина Кула припада типу 1 - економски интегрисана „успешна“ рурална подручја. Стратешки
приоритети развоја пољопривреде до 2015. године су: унапређење конкурентности пољопривреде и
прехрамбене индустрије; одрживо коришћење и заштита природних ресурса; развој пратећих делатности,
инфраструктуре и локалних партнерстава.
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У оквиру ратарске производње значајније површине су намењене и семенској производњи, пре свега
кукуруза и шећерне репе.
Пољопривредно земљиште у структури укупног земљишта заузима 42.919,13 ha или 89,14% 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 - плодно покрива 91,99%.
Анализирајући учешће пољопривредног земљишта 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.
У границама обухвата Плана заступљено је обрадиво пољопривредно земљиште, са малим учешћем ливада и
пашњака, као и мањим необрађеним деловима у зони бара и мртваја.
Водопривредна инфраструктура
Вода и водотоци као добра од општег интереса, под посебном су заштитом и користе се под условима и на
начин који одређује Закон о водама.
На посматраном подручју се налазе магистрални канал (у надлежности хидросистема Дунав - Тиса Дунав) - део канала Бездан - Бечеј и хидротехнички објекат преводница и устава „Мали Стапар“.
На овом терену налази се још један хидрографски објекат, а то је Телечки поток, који одводњава
средишњи део Телечке. Воде има током целе године, врло ретко пресушује, само у изузетно сушним
периодима и то ако трају две и више година.
Планирана је и акумулација на делу долине која би се користило и за наводњавање обрадивих
пољопривредних површина на Телечкој, као и развој заливних система.
Саобраћајна инфраструктура
Друмски саобраћај – путну инфраструктуру обухваћеног простора чине путеви различитог хијерархијског
нивоа, који углавном задовољавају све захтеве за транспортом.
Простором општине пролази државни пут Iб реда број 15/Р-101, државна граница са Мађарском (гранични
прелаз Бачки Брег) - Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна
граница са Румунијом (гранични прелаз Наково) који пресеца обухват Плана на правцу северозападјугоисток, значајан је прекогранични, међунасељски и међуопштински правац (државне границе Мађарске
и Румуније), а такође је апсорбер већине изворно-циљних кретања у оквиру општине.
Траса овог пута ван насеља има задовољавајуће експлоатационо - техничке карактеристике, обезбеђује
задовољавајући ниво саобраћајне услуге, безбедности и проточности, док су проблематичне деонице кроз
насеље Сивац и Кулу, са неповољним геометријским карактеристикама и повећаним обимом транзитног
саобраћаја. Негативни ефекти на насељске функције и животну средину су евидентни, са трендом
повећања, те се у оквиру урбанистичких планова ових насеља јављају захтеви за измештање трасе ван
урбаних простора.
У обухвату се, поред категорисаних путева из државне путне мреже, налазе и планирани општински
путеви, ОП бр. 4, Сивац - Мали Стапар и ОП бр. 6, Сивац - Сигет, који међусобно повезују насеља и
садржаје у атару.
Постојећа мрежа некатегорисаних путева, која је утврђена комасацијом, највећим делом путева са
земљаним застором, омогућава саобраћајну комуникацију у атару, првенствено обезбеђујући приступ
парцелама пољопривредног земљишта.
Железнички саобраћај – у обухвату Плана налази се део трасе локалне пруге бр. 8 Врбас - Сомбор, са
јавним путничким и теретним саобраћајем.
Електроенергетска инфраструктура
У обухвату Плана постоји део 110 kV преносне и дистрибутивне мреже система електричне енергије.
Гасоводна инфраструктура и минералне сировине
На простору обухвата Плана не постоји изграђена гасоводна инфраструктура.
На простору обухвата Плана постоји лежиште минералних сировина које је у експлоатацији. На лежишту
минералне сировине опекарске глине Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
издао је решење:
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Кула ИГМ „Телечка“ лежиште „Телечка“, одобрење за експлоатацију број 115-310-00042/2005-02 од
04.04.2005. године.
Изградња објеката у границама експлоатационог поља вршиће се у складу са смерницама датим у
Просторном плану за комплексе на грађевинском земљишту ван грађевинског подручја насеља унутар
којег се објекти граде и Закону о рударству и геолошким истраживањима.
Електронска комуникациона инфраструктура
У саобраћајним коридорима у обухвату Плана постоји изграђена подземна електронска комуникациона
мрежа.
Природна добра
На простору обухвата Плана се налазе станишта заштићених и строго заштићених врста oд
националног значаја и еколошки коридори, евидентирани као просторне целине од значаја за очување
биолошке разноврсности.
Станишта заштићених и строго заштићених врста су регистрована у бази података Завода у складу са
критеријумима Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста
биљака, животиња и гљива („Службени гласник PC“, бр. 5/10, 47/11 и 32/16).
Станишта заштићених и строго заштићених врста oд националног значаја у обухвату Плана су:
ознака: КУЛОЗ, назив: „Долина код Телечке“, категорије станишта: Ливаде, плантаже, ровови и мали
канали, рурални мозаици, степе на лесу,
ознака: КУЛ04а,б, назив: „Падине Телечке са сурдуцима“, категорије станишта: Степе на лесу,
ознака: КУЛ066, (мали део станишта), назив: „Канал ДТД“, категорије станишта: Слатине, ободна
вегетација водених система, пловни канали,
ознака: СОМ046, назив: „Слатине код Кљајићева“, категорије станишта: Слатине, екстензивне
агрикултуре, Ровови и мали канали, рурални мозаици.
Станишта КУЛ066 и СОМ046 припадају подручју планираном за заштиту „Слатине Бачке“. За ово подручје је
најзначајније станиште са ознаком KUL03 - Падине Телечке са сурдуцима са ливадско-степском вегетацијом
у чијем саставу су заступљене заштићене биљне врсте од којих памук трава (Salvia austriaca) развија
најбогатије популације.
Еколошки коридори представљају део еколошке мреже, чија заштита се спроводи на основу Уредбе о
еколошкој мрежи („Службени гласник PC“, број 102/10).
Еколошки коридори у обухвату Плана су:
Канал ДТД са обалним појасом и насипом представља регионални еколошки коридор, утврђен
Регионалним просторним планом АП Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 22, од
14.12.2011. године) и
Мелиоративни канали приказани на графичком прилогу су локални еколошки коридори који повезују ДТД
са стаништима заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја која
представљају подручја планирана за заштиту „Слатине Бачке“.
ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ
Простор у обухвату Плана подељен је на две основне зоне према функционалним и планским
карактеристикама, па се тако издвајају:
1.1. ЗОНА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
Предметна зона обухвата све површине које су у функцији, или су директна последица (пољопривредно
земљиште под заливним системом), планираног система за наводњавање. У току израде Плана, као
основа за одређивање диспозиције ЦС (црпне станице) и разводне дистрибутивне мреже коришћене су
подлоге добијене од Института за водопривреду „Јарослав Черни“ који је обрађивач предметне техничке
документације.
1.2. ЗОНА ОСТАЛИХ ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
Зона осталих површина у обухвату Плана обухвата простор који се налази у обухвату Плана, а изван
планираних површина за изградњу система за наводњавање. Ту се пре свега налазе пољопривредне
површине и шумско земљиште, плански обухваћени као резервне површине у процесу утврђивања траса
планираних цевовода, као и постојећи и планирани атарски путеви у функцији опслуживања
пољопривредног земљишта.
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Унутар ових урбанистичких зона извршена је даља подела површина према основној претежној намени,
урбанистичким показатељима и другим карактеристикама.
2.

ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА

2.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
2.1.1. Систем за наводњавање „Сивац-Север“
Критеријум за оцену погодности земљишта за наводњавање узима у обзир три параметра:
рељеф терена,
могућност довода воде, и
квалитет земљишта.
Воде које служе за наводњавање земљишта морају бити одговарајућег квалитета. Предност код
наводњавања имају земљишта повољнијих класа и погодности за наводњавање, уз уважавање социјалних
и еколошких чинилаца. У зависности од карактеристика земљишта и режима подземних вода,
наводњавање, по правилу, треба да је у спрези са одводњавањем и општим уређењем мелиоративног
подручја. Обезбеђеност коју је потребно постићи код наводњавања је око 80-85%.
Окосницу раста површина под системима за наводњавање чине регионални водопривредни системи чији
ће се развој по фазама интензивирати у наредном периоду. Приоритет припада површинама ближим
већим природним водотоцима, изграђеној основној каналској мрежи (ДТД).
Формирање одрживог и ефикасног пољопривредног сектора, који ће допринети конкурентности привреде
основни је циљ у области пољопривреде. Најважнији правци деловања су стимулација изградње и
коришћења система за наводњавање, стимулација и повећање инвестирања у рурална подручја, уређење
и рационално коришћење земљишног фонда и уређење инфраструктуре.
У циљу свега наведеног планирана је изградња система за наводњавање „Сивац-Север“.
Планирани систем за наводњавање састоји се из неколико функционалних елемената/сегмената који ће се
након етапне реализације повезати у јединствен систем који ће бити у функцији наводњавања, укупно око 2600
хектара пољопривредног земљишта.
Изградња система за наводњавање „Сивац-Север“, предвиђена је на површинама које се налазе на лесној
тераси и на лесној заравни (Телечка). С обзиром да се површине планиране за наводњавање налазе на две
топографски раздвојене целине, висинскe разлике и преко 20 m, тако се и изградња система за наводњавање
планира у две фазе. Самим тим и систем за испоруку воде у оквиру црпне станице треба планирати из два дела
који су под различитим притисцима. Први сегмент површина за наводњавање планира се на нижем платоу, на
надморској висини од 88,0 mnm, док се други предвиђа на вишем платоу, на надморској висини од 113,0 mnm.
Оба дела система ће имати своје пумпе и одвојене цевоводе за испоруку воде према машинама за
наводњавање.
Елементи система за наводњавање су:
водозахват са црпном станицом,
систем цевовода, укупне дужине од сса 50 km,
уређаји за наводњавање (чијим кружним кретањем се утврђује распоред поља за наводњавање, односно
дефинише се пољопривредно земљиште под заливним системом).
Конструкција водозахвата и црпне станице планирана је на левој обали Великог Бачког канала, на делу
канала „Врбас-Бездан“, 150 m низводно од уставе Мали Стапар.
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Приказ планираног распореда поља за наводњавање
На основу резултата теренских испитивања, анализом резултата лабораторијских испитивања, проценом
граничног напрезања и слегања тла, водећи рачуна при томе о конструктивним елементима објекта,
утврђено је да геомеханичке карактеристике подтемељног тла дозвољавају плитко фундирање објекта
црпне станице на темељној плочи. Црпна станица фундираће се у пековима (слој P), а за овај слој
дозвољено контактно оптерећење испод темељне спојнице (дозвољена носивост) износи: дозвољено
оптерећење Qd < 350 kN/m2.
У циљу очувања безбедности људи и објеката, пројектант и извођач радова су дужни да се придржавају
одредби Правилника о техничким нормативима за темељење грађевинских објеката („Службени лист
СФРЈ“, број 15/90) које се односе на обезбеђење суседних објеката и рад у отвореној темељној јами
већих дубина и под водом (чл. 134 - 141) и Правилником о минималном негативном утицају на животну
средину.
Инвеститору се препоручује да у фази ископа и израде објекта обезбеди следеће:
геотехнички надзор,
контролу збијености уграђеног материјала у складу са СРПС стандардима.
Изградња планираног система за наводњавање, односно његових елемената, предвиђена је на
површинама различитих претежних намена. Планом је такође предвиђено укрштање планираног система
цевовода са различитим видовима комуналне инфраструктуре (саобраћајном, електроенергетском,
водном и др.).
2.1.2. Пољопривредно земљиште под заливним системом
Пољопривредно земљиште под заливним системом је постојеће пољопривредно земљиште које ће, као
директан резултат деловања уређаја за наводњавање, бити наводњено, а самим тим ће се побољшати и
повећати принос пољопривредних култура.
2.1.3. Становање
Парцеле у обухвату Плана намењене породичном становању налазе се у северном делу туристичког
локалитета Мали Стапар.
Поред породичног становања ово становање подразумева и садржаје који су у функцији туристичке
понуде: угоститељство, трговину, спортске садржаје, објекте и површине за различите видове услуга
потенцијалих корисника односно посетилаца, радионица старих заната, и сл. Садржаји се могу
организовати уз породично становање и као самосталне делатности на парцели.
Западним рубом једне од парцела Планом се предвиђа подземно полагање планираног цевовода за
испоруку воде према машинама за наводњавање.
2.1.4. Канал ХС ДТД Врбас-Бездан
Део трасе канала хидросистема ДТД Врбас-Бездан који је обухваћен Планом налази се на грађевинском
земљишту туристичког локалитета Мали Стапар. У појасу регулације канала планира се изградња
конструкције водозахвата са ЦС (црпном станицом), кључног грађевинског објекта за дистрибуцију воде
путем система цевовода до планираних уређаја за наводњавање.
Планом детаљне регулације туристичког локалитета Мали Стапар део Канала ХС ДТД Врбас-Бездан
намењен је за купалиште, те је неопходно предвидети промену намене каналског земљишта у делу
предвиђеном за изградњу црпне станице.
2.1.5. Мелиоративни канали
У обухвату Плана налази се известан број мелиоративних канала који су у функцији
наводњавања/одводњавања постојећег пољопривредног земљишта у циљу постизања стабилних приноса
у пољопривредној производњи. Део трасе мелиоративног канала MK-I се налази на грађевинском
земљишту туристичког локалитета Мали Стапар, и у том делу је у његовом појасу регулације планирано
полагање дела планираног цевовода. Планским решењем је такође предвиђено и укрштање планираног
цевовода са постојећим мелиоративним каналима на неколико места.
2.1.6. Приступна саобраћајница
Приступне саобраћајнице у обухвату Плана налазе се на грађевинском земљишту туристичког локалитета
Мали Стапар. Планским решењем предвиђено је укрштање планираног цевовода са приступном
саобраћајницом, као и паралелно вођење цевовода у коридору приступне саобраћајнице северно од
канала хидросистема Врбас-Бездан.
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2.1.7. Постојећи државни пут I реда бр. 15
Планским решењем система за наводњавање предвиђено је укрштање планираног цевовода са државним
путем I реда бр. 15/Р-101, државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) - Бездан - Сомбор
- Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз
Наково). Постојећи коридор државног пута I реда простор у обухвату Плана пресеца из правца
северозапада ка југу. Коридор се задржава у својој регулационој ширини. Сви елементи попречног
профила се такође задржавају, уз неопходно одржавање, а у циљу неометаног функционисања саобраћаја
на овом путном правцу.
2.1.8. Постојећа локална пруга (планирана регионална)
Планским решењем система за наводњавање предвиђено је укрштање планираног цевовода са постојећом
локалном пругом. Постојећи коридор локалне пруге простор у обухвату Плана пресеца из правца
северозапада ка југоистоку, пружајући се непосредно уз државни пут I реда бр. 15. Коридор се задржава у
својој регулационој ширини. Сви елементи попречног профила пруге се такође задржавају, уз неопходно
одржавање, а у циљу неометаног функционисања саобраћаја на овом пружном правцу.
2.1.9. Некатегорисани - атарски путеви
У обухвату Плана налази се значајан број атарских путева преко којих су постојеће површине
пољопривредног земљишта саобраћајно и инфраструктурно повезане са околним насељима и
категорисаном путном мрежом. У коридорима ових саобраћајница налазе се коловозне површине
(земљани застор), које омогућују функционисање атарског саобраћаја.
Имајући у виду шему простирања планираног цевовода, па самим тим и распоред поља за наводњавање
(пољопривредног земљишта под заливним системом), Планом је било неопходно предвидети укидање
одређеног броја атарских путева, како би се добиле веће површине за наводњавање, које ће самим тим бити
рентабилније и оптималније. У исто време, Планом је предвиђено и формирање нових атарских путева како би
саобраћајно опслуживање пољопривредног земљишта и даље било функционално и неометано.
План вишег реда – ППО Кула установио је планиране општинске путеве бр. 4 и бр. 6 (постојеће атарске
путеве) који ће бити обрађени кроз урбанистичке планове за линијске инфраструктурне објекте.
Овим Планом предвиђа се укрштање планираног цевовода са извесним бројем постојећих и планираних
атарских путева.
2.1.10. Пољопривредно земљиште
Након утврђивања планираних траса цевовода, па самим тим и пољопривредног земљишта под заливним
системом, издвајају се пољопривредне површине које су плански обухваћене као резервне површине у
процесу утврђивања траса планираних цевовода, и оне и даље остају у функцији пољопривреде. На
простору у обухвату Плана заступљено је обрадиво пољопривредно земљиште, са малим учешћем ливада
и пашњака, као и са мањим необрађеним деловима у зони бара и мртваја.
Пољопривредно земљиште у обухвату Плана чине површине које се могу користити за пољопривредну
производњу и не могу се користити у друге сврхе осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о
пољопривредном земљишту, Просторним планом општине Кула, као и Основама заштите, коришћења и
уређења пољопривредног земљишта.
Изузетно, коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе може да се врши
ако то захтева општи интерес, у складу са прописима.
2.1.11. Шумско земљиште
Након утврђивања планираних траса цевовода, па самим тим и пољопривредног земљишта под заливним
системом, издвајају се површине постојећег/планираног шумског земљишта које су плански обухваћене
као резервне површине у процесу утврђивања траса планираних цевовода, и оне и даље задржавају своју
намену. Планским решењем предвиђа се полагање планираног цевовода преко једног дела шумског
земљишта.
2.1.12. Водно земљиште - Телечки поток
У обухвату Плана налази се и водно земљиште – Телечки поток, а Планским решењем предвиђа се
укрштање планираног цевовода са овим водотоком.
2.2. ПРОСТОРНА ОГРАНИЧЕЊА
Планирана траса државног пута I реда
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Преко једног дела простора у обухвату Плана планиран је коридор државног пута I реда, као планско
решење из Просторног плана општине Кула („Службени лист општине Кула“, бр. 33/15).
За овај инфраструктурни објекат прописана је обавеза израде Плана детаљне регулације, који ће
утврдити дефинитивну трасу и регулацију предметног пута, као и друге неопходне елементе за његову
изградњу.
Планиране трасе општинских путева
Преко једног дела простора у обухвату Плана планирани су коридори општинских путева, као планско
решење из Просторног плана општине Кула („Службени лист општине Кула“, број 33/15).
За ове инфраструктурне објекте прописана је обавеза израде Плана детаљне регулације, који ће утврдити
дефинитивну трасу и регулацију предметних путева, као и друге неопходне елементе за његову
изградњу.
Планирана акумулација
У оквиру предметног простора, у обухвату Плана, планирана је акумулација, као планско решење из
Просторног плана општине Кула („Службени лист општине Кула“, број 33/15).
Изградња планиране акумулације вршиће се на основу одговарајућег урбанистичког плана.
Коридор постојећег 110 kV далековода – зона ограничене изградње
У коридору 110 kV далековода изградња је ограничена и могућа је искључиво у складу са условима и
сагласности надлежног предузећа ЈП „Електромрежа Србије“, у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV
(„Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92).
2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА
Намена површина

постојеће

Грађевинско земљиште
Канал ХС ДТД Врбас-Бездан

Становање
Мелиоративни канали
Приступне саобраћајнице
Државни пут I реда бр. 15
Локална пруга
Пољопривредно земљиште
Обрадиво пољопривредно
земљиште

Шумско земљиште
Постојеће/планирано шумско
земљиште
Водно земљиште
Телечки поток
Остало земљиште
Атарски путеви

Укупна површина у обухвату
Плана

ha

a

m2

41

70

24

1

12

04

2
23
10
4
3955

16
66
28
17
27
24

91
94
61
76
98
04

3955

24

04

49

44

52

49

44

52

7
7
71
71

19
19
83
83

31
31
13
13

4125

41

24

Намена површина

a

m2

%

41

70

24

1.0

Црпна станица

14

54

-

Канал ХС ДТД Врбас-Бездан

97

50

-

10
4
3945

16
66
28
17
27
53

91
94
61
76
98
09

0.1
0.6
0.2
0.1
95.6

2599

39

04

63.0

1346

14

05

32.6

Остало земљиште

9

70

95

0.3

Атарски путеви

9

70

95

0.3

49

44

52

1.2

49

44

52

1.2

7
7
60
60

19
19
51
51

31
31
14
14

0.2
0.2
1.4
1.4

Пољопривредно земљиште

11

31

99

0.3

Пољопривредно земљиште под
заливним системом

11

31

99

0.3

4125

41

24

100

1.0 Грађевинско земљиште
-

0.1
0.6
0.2
0.1
95.9

Становање
Мелиоративни канали
Приступне саобраћајнице
Државни пут I реда бр. 15
Локална пруга
Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште под
95.9
заливним системом
Обрадиво пољопривредно
земљиште

2
23

1.2 Шумско земљиште
Постојеће/планирано шумско
1.2
земљиште
0.2 Водно земљиште
0.2 Телечки поток
1.7 Остало земљиште
1.7 Атарски путеви

100

Врсте земљишта
ha
Грађевинско земљиште
Црпна станица
Становање

планирано
ha

%

41
2

Површина
а
70
14
16

%
m2
24
54
91

1.0
0.1
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Остало обрадиво пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Постојеће/планирано шумско земљиште
Водно земљиште
Телечки поток
Остало земљиште
Постојећи атарски путеви
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23

10
4
3956
2610
1346
49
49
7
7
70
60
9
4125

97
66
28
17
27
85
71
14
44
44
19
19
22
51
70
41

50
94
61
76
98
08
03
05
52
52
31
31
09
14
95
24

0.6
0.2
0.1
95.9
63.3
32.6
1.2
1.2
0.2
0.2
1.7
1.4
0.3
100

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
Планом детаљне регулације система за наводњавање „Сивац-Север“ КО Сивац у општини Кула планиране
површине јавне намене су:
постојећи канал ХС ДТД Врбас-Бездан,
планирана црпна станица (у регулацији постојећег канала ХС ДТД Врбас-Бездан),
постојећи мелиоративни канали,
постојеће приступне саобраћајнице,
постојећи државни пут Iб реда бр. 15,
постојећа локална пруга и
постојећи и планирани атарски путеви.
На парцели 11484/2 К.О. Сивац (постојећи канал ХС ДТД Врбас-Бездан) планирана је изградња ЦС (црпне
станице).
Постојећи атарски путеви задржавају се на парцелама 11629, 11628, 11627, 11630, 11636, 11656, 11535,
11624, 11631, 11599, 11600, 11651, 11602, 11604, 11603, 11657, 9080/1, 9078/9, 11658, 9074/5, 11659,
11660, 11902, 11904, 11903, 11905, 11900, 11863, 11876, 5385, 11864, 11866, 11865, 11874, 5008, 11879,
11880, 11882, 11881, 11895, 11894, 5429, 11899, 11901, 11894, 11862, 11858, 11852 и 11851.
Планиране парцеле јавне намене – атарски путеви се образују од следећих парцела: 9762, 9761, 9760,
9759, 9765, 11625, 9062, 9063, 5414, 1186, 5415, 5445, 5442, 5449, 5434, 5486, 11893, 6528/1, 6528/3,
6528/2, 11892, 6527, 5473, 11894, 5471, 5464, 5489, 5183, 11885, 5181, 11886, 5180, 11857, 5018, 11871,
5017, 5016, 9503, 9500 и 9502.
4.

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
Планом регулације су дефинисане нове (планиране) површине/парцеле јавне намене - планирани атарски
путеви. Регулационе линије површина јавне намене су дефинисане постојећим и новоодређеним међним
тачкама.
Списак новоодређених међних тачака:
Број тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Y
6603647.70
6603658.85
6602618.56
6612811.16
6602614.55
6603018.64
6603023.64
6603107.43
6603162.48
6605667.87
6605562.51
6605739.96
6605746.45
6606791.55
6606783.87
6607182.70
6607186.05

X
5063510.47
5063390.89
5064000.41
5069029.85
5063992.46
5063461.97
5063455.32
5063360.18
5063297.82
5066383.13
5066386.36
5066679.34
5066680.49
5067692.53
5067692.72
5068167.46
5068162.13

Број тачке
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Y
6607397.38
6607402.30
6607160.26
6607155.13
6610434.05
6610438.84
6610962.64
6610958.10
6611226.22
6610753.52
6610757.23
6611231.82
6611231.28
6611783.14
6611783.76
6612378.23
6612383.00

X
5069898.05
5069902.37
5070655.41
5070651.74
5069259.90
5069263.54
5068661.80
5068657.87
5068346.19
5067798.79
5067793.91
5068343.48
5068349.52
5068477.08
5068471.07
5067689.32
5067692.95
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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6607399.92
6607399.10
6607721.79
6607723.49
6607728.65
6607723.87
6608210.17
6608214.95
6607881.61
6607875.88
6607880.30
6607586.45
6607671.17
6609043.02
6609047.80
6608572.00
6608574.82
6608577.63
66058582.44
6606868.04
6605655.73
6608708.99
6608713.80
6609226.32
6609222.68
6608107.88
6608074.75
6608027.82
6607715.74

5068216.71
5068222.69
5068231.27
5068232.57
5068228.96
5068225.33
5067583.81
5067587.44
5068718.59
5068720.36
5068724.53
5068977.03
5069034.23
5068217.16
5068220.79
5069097.03
5069089.05
5068874.57
5068878.24
5067582.04
5066804.49
5069381.47
5069377.64
5069787.24
5069792.02
5069709.14
5069686.80
5069697.99
5069749.02

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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6611788.66
6612095.56
6612101.12
6612161.72
6612807.52
6612813.72
6612163.18
6612214.00
6612883.59
6612880.49
6612211.51
6612207.99
6611909.33
6611913.40
6611495.29
6611490.46
6607669.56
6608285.37
6608285.94
6608515.07
6605504.39
6605507.24
6605652.01
6611525.17
6608522.61
6603969.03
6604149.73
6604338.61
6604347.39

5068474.54
5068945.94
5068943.48
5069184.94
5069034.64
5069039.35
5069190.76
5069393.23
5069895.08
5069900.25
5069398.87
5069393.96
5069660.00
5069664.40
5070066.93
5070063.25
5069025.90
5068887.40
5068881.16
5068834.27
5066232.76
5066243.54
5066810.01
5072134.91
5068832.73
5065006.51
5064592.53
5064643.38
504651.96

Задржавају се постојеће регулационе линије канала ХС ДТД Врбас-Бездан, мелиоративног канала МК-I и
приступних саобраћајница.
Попис парцела предвиђених за полагање планираног цевовода је дат у следећој табели:
Намена
цевовод

Парцеле
11484/2,11629,9803,11598/2,11629,9789,9790,11521,11523,9898,9899,9900,11524,
9901,11625,9503,9502,9494,9493,11624,9096,11531,9091,9092,11599,11600,9128,
11651,11530,9063,11591,11907,6739,11532/1,11909,6753,11910,6754/1,6527,5489,
11860,11861,11892,5486,11893,6528/1,6528/3,6528/2,5484,11532/1,5434,11897,
5424,5415,5420,5418,11899,6639,6638,6637,6640,6641,5414,5411,5410,5490,5186,
11896,11862, 5015,5014,5013,5012/2,5012/1,11872,5011,11873,5006,11874,5001,
11851,5183,11885,5181,11886,5180,11857,5017,11871,5018,11870,5019/2,11518,
9787,11908,11864,5483,11528,11637
Грађевинске линије
Грађевинске линије одређене су у поглављу II - Правила грађења, као и у графичком прилогу бр. 2.3.
Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за обележавање, грађевинске
линије и саобраћајна инфраструктура.
4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
Планом нивелације се задржава постојеће стање на терену. Планиране површине јавне намене – атарски
путеви прате постојећу конфигурацију терена.
4.3.

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

4.3.1. Правила парцелације
На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана деобом се образују
нове парцеле које или задржавају постојећу или добијају нову намену.
4.3.2. Правила препарцелације
Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела препарцелацијом се образују
нове јединствене парцеле површина јавне намене и то су атарски путеви.
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5.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ
ДОБАРА
5.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
На основу Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка и 14/16),
заштита екосистема (међу којима су и водени и агро екосистем) се остварује очувањем њиховог
природног састава, структуре, функције, путем спровођења одговарајућих мера и активности на њиховој
заштити, унапређењу и одрживом коришћењу. Очување биолошке и предеоне разноврсности станишта
унутар агроекосистема и других неаутономних и полуаутономних екосистема, спроводи се првенствено
очувањем и заштитом рубних станишта, живица, међа, појединачних стабала, групе стабала, бара и
ливадских појасева, као и других екосистема са очуваном или делимично измењеном дрвенастом,
жбунастом, ливадском или мочварном вегетацијом. Повољно стање дивљих врста обезбеђује се заштитом
њихових станишта и умањењем ефеката у случају њихове фрагментације.
Осим тога, приобални појас вегетације игра улогу биофилтра, значајно смањујући дифузно загађење
површинских вода. Травна вегетација обале, представља кључни ресурс врстама плитких низијских вода
(бескичмењаци, водоземци и гмизавци), чије присуство обезбеђује стабилност водених екосистема,
побољшавајући процесе кружења материје и енергије (тзв. самопречишћавање вода).
Мере за заштиту еколошких коридора
У

циљу
обезбеђења
биолошке
и
предеоне
разноврсности
агроекосистема
и
доброг
еколошког
статуса/потенцијала
површинских
вода,
обезбедити
заштиту
постојеће
каналске мреже за одводњавање:
Успостављањем континуалних приобалних вегетацијских тампон појасева уз канале, а ширина ових
појасева треба да обезбеђује смањење дифузног загађења са околних парцела:
Тампон појас треба да има травну вегетацију у ширини од најмање 4 m који се одржава редовним
кошењем. Ако се покаже потреба за формирањем тампон појаса ширег од 4 m, између травног
појаса и обрађених површина планирати високо зеленило. Приликом планирања максималну
висину зеленила одредити у складу са интензитетом еолске ерозије (избегавати ефекат повећања
засипања канала под дејством високог зеленила);
План озелењавања тампон појасева треба да буде саставни део планске документације. Озелењавање
треба да се остварује паралелно са изградњом система за наводњавање.
Резервисати простор за подизање вишеспратних ветрозаштитних појасева, у складу са потребама
заштите од еолске ерозије.
Током планирања вегетације заштитних појасева:
забрањено je сађење инвазивних врста у простору зелених појасева, a током уређења, одстранити
евентуално присутне самоникле јединке инвазивних врста;
Обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста, првенствено за спрат жбуња.
2. Ради очувања континуитета и проходности еколошких коридора:
Ha простору изван зона становања, забрањена je изградња објеката чија намена није директно везана за
обалу водотока са функцијом еколошког коридора (канал „Врбас-Бездан“) на растојању мањем од 50
m од линије средњег водостаја водотока;
Поплочавање и изградњу обала канала свести на минимум, уз примену еколошки повољних техничких
решења;
У зонама водопривредних објеката (грађевински објекат водозахвата и црпне станице лоциране на левој
обали деонице канала „Врбас-Бездан“), применити техничка решења којима се обезбеђује континуитет
травне вегетације приобалног појаса канала „Врбас-Бездан“ и проходност терена за слабо покретљиве
ситне животиње;
Уређењем простора око постојећих и планираних објеката уз обалу, дефинисањем правила озелењавања
и удаљености објеката од обале, као и дефинисањем типова ограда уз обалу (забрана изградње
ограда непроходних за ситне животиње, уз примену еколошки прихватљивих елемената са отворима
већим од 10 cm), обезбедити проходност обале канала и водотокова за ситне животиње.
3. Ради заштите дивљих врста (укључујући и заштићене и строго заштићене врсте)
подручја:
Далеководне објекте и електроенергетску инфраструктуру изоловати и обележити тако да се на
минимум сведе могућност електрокуције (страдања услед удара струје) и колизије (механичког удара
у жице) летећих организама: носаче изолатора изоловати пластичним навлакама, изолаторе
поставити на носаче у положају на доле, a жице обележити на упадљив начин.
Избегавати директно осветљење обале канала применом одговарајућих техничких решења (смањена
висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова према саобраћајницама и објектима,
примена посебног светлосног спектра на осетљивим локацијама, ограничавање трајања осветљења
на прву половину ноћи и сл.) Применити засторе којима се спречава расипање светлости према небу.
Забрањена je примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине (нпр. стакло,
метал) усмерене према коридору - ДТД каналу и мелиоративним каналима.
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5.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Према условима Покрајинског завода за заштиту споменика културе у границама обухвата Плана, са
северне стране канала Бездан-Врбас на кат. парцелама бр. 9803, 9789 и 11629 К.О. Сивац, које пресеца
планирана траса цевовода, евидентирани су остаци насеља из периода касне антике и касног средњег
века.
На
кат.
парцелама
бр. 9901 и 9503 К.О. Сивац, које такође пресеца планирана траса цевовода, евидентирани су остаци
насеља из периода касне антике.
На ове две локације обавезно се морају спровести, пре било каквих земљаних радова на полагању
цевовода, мере заштите угрожених археолошких локалитета (Закон о културним добрима, „Службени
гласник РС“, број 71/94).
Мере заштите се састоје из претходних заштитних археолошких ископавања. Приликом земљаних радова
мора се вршити археолошка контрола радова, од стране стручног лица Покрајинског завода за заштиту
споменика културе, па је инвеститор у обавези да благовремено обавести надлежни Завод, ради
археолошке контроле истих.
Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на нерегистроване непокретне или покретне
археолошке налазе, инвеститор је у обавези да обустави радове, као и да обавести надлежни Завод за
заштиту споменика културе, ради истраживања локације.
6. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА (САДРЖАЈА) НА МРЕЖУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Поред мреже цевовода са пратећом инфрaструктуром, којa је предмет плана, у обухвату се налазе и
следећи капацитети саобраћајне инфраструктуре:
државни пут Iб реда бр. 15 (Р-101), државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна граница са
Румунијом (гранични прелаз Наково) - стационажа укрштања са цевоводом km 45+426,
планирани државни пут I реда,
планирани општински путеви,
атарска путна мрежа,
локална железничка пруга.
Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се задржавају сви саобраћајни капацитети
уз одговарајуће решавање укрштаја предметног цевовода са путевима. Планирана траса цевовода у зони
укрштања са ДП на дефинисаном месту (укрштај је решен са зацевљењем - подбушивањем) стационажа
укрштања ДП km 45+426, стога је потребно посебно обрадити сам укрштај. Овим планом се не
предвиђају нови саобраћајни прикључци на државни пут. Цевовод се са државним путем само укршта, без
паралелног вођења са истим. Такође у зони укрштаја са државним путем налази се и локална железничка
пруга, са којом се цевовод укршта.
Осим саобраћајница које су горе наведене, из категорије високо хијерархијски рангираних, у обухвату
предметног простора налазиће се и атарска путна мрежа која ће омогућити функционисање атарског
саобраћаја, тј. приступ парцелама пољопривредног земљишта, као и приступ и редовно одржавање
цевоводa у свим временским условима.
Сви укрштаји цевовода са саобраћајницама (путеви/пруга) ће бити решени на одговарајући начин
(зацевљење, подбушивање - пропусти) уз придржавања законских и подзаконских прописа као и правила
и услова надлежних управљача над предметном саобраћајном инфраструктуром. За све предвиђене
интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу) државног пута, потребно је
прибавити услове и сагласности од управљача државним путем, за израду пројектно-техничке
документације за изградњу и постављање истих у складу са важећом законском и подзаконском
регулативом. Услови укрштања цевовода са државним путем важе и за осталу инфраструктуру која се
налази у коридору (парцели) државног пута.
Планирани државни пут I реда (за овај инфраструктурни објекат прописана је обавеза израде Плана
детаљне регулације, који ће дефинисати трасу и регулацију предметног пута, као и друге неопходне
елементе за његову изградњу) који се налази у обухвату Плана нема директног утицаја на сам
мелиоративни систем у овом моменту, али ће приликом израде планске и пројектно-техничке
документације предметног путног правца овај План мелиоративног система бити наслеђена обавеза, која
ће се морати посебно третирати, а кроз њега самим тим и сва перспективна укрштања и начини укрштања
са цевоводима.
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6.1.2. Услови за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуре
Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре (површине јавне намене) je израда Идејних
пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби:
Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13УС, 55/14, 96/15 и 9/16);
Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11);
Техничких прописа из области путног инжењеринга;
SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Државни пут Iб реда бр. 15 /(М-3)
заштитни појасеви:
заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 20 m
(са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну страну),
појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се
ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас (20 m) и у којој
није дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија отпада.
програмско-пројектни елементи:
коридор ширине мин. 30 m,
коловоз ширине 7,7 m тј. (2х3,5 m саобраћајне траке + 2х0,35 m ивичне траке),
рачунска брзина Vrac = 80 km/h,
носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин. оптерећење 115 kN по осовини),
једнострани нагиб коловоза,
укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице,
паркирање у оквиру коридора није дозвољено.
Укрштања цевовода са државним путем дефинисати:
подбушивањем - зацевљењем у одговарајућој заштитној цеви,
укрштање цевовода са државним путем планирати под углом ~90˚,
минимална дубина постављања - укопавања заштитне цеви мерено од горње ивице цеви до горње коте
коловозне конструкције је 1,8, у зависности од зоне високих насипа рачунати дубину од ножице
насипа мин. 1,2-1,5 m,
дубина предметног цевовода и заштитне цеви испод путног канала зa одводњавање мерено од дна
канала до горње коте заштитне цеви је мин. 1,2-1,35 m,
укрштање планираних инсталација цевовода удаљити од укрштаја постојећих инсталација на мин. 10,0 m.
Планирани државни пут I реда
заштитни појасеви (резервација простора):
заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 20 m
(са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну страну),
појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се
ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас (20 m) и у којој
није дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија отпада.
програмско-пројектни елементи:
коридор ширине мин. 30 m,
коловоз ширине 7,7 m тј. (2х3,5 m саобраћајне траке + 2х0,35 m ивичне траке),
рачунска брзина Vrac = 80 km/h,
носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин. оптерећење 115 kN по осовини),
једнострани нагиб коловоза,
укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице,
паркирање у оквиру коридора није дозвољено.
Укрштања цевовода са планираним државним путем дефинисати:
подбушивањем - зацевљењем у одговарајућој заштитној цеви,
укрштање цевовода са државним путем планирати под углом ~90˚,
дубина постављања - заштитне цеви мерено од горње ивице пропуста до горње коте коловозне
конструкције конструкције је 1,8, у зависности од зоне високих насипа рачунати дубину од ножице
насипа мин. 1,2-1,5 m.
Укрштања цевовода са железничком пругом дефинисати:
подбушивањем - зацевљењем у одговарајућој заштитној цеви,
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укрштање цевовода са железничком пругом планирати под углом ~90˚, изузетно не мањим од 60˚,
минимална дубина постављања - заштитне цеви мерено од горње ивице цеви до горње ивице прага је 1,8
m.
Приступне саобраћајнице туристичког локалитета Мали Стапар
коловоз ширине 4,0 m, са обезбеђењем проширења за одвијање двосмерног саобраћаја,
носивост коловоза за минимално осовинско оптерећење од 6,0 t по осовини,
једнострани попречни нагиб коловоза.
Укрштања цевовода са приступним саобраћајницама дефинисати:
подбушивањем - зацевљењем одговарајућим бетонским пропустима.
Атарски путеви
атарски путеви са ширином коридора 4-15 m, у којима се одвија једносмерни/двосмерни саобраћај
(коловоз 3,0-5,0 m), са мимоилазницама где је коловоз 3,0 m.
Укрштања цевовода са атарским путевима (планирани општински) дефинисати:
подбушивањем - зацевљењем одговарајућим бетонским пропустима,
6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру
Основни услов за прикључење на предметне садржаје саобраћајне инфраструктуре се односи
првенствено на испуњавање услова безбедног и неометаног функционисања саобраћаја, као и
обезбеђење основних – минималних елемената проходности у складу са меродавним возилом.
6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Услови за уређење и изградњу водопривредних објеката везаних за планирани систем за наводњавање
дати су у поглављу II, тачка 2. Правила грађења по зонама; 2.1. Зона система за наводњавање.
6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре
Снабдевање потребном количином воде заливног система ће се обезбедити директним водозахватним
објектом на каналу ДТД. Водозахватним објектом се вода допрема до црпне станице високог и ниског
притиска који воду путем дистрибутивне разводне мреже директно доводи до поља за заливање, односно
машина-центар пивот и линеар.
Снабдевање водом, као и одвођење отпадних и атмосферских вода дела туристичког локалитета Мали
Стапар, који је у обухвату овог Плана, одвијаће се правилима утврђеним овим Планом.
Приликом решавања водоснабдевања простора обраде водило се рачуна да за сваког корисника треба
допремиtи довољну количину воде под одговарајућим притиском и задовољавајућег квалитета, а имајући
у виду величину простора, а свакако и неравномерну оптерећеност простора.
Планирана водоводна мрежа мора квалитетом цевовода, као и задовољавајућим бројем противпожарних
хидраната, затварачких шахтова и осталих фазонских елемената бити усклађена са модерним схватањем
дистрибуције воде ка крајњем потрошачу.
Атмосферска канализација се планира унутар уличних коридора, обострано уз саобраћајницу изградња
јаркова атмосферске канализације са мелиоративним каналима или каналом ДТД Врбас-Бездан као
крајњим реципијентом.
Фекална канализација, као и урећај за прераду отпадних вода у Малом Стапару, нису изведени. Тренутно
се отпадне воде домаћинстава испуштају у упојне бунаре. Фекалне воде са простора обраде ће се
колектором фекалне канализације одводити до пречистача у Сивцу. До реализације овог планског
решења на простору обраде користиће се водонепропусне септичке јаме.
6.2.2. Услови за изградњу/реконструкцију водне и комуналне инфраструктуре
Услови за изградњу црпне станице и дистрибутивне разводне мреже се дефинишу стандардним условима
и критеријумима при изградњи хидротехничких објеката. Црпна станица путем пумпи захвата воду из
канала, преко уређаја за филтрирање воде потискује воду у разводну дистрибутивну мрежу. Разводна
дистрибутивна мрежа се изводи од цевног материјала отпорног на услове фундирања и полагања.
Примењени цевни материјал је полиестер, дуктилни лив, полиетилен високе густине. Цевовод је
опремљен фазонским комадима и арматурама. Дуж трасе се постављају објекти за испирање мреже и
оваздушење. Цевовод се полаже у правоугаони ров потребне ширине, према дубини и пречнику цеви.
Одабир уређаја за наводњавање је у складу са потребама површина и капацитета заливања. Захваћена
вода из хидросистема се мери путем адекватног мерача протока и константно бележи.
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Укрштање инфраструктурних инсталација (водовод, електро енергија, ПТТ и друго), са мелиорационим
каналима је могуће полагањем инсталација испод дна канала или причвршћивањем уз конструкцију
постојећих мостова и пропуста. У зони водног земљишта инсталације укопати минимално 1,0 m испод
површине терена, уз видно обележавање истих.
Снабдевање објеката водом могуће је и из бунара прве водоносне издани, под условом да се не погорша
режим ових вода у широј околини.
Приликом изградње нове водоводне мреже, посебну пажњу посветити врсти цеви које се уграђују, у
смислу пречника који мора одговарати хидрауличком прорачуну, као и врсти материјала од којих су цеви
направљене. Модерно схватање изградње водоводне мреже подразумева употребу PVC односно PE цеви,
што се планским решењем и сугерише. Изградња подразумева и употребу квалитетних фазонских комада,
као и довољан број подземних хидраната. За предметни простор се приликом хидрауличног прорачуна
мора узети у обзир, да се сходно „Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара“(„Службени лист СФРЈ“, број 30/91) мора рачунати са истовременим једним пожаром који се
мора гасити са најмање 15 l/s.
Траса којом се требају постављати водоводне цеви предвиђа се у појасу од 1,0 m уз тротоар, како би
остатак уличног профила остао слободан за планирање осталих инфраструктурних инсталација.
Водоводне цеви постављају се у ров ширине 1,0 m, на минималној дубини укопавања од 1,0 m. Цевовод
мора бити постављен на слој песка дебљине минимум 15 cm, у потпуности затрпан песком (сама цев), те
висине пешчаног слоја од 30 cm изнад темена цеви. Остатак рова се може затрпати земљом из рова из
које су одстрањени камење и корење. Чим се на дужини од 200 до 500 m израде спојеви цеви и поставе
бетонска осигурања на луковима и рачвама приступа се делимичном затрпавању цеви. Циљ овог
затрпавања је да се цеви заштите од загревања те да се спречи деформисање изграђене деонице. Након
овога се приступа испитивању на хидраулични притисак. Цеви од тврдог PVC-а после пуњења треба да
стоје 12 часова под притиском 1,3 пута већим од номиналног. Након тога се врши допуњавање водом да
би се успоставио исти притисак. За време од 30 min на сваких 100 m дужине деонице која се испитује (али
не мање од 2 часа) контролише се цевовод.
Притисак не сме да опадне за више од 0,2x105 паскала на час, а цевовод не сме показивати недовољну
заптивеност. Цеви од тврдог PE после пуњења треба да стоје 12 часова под притиском од 1,3 пута већим
од номиналног. Свака 2 часа допуњава се цевовод ради одржавања притиска и мери се допуњена
количина воде. Допуштени пад притиска од 12 до 14 часова износи 0,1x105 паскала. После пробе на
притисак ров се затрпава у слојевима од 30 cm уз набијање ручним набијачем. Песак се мора добро
набити испод цеви и око ње да би се избегло слегање. Након тога се цевовод мора испрати од нечистоће.
За испирање се користе испусти, па се испирају делови између два испуста. Прилико испирања је
неопходно да се у цеви оствари брзина течења од најмање 1,5 m/s. Испирање се врши док на испуст не
потече бистра вода. Напокон се на крају врши дезинфекција за коју се најчешће користи раствор
натријумхипохлорита чија је концентрација 150 g активног хлора у једном литру.
Водоводни шахт и ревизиони шахт поставити на удаљености од минимално 20,0 m од ивице обале канала.
Сакупљање атмосферилија са уличног профила врши се нивелационим решењем овог планског
документа. Дакле атмосферилије сакупљене са тротоара, платоа, саобраћајница и сл. оријентишу се ка
планским решењем предвиђеним уличним колекторима атмосферске канализације. Јаркови се планирају
обострано у односу на саобраћајницу у појасу ширине око 1,5 m који се налази на око 2,0 m од ивице
саобраћајнице. За простор ове величине, а имајући у виду и постојеће мелиоративне канале који се
задржавају, прикладније решење су отворени канали. Зацевљена атмосферска канализацијa се оставља
као алтернативно решење. Подужни пад колектора атмосферске канализације, због што мање количине
земљаних радова требао би да прати пад терена о чему се водило рачуна приликом израде планског
решења, али дозвољава се и решење делимично другачијег слива од планског, уколико се због
непредвиђених околности укаже потреба за његовом изменом, што ће се у сваком случају морати
разрадити идејним решењем атмосферске канализације.
Имајући у виду нивелационо стање терена, као и локацију уређаја за пречишћавање отпадних вода (УПОВ
насеља Сивац), дато је планско решење фекалне канализације. Због што боље организације
инфраструктурних објеката у профилу улице, као и водећи рачуна о минималној међусобној удаљености
различитих подземних и надземних инсталација, планира се постављање колектора фекалне канализације
у појасу ширине око 1,0 m непосредно уз ивицу коловоза, а са стране супротне НН стубовима.
Материјал од кога се гради улична каналска мрежа мора да буде чврст, трајан и непропустљив за воду.
Канали морају бити јефтини, имати глатку унутрашњу површину, да буду отпорни на корозију и тако
пројектовани да се могу брзо и ефикасно градити. Предвиђа се извођење колектора фекалне
канализације од тврдих пластичних маса (ПВЦ). Ровове за постављање фекалне канализације треба
копати са вертикалним зидовима, уз подграђивање на већим дубинама. Ширина рова треба да буде што
мања, како би се на тај начин смањили трошкови земљаног ископа. Она треба да буде најмање једнака
унутрашњој ширини цеви увећаној за 0,7 m. На неопходним каналима, као што је овде случај, ревизиони
силази се постављају на свим спојевима бочних канала, на местима скретања трасе, промене профила,
промене нагиба дна, на местима где су каскаде и томе слично, као и на правим деоницама на удаљености
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30 до 60 m. На местима где се указује потреба за дизањем воде из дубоко укопаних канала у плиће
указује се потреба израде црпних станица. Након извођења појединих деоница, пре него што се пређе на
затрпавање ровова у које су положени, цевни канали се морају испитати на унутрашњи притисак. Кад су
наглавци у целој једној деоници између два ревизиона силаза заптивени, треба још незатрпане цеви
испитати на непропустљивост спојева. Цевни канали са спојевима испитују се на пробни притисак чак и
до 5x105 паскала. На тај начин се постиже већа сигурност канализационе мреже. Испитивање се врши
запушавањем канала код ревизионих силаза и стављањем цеви под притисак воде као и код испитивања
водовода. Затрпавање ровова је за сигурност цеви необично важна грађевинска мера, коју треба што
брижљивије извршити.
При томе удари могу бити најчешћи узрок оштећења цеви. При откопавању рова поремећена је равнотежа
земљишта. Да би се после затрпавања рова постигли услови што сличнији условима у непоремећеном
земљишту, ров треба да се затрпава само земљом једноликих особина, коју вода не може да испере или
да раствори (најбоље песак или ситан шљунак). При затрпавању рова мора се земља, којом се затрпавање
изводи, наносити у равномерно распоређеним слојевима од 12 до 15 cm до висине од око 30 cm изнад
темена цеви. После тога земља се може наносити на исти начин у слојевима од 20 до 30 cm. Свака
поједини слој треба што је могуће боље набити. При затрпавању цеви треба обратити сву могућу пажњу,
јер је најчешћи узрок лому цеви, не њихов рђав квалитет, него погрешно затрпавање рова и набијање
земље у рову и штетни удари при набијању земље.
Грађење, односно свако планирано укрштање и паралелно вођење, подземним или надземним путем,
инсталација са водним добром – мелиоративним каналима на грађевинском земљишту туристичког
локалитета Мали Стапар, под следећим условима:
Подземно
укрштање
инсталација
са
каналом
извести
полагањем
инсталације
у
заштитној цеви испод дна канала, тако да горња ивица заштите буде најмање 1,0 m испод
пројектоване коте дна канала са минималном дужином заштитне цеви једнаке ширини канала у нивоу
терена.
Подземно укрштање канала и инсталације на локацији уз пропуст/мост, предвидети на удаљености
најмање 5,0 m од пропуста/моста.
У случају надземног укрштања инсталације са каналом, односно постављањем уз конструкцију постојећег
пропуста/моста услови су следећи: инсталацију поставити у заштитну цев и причврстити бочно уз
носећу конструкцију пропуста тако да доња ивица заштитне цеви не задире у светли отвор
пропуста/моста и уколико дође до реконструкције пропуста/моста преко којег je постављена
инсталација, сву одговорност око заштите инсталације, као и додатне радове и трошкове сноси
власник инсталације.
При постављању инсталације паралелно са каналом, обезбедити међусобно управно одстојање између
трасе инсталације и ивице обале канала најмање 5,0 m на грађевинском земљишту.
Уколико се планира паралелно постављање подземне инфраструктуре на земљишту изван
експропријационог појаса канала, када je поред канала ширина експропријације мања од 5 m,
инсталацију планирати тако да управно растојање између ње и ивице канала буде минимално 5 m
(члан 133 тачка 8 Закона о водама).
Надземне електроенергетске објекте (стубове далековода) поставити на удаљености најмање 10,0 m
мерено управно на осовину канала. У зони укрштања са каналима, висина надземног вода у распону
стубова треба да je најмање 7,0 m изнад терена плус сигурносна висина.
Укрштање инсталације са каналом, подземним или надземним путем, пројектовати што ближе углу од
90°.
Ha местима преласка машина преко мелиорационих канала планирати изградњу пропуста или
постављање монтажних носача.
Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације канала. Уколико je потребна саобраћајна
комуникација преко канала, планирати пропуст или мост, али тако да се обезбеди стабилност косина
и дна канала, као и постојећи водни режим. Цевасти пропусти не могу се планирати пречника мањег
од 1000 mm. Ha узводном и низводном крају пропуста, планирати крилне зидове и облагање
бетонском или каменом облогом каналског профила у дужини минимум по 3,0 m.
Континуитет и правац инспекционих стаза ширине 5,0 m на грађевинском земљишту, у обалном појасу
канала, на левој и десној обали, мора се сачувати. Инспекциона стаза мора бити проходна за
механизацију и возила за потребе одржавања или реконструкције објеката и на њој није дозвољена
изградња надземних објеката, a подземни објекти морају бити укопани испод површине терена
најмање 1,0 m и димензионисани на статичке утицаје од оптерећења грађевинске механизације.
6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру
Услови за захватање воде црпне станице, за потребе наводњавања предметног подручја на водну
инфраструктуру - канал хидросистема ДТД, ће се извести подводним прикључењем у складу са условима
надлежног јавног водопривредног предузећа односно Покрајинског секретаријата за водопривреду.
6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре
Снабдевање електричном енергијом ће се обезбедити из трансформаторске станице ТС 110/20 kV
„Црвенка“, преко дистрибутивне средњенапонске мреже извода „Сивац 1“ и „Сивац 2“ и
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трансформаторске станице 20/0,4 kV напонског преноса. Прикључење на средњенапонску мрежу извести
подземно кабловским водом, са најближе средњенапонске мреже према условима надлежног оператора
дистрибутивног система.
У првој фази изградње система за наводњавање снабдевање електричном енергијом обезбедиће се из
сопствених извора, дизел-електричних агрeгата (ДЕА) који ће се поставити у објекат.
Од трансформаторскe станицe, односно ДЕА, вршиће се развод нисконапонским кабловима до планираних
потрошача.
Снабдевање електричном енергијом садржаја у делу туристичког локалитета Мали Стапар обезбедиће се
проширењем капацитета у постојећој СТС „Мали Стапар“, или изградњом нових капацитета. Нове
трансформаторске станице биће типа МБТС или СТС. ВН мрежа за напајање нових трансформаторских
станица ће бити кабловска или ће се нисконапонска мрежа реконструисати у мешовите водове. Где се
економски покаже оправдано иста се може изводити и надземно. У циљу добијања функционалних
локација могуће је постојеће надземне водове измештати или каблирати.
НН мрежа ће се изводити као надземна, али такође где се покаже економски оправдано иста се може
изводити и подземно.
Јавно и интерно осветљење планирати према потребама и карактеру простора, на основу стандарда и
норматива, с циљем да како у функционалном, безбедносном и амбијенталном, тако и у еколошком
погледу испуни своју улогу.
Изградња планиране електроенергетске инфраструктуре као и прикључење на исту планираних садржаја
дела туристичког локалитета Мали Стапар, који је у обухвату овог Плана, одвијаће се правилима
утврђеним овим Планом.
У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске ефикасности потребно је
применити мере енергетске ефикасности при коришћењу електричне енергије.
6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре
Услови за изградњу подземне и надземне електроенергетске мреже
Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних
електроенергетских
водова
називног
напона
1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92);
стубове надземног вода градити као слободностојеће;
стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница;
висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m;
подземну електроенергетску градити на минималној дубини од 0,8 m и минималној удаљености 0,5 m од
темеља објеката,
при паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих каблова, најмање
растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV,
при укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да буде око 90,
није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад ЕК, сем при укрштању, при чему мин.
вертикално растојање мора бити 0,5 m,
паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m,
није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације,
при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће од
0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4kV и објекта за постављање
електроенергетских уређаја и опреме
Трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажно-бетонске или стубне, у
складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног
система електричне енергије,
Минимална
удаљеност
трансформаторске
станице
од
осталих
објеката
мора
бити
3,0 m,
Монтажно-бетонска трансформаторска станица ће се градити као слободностојећи објекат, са једним
трансформатором називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода,
За изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити слободан простор
макс. димензија 5,8х6,3 m;
За постављање носећег портала (порталног стуба) стубне трансформаторске станице се мора обезбедити
слободан простор димензија 4,2х2,75 m за изградњу темеља портала и постављање заштитног
уземљења.
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Објекат за постављање електроенергетских уређаја и опреме ће бити приземни, слободностојећи,
армирано-бетонски, димензија 12х15,5 m, висине до 4,0 m, односно димензије и структура објекта ће
бити диктирана опремом која се уграђује.
Услови изградње система за наводњавање у односу на електроeнергетске објекте
Елементи у склопу система за наводњавање у односу на трансформаторске станице, далеководе,
кабловске водове и надземну мрежу морају бити тако постављени да ни под каквим околностима не
постоји могућност контаката делова који су под напоном и млаза воде из система за наводњавање.
Минимална сигурносна удаљеност система за наводњавање од постојећих електроенергетских објеката
не сме бити мања од 30,0 m.
Хоризонтална удаљеност трасе цевовода од темеља стубова надземних електроенергетских
средњенапонских и нисконапонских водова не сме бити мања од 1,0 m.
Хоризонтална
удаљеност
трасе
цевовода
код
паралелног
вођења
и
укрштања
са
20 kV кабловским водовима треба да износи најмање 1,0 m од најближег кабловског вода уколико их
има више у траси.
При укрштању трасе цевовода са трасама кабловских водова, цевовод положити испод трасе истих, са
минималним вертикалним растојањем од 1,0 m.
Није дозвољено паралелно вођење цевовода испод или изнад постојећих енергетских кабловских водова.
Уколико се не могу постићи наведена растојања, на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз
заштитну цев.
Радове на изградњи система за наводњавање у близини електроенергетских објеката: СТС „Црпна
станица Мали Стапар“, СТС „Мали Стапар“, СТС „Прасилиште“, СТС „Машинска радионица“, СТС
„Бачка“, СТС „ПИК Сивац“, СТС „Циглана Јагњево“ вршити ручно без употребе механизације.
Сви наведени електроенергетски објекти су под напоном, те се за радове у њиховој близини мора
тражити искључење. Најкасније 8 дана пре почетка било каквих радова у близини
електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати сектору за
одржавање ЕЕО и ММ за техничке услуге Сомбор.
Зона заштите електроенергетских водова и објеката
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника
дефинисан
је
Законом
о
енергетици
(„Службени
гласник
РС“,
број 145/14) и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
- за неизоловане проводнике 10,0 m;
- за слабо изоловане проводнике 4,0 m;
- за самоносеће кабловске снопове 1,0 m.
2) за напонски ниво 35 kV, 15 m;
3) за напонски ниво 110 kV, 25 m;
Заштитни појас за подземне водове (каблове), за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m.
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m.
Заштитни појас за подземне водове (каблове) износи:
за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m.
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m.
Услови изградње у заштитном коридору 110 kV далековода
Свака градња испод или у близини далековода напона 110 kV условљена је: „Законом о енергетици“
(„Службени гласник PC“, број 145/14), „Законом о планирању и изградњи“ („Службени гласник PC“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), „Правилником о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400
kV“ („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), „Правилником о техничким
нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V“ („Службени лист СФРЈ“, број
4/74), „Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона
изнад 1000 V“ („Службени лист СРЈ“, број 61/95), „Законом о заштити од нејонизујућих зрачења“ („Службени
гласник PC“, број 36/09) са припадајућим правилницима, од којих се посебно издваја: „Правилник о границама
нејонизујућим зрачењима“ („Службени гласник PC“, број 104/09) и „Правилник о изворима нејонизујућих
зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања“ („Службени гласник
PC“, број 104/09), „SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја
електроенергетских постројења“ („Службени лист СФРЈ“, број 8/86), „SRPS N.C0.101 - Заштитом
телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од опасности“, „SRPS
N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од
сметњи“ („Службени лист СФРЈ“, број 68/86), као и „SRPS N.C0.104 - Заштита телекомуникационих постројења
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од утицаја електроенергетских постројења-Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска
постројења“ („Службени лист СФРЈ“, број 49/83).
У
случају
градње
испод
или
у
близини
далековода,
потребна
je
сагласност
ЈП „Електромрежа Србије“, при чему важе следећи услови:
Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у коме je дат
тачан однос постојећих и планираних далековода и објеката чија je изградња планирана, уз задовољење
горе поменутих прописа и закона и исти може израдити пројектна организација која je овлашћена за те
послове.
Претходно наведени услов важи приликом израде:
1) Елабората
о
могућностима
градње
планираних
објеката
у
заштитном
појасу
далековода и трафостаница.
Заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег
фазног проводника.
У случају да се планира постављање стубова јавне расвете у заштитном појасу далековода, потребно је
исте уважити при изради Елабората.
2) Елабората
утицаја
далековода
на
потенцијално
планиране
објекте
од
електропроводног материјала.
Овај утицај за цевоводе, у зависности од насељености подручја, потребно je анализирати на
максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.
3) Елабората утицаја далековода на електронске комуникационе водове (овај елаборат није потребно
разматрати у случају да се користе оптички каблови).
Овај утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је
анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода у случају градње
телекомуникационих водова.
У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом
инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави налог мера за
измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа, потребно je да се:
Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза
између ЈП „Електромрежа Србије“ и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта
адаптације или реконструкције далековода, у складу са „Законом о енергетици“ („Службени гласник
PC“, број 145/14) и „Законом о планирању и изградњи“ („Службени гласник PC“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
О трошку Инвеститора планираних објеката, a на бази пројектних задатака усвојених на Стручном панелу
за пројектно техничку документацију ЈП „Електромрежа Србије“, уради техничка документација за
адаптацију или реконструкцију и достави ЈП „Електромрежа Србије“ на сагласност.
О трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција далековода
(односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) изврши пре почетка било каквих
радова на планираним објектима у непосредној близини далековода.
Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавесте представници ЈП „Електромрежа
Србије“.
Препорука je да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода како би се избегла израда
Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална
адаптација или реконструкција далековода. Такође, наша препорука je и да минимално растојање
планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12
m, што не искључује потребу за Елаборатом.
Остали општи технички услови:
Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна
да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа
110 kV.
Забрањено je коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз
воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV.
Забрањено je складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести
подземно у случају укрштања са далеководом.
Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у
близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода.
Терен испод далековода се не сме насипати.
Све металне инсталације (електроинсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.)
морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.
6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру
Прикључење на електроенергетску инфраструктуру ће се извести подземним прикључком у складу са
условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.
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6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре
За изградњу и уређење планираног система за наводњавање Сивац-Север, не планира се прикључење на
термоенергетску (гасоводну) инфраструктуру.
Развој и изградња објеката термоенергетске инфраструктуре који су у обухвату Плана а изван
грађевинског земљишта туристичког локалитета Мали Стапар, вршиће се у складу са смерницама датим у
Просторном плану општине Кула и у складу са условима из Правилника о условима за транспорт и
дистрибуцију гасоводима и продуктоводима.
Изградња планиране термоенергетске инфраструктуре као и прикључење на исту планираних садржаја
дела туристичког локалитета Мали Стапар, који је у обухвату овог Плана, одвијаће се правилима
утврђеним овим Планом. Планирана је изградња дистрибутивне гасне мреже у коридорима приступних
саобраћајница.
6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
Изградња планиране термоенергетске инфраструктуре у делу туристичког локалитета Мали Стапар који је
у обухвату овог Плана, вршиће се у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник PC“, број 86/15), на
следећи начин:
Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у
којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су:
МОР ≤ 4 bar (m)
1

Гасовод од полиетиленских цеви

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода МОР < 4
bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:
Минимално дозвољено растојање (m)
Укрштање
Паралелно вођење
Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских сл. каблова
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова
Од гасовода до шахтова и капала
Од гасовода до високог зеленила

0,20
0,20
0,30
0,50
0,20
0,20
0,20
-

0,40
0,40
0,50
1,00
0,40
0,40
0,30
1,50

Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода је 80 cm, мерено од горње ивице гасовода.
Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода, мерена од горње ивице цеви,
код укрштања са другим објектима je:
до
до
до
до

Објекат
дна одводних канала путева
дна регулисаних корита водених токова
горње коте коловозне конструкције пута
дна нерегулисаних корита водених токова

Минимална дубина укопавања (cm)
100
100
135
150

Приликом укрштања гасовода са путевима, каналима и далеководима, гасовод се по правилу води под
правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60°до 90°.
Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова
далековода су:
Називни напон
1 kV>U
1 k V < U < 2 0 kV

Минимално растојање
При укрштању (m)
1
2

при паралелном вођењу (m)
1
2

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се не сме угрозити
стабилност стуба.
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6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру
Прикључење на гасоводну инфраструктуру осталих садржаја у обухвату плана који нису у функцији
система за наводњавање, извести у складу са условима и сагласностима добијеним од надлежног
дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилнику о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 barа („Службени гласник РС“, број 86/15).
6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА
6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
Приступ телекомуникационом саобраћају обезбедиће се изградњом прикључка на постојећу ЕК мрежу у
складу са условима надлежног предузећа за телекомуникације.
Претплатнички ЕК каблови месне мреже Сивац су положени у зеленом појасу улица (у насељеном
месту Сивац и Мали Стапар) поред тротоара или коловоза, на дубини од око: 0,6-0,8 m, a на прелазу
преко коловоза у Малом Стапару претплатнички каблови су положени кроз заштитне FeZn цеви
пречника 50 mm, на дубини од око; 0,8-1,0 m.
У складу са условима надлежног Предузећа за телекомуникације планирано је полагање новог
магистралног оптичког ЕК кабла: Нови Сад - Врбас - Кула - Сивац - Кљајићево - Сомбор 2 (поред трасе
постојећег магистралног оптичког ЕК кабла: Нови Сад - Врбас - Кула - Сивац - Кљајићево - Сомбор).
Планираним радовима на изградњи цевовода не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и
техничких карактеристика постојећих ЕК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног
функционисања ЕК саобраћаја.
Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је извршити трасирање и обележавање трасе
постојећих електронских комуникационих објеката помоћу инструмента трагача каблова, како би се
дефинисали тачан положај и дубина ЕК објеката (ЕК канализације и ЕК каблова), да би се затим одредио начин
заштите истих уколико су угрожени.
Приликом извођења радова, посебно на местима непосредног приближавања и укрштања постојећих ЕК
објеката и новопројектованих објеката обавезно је присуство овлашћеног лица Предузећа за
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, ИЈ Сомбор.
Места означена графички са тачкама: К1-ПН32, К1-ПНЗЗ.К1-ПН34..., представљају праве кабловске
наставке на претплатничким кабловима месне мреже Сивац положене у земљу (дуж улице у Малом
Стапару), Места означена графички са тачкама: К1-ПНс1, К1-ПНс2, К1-ПНсЗ, К1-ПНс4, представљају
рачвасте кабловске наставке постављене у ИРО-има (стојећим изводно-разводним орманима). Места
означена са: Kl, представљају ИРО-е. (стојеће изводно-разводне ормане), који су видљиви и
постављени у бетонска постоља у зеленом појасу улице у Малом Стапару, поред трасе постојећих
претплатничких каблова.
Заштиту и обезбеђење постојећих ЕК објекат и каблова потребно је извршити пре почетка било каквих
грађевинских радова и предузети све потребне мере предострожности како не би, на било који начин,
дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика
постојећих ЕК каблова.
Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ЕК објеката и каблова вршити искључиво ручним
путем без употребе механизације и уз преузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања,
пробни ископи и сл.
У случају евентуалног оштећења ЕК каблова или прекида ЕК саобраћаја на везама услед непажљивог и
нестручног извођења радова, Инвеститор је обавезан да овом Предузећу надокнади целокупну штету по
свим основама (трошкови санације, накнаду губитка услед прекида ЕК саобраћаја…..).
6.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе (ЕК) инфраструктуре
Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе комуникација
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др);
Eлектронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница;
Препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадно провлачење
електронских комуникационих каблова;
Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, односно 0,3 m, 0,4
m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу, тротоару сл;
Ако већ постоје трасе, нове EK каблове полагати у исте;
При укрштању ЕК кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално растојање мора бити најмање
0,5 m;
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При приближавању и паралелном вођењу ЕК кабла са цевима водовода хоризонтално растојање мора
бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са
канализацијом;
При укрштању ЕК кабла са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити најмање 0,4 m;
При приближавању и паралелном вођењу ЕК кабла са цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора
бити најмање 0,4-1,5 m, у зависности од притиска гасовода;
Минимално хоризонтално растојање постојећих наставака на магистралном оптичком ЕК каблу: ПН{24),
ПН(25), ПН(25а)..., и спољне (ближе) ивице трасе пројектованог дистрибутивног цевовода система за
наводњавање „Сивац север“, мора бити: 1,5 m.
Минимално вертикално растојање (при укрштању инсталација) трасе постојећих ЕК инсталација:
магистралног оптичког ЕК кабла: Нови Сад - Врбас - Кула - Сивац - Кљајићево - Сомбор,
претплатничких ЕК каблова месне мреже Сивац, и трасе пројектованог дистрибутивног цевовода
система за наводњавање „Сивац север“, мора бити: 0,5 m.
Минимално хоризонтално растојање, при паралелном вођењу, трасе постојећих ЕК инсталација:
магистралног оптичког ЕК кабла: Нови Сад - Врбас - Кула - Сивац - Кљајићево - Сомбор,
претплатничких ЕК каблова месне мреже Сивац и спољне (ближе) ивице трасе пројектованог
дистрибутивног цевовода система за наводњавање „Сивац север“, мора бити: 1,0 m.
Ha местима укрштања инсталацију пројектованог дистрибутивног цевовода система за наводњавање
„Сивац север“ обавезно положити испод наведених постојећих ЕК инсталација, (магистралног
оптичког ЕК кабла: Нови Сад - Врбас - Кула - Сивац - Кљајићево - Сомбор, претплатничких ЕК каблова
месне мреже Сивац), a угао укрштања треба да буде што ближе 90°, али не сме бити мањи од 45°.
Минимално хоризонтално растојање постојећих правих кабловских наставака на претплатничким
кабловима положених у земљу, К1-ПН32, К1-ПНЗЗ, К1-ПН34..., постојећих ИРО-а, (К1-стојећих
изводно-разводних ормана) и спољне (ближе) ивице трасе пројектованог дистрибутивног цевовода
система за наводњавање „Сивац север“, мора бити: 1,5 m.
Планирана црпна станица „Сивац ПЦ 1“, се не сме постављати преко трасе постојећег претплатничког ЕК
кабла, a минимално хоризонтално растојање спољне ивице зида планиране црпне станице, у односу
на трасу наведених постојећих ЕК инсталација, мора бити: 0,5 m.
Минимална
хоризонтална
удаљеност
средњенапонског
20
kV
(за
напоне
преко
1 kV) електроенергетског кабла (на деоници паралелног вођења), у односу на трасе ЕК инсталација,
мора бити: 1,0 m.
Минимална вертикална удаљеност (при укрштању инсталација) високонапонских ВН 20 kV електроенергетских
каблова у односу на трасе ЕК инсталација, мора бити:0,5 m.
Преко трасе планираних и постојећих телекомуникационих објеката: магистралних оптичких ЕК каблова,
претплатничких каблова месне мреже, није дозвољена изградња колских прилаза, или
електроенергетских постројења (далековода. трансформаторских станица...).
Десет дана пре почетка извођења било каквих радова у близини наведених постојећих ЕК објеката,
обавезно je да се Инвеститор писмено обрати ЕПС Дистрибуцији, Огранку електродистрибуције
Сомбор, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и
руководиоца градилишта (контакт телефон).
Приликом извођења свих радова у непосредној близини свих наведених постојећих ЕК инсталација, обавезно
je присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Регија
Нови Сад, Извршна јединица Сомбор.
Приликом извођења предметних радова, инвеститор и извођач радова морају да воде рачуна да не
проузрокују сметње на водовима електровеза. У случају сметњи проузрокованих извођењем радова,
инвеститор и извођач су дужни да сносе трошкове отклањања истих и за губитке у саобраћају. Ископ,
затрпавање, набијање, и све радове изнад и у непосредној близини наведених ЕК објеката на
минималној хоризонталној удаљености од: 2,0 m, мора се вршити искључиво пажљивим ручним
ископом, никако машинским путем (грађевинским машинама), које могу да изазову оштећења на ЕК
објектима, и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и
сл).
Посебну пажњу обратити приликом извођења свих радова око и у близини наведене релације
магистралног оптичког ЕК кабла: Нови Сад - Врбас - Кула -Сивац - Кљајићево - Сомбор (од
међународног значаја).
Приликом извођења свих радова, извођач je дужан да се обрати одељењу за ЕОМ транспортне мреже (за
оптичке ЕК каблове), и оперативном центру за приступне мреже (претплатничке каблове месне ЕК
мреже), у „Телеком-у“, Извршној јединици Сомбор, ради договора око прегледа изведених радова на
местима приближавања и укрштања.
Тачан положај на местима укрштања траса свих наведених ЕК инсталација, са трасом пројектованог
дистрибутивног цевовода система за наводњавање „Сивац север“ и црпне станице „Сивац ПС1“,
обавезно утврдити пробним ручним ископом.
Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика
постојећих ЕК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ЕК cao6paћaja, и
мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим ЕК кабловима ради њиховог редовног
одржавања и евентуалних интервенција.
Извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ЕК инсталација у зони планираних
радова (помоћу документације, инструмента трагача каблова и no потреби пробним ископима на
траси које врши извођач радова уз надзор представника „Телеком-а“), како би се утврдио њихов
тачан положај и дубина и дефинисали коначни услови заштите ЕК инсталација.
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Пројектант, односно извођач радова je у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са
дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ЕК објеката и каблова.
Заштиту и обезбеђење постојећих ЕК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих
грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на
било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности. техничке исправности електричних
или оптичких карактеристика постојећих ЕК објеката и каблова.
У складу са важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења
радова приликом изградње објеката („Службени гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног пojaca
није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних
предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим на
местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских
комуникација (ЕК објеката).
6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
Прикључење на електронску комуникациону мрежу извести подземним каблом са постојеће ЕК мреже.
6.6.

ПРАВИЛА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ЛОКАЛИТЕТА МАЛИ СТАПАР

Формирање зелених површина у оквиру туристичког локалитета Мали Стапар, прилагодити затеченим и
планираним зонама и садржајима на јавним површинама, a у приватном делу je обавезујуће
прилагођавање амбијенту локалитета.
Обале канала са припадајућим површинама, потребно je уредити у ускладити са исходованим условима.
У уличним коридорима формирати јавно улично зеленило од дрворедних садница које прате травњаци.
При успостављању уличног зеленила водити рачуна о профилу улица, размештају инсталација и других
пратећих инфраструктура, климатским условима, ветру, типу земљишта итд. Препорука је коришћење
аутохтоних врста.
Предлог врста у уличном зеленилу
високи и средње високи лишћари:
Acer pseudopiatanus (јавор),
Fraxinus excelsior (јасен),
Sophora japonica (софора),
Celtis occidentalis (копривић),
Quercus rubra (црвени храст),
Castanea sativa (питоми кестен),
Tilia sp. (липа),
Betula alba (бреза),
Laburnum anaglroides (златна киша),
Platanus acerifolia (платан),
Ulmus pumila (сиб. брест), итд.
нижи лишћари:
Acer palmatum A.ginala (јавор),
Catalpa bignonioides (каталпа),
Sorbus sp.,
Cercis siliquastrum (јудино дрво),
Rhus typhina (руј),
Prunus pissardii (црвенолисна шљива),
разне кугласте и жалосне форме (јавора, јасена, брезе, врбе) итд.
У оквиру зоне становања минимум 20% комплекса треба да буду зелене површине.
Обавезујућа је разрада зеленила кроз пројекте озелењавања по зонама на јавном грађевинском, а по
потреби осталом грађевинском земљишту.
6.7. ПРАВИЛА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА ЗЕЛЕНИЛА
Заштитне појасеве зеленила, у виду ветрозаштитних и пољозаштитних појасева, потребно је формирати на
пољопривредном земљишту, уз атарске путеве и каналску мрежу.
Смернице које представљају препоруку за формирање заштитних појасева зеленила у оквиру
пољопривредног земљишта (пољозаштитни појасеви), који се подижу ради заштите од ветра и еолске
ерозије су:
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формирање појасева од просечно 10 m ширине (минимум 6 m);
формирање главних појасева управно на правац дувања ветра, а споредних управно на правац главних
појасева;
формирање једноредних или дворедних појасева у зони мање угрожености од ветра, а у зони јаког ветра
и суше појасева од 3-5 редова од лишћарских врста аутохтоног порекла;
формирање појасева на међусобном растојању од 30 њихових висина, како би се остварили ефекти
заштите од ветра, одношења земљишта и усева у фази семена;
формирање ажурних типова појасева (са већим бројем отвора распоређених по целом профилу појаса);
анализа својине земљишта потребног за формирање заштитних појасева зеленила.
Уз канале и мелиоративне канале који представљају еколошке коридоре, заштитне појасеве формирати у
складу са условима заштите природе:
уз канале формирати тампон појас који треба да има травну вегетацију у ширини од најмање 4 m
који се одржава редовним кошењем, а ако се покаже потреба за формирањем тампон појаса
ширег од 4 m, између травног појаса и обрађених површина планирати високо зеленило.
Пројектном документацијом је потребно одредити оптималне ширине и типове заштитних појасева,
међусобна растојања, а избор врста ускладити са условима заштите природе. Површине озеленити
аутохтоним садним материјалом. Забрањена је примена инвазивних врста, ради очувања биолошког
диверзитета.
Према условима заштите природе за формирање заштитних појасева зеленила препоручују се аутохтоне
врсте датог региона:
За мезофилна и умерено сува станишта су доминантне врсте: Quercus robur, Quercus cerris, Populus alba,
Populus canescens, Populus tremula, а субдоминантне су: Acer campestre, Acer tataricum, Fraxinus
angustifolia ssp. pannonica, Pyrus pyraster, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Frangula alnus,
Crataegus oxyacantha, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Rhamnus catarthicus.
За изразито сува станишта лесног платоа: Quercus pubescens, Quercus cerris, Quercus robur, Acer tataricum,
Acer campestre, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Pyrus pyraster, Cornus sanguinea, Rosa canina, Rosa
gaiiica, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare.
7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Под мерама енергетске ефикасности подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења
потрошње енергије и заштите природних ресурса у највећој могућој мери.
Ради смањења текућих трошкова и одрживости планских решења на предметном простору неопходно је
радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије и на подстицању примене
енергетски ефикасних решења и технологија.
Имајући у виду комплексност и основну функцију система за наводњавање, мере за даље побољшавање
енергетских карактеристика не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима самог
постројења као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење.
8.

ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Пољопривредно земљиште забрањено је користити у друге сврхе, осим у случајевима утврђеним Законом и
планском документацијом, а забрањено је и испуштање и одлагање отпадних и штетних материја,
укључујући и амбалажу и амбалажни отпад хемијских средстава заштите (вештачких ђубрива). Обавезно је
спроводити контролисану примену минералних ђубрива и препарата за заштиту, спроводити адекватне
технологије у обради земљишта и спровођење противерозионих мера. Вода која се користи за наводњавање
пољопривредних култура мора да испуњава услове у погледу квалитета, узимајући у обзир тип земљишта,
начин наводњавања, као и пољопривредну културу.
Спирање ораничног слоја земљишта, услед наводњавања, представља негативан утицај на земљиште као
природни ресурс. Натапањем земљишта услед неправилног наводњавања може доћи до промена
микробиолошких, хемијских и механичких особина земљишта. Ове особине се мењају услед губитка корисних
микроорганизама земљишта, хемијске промене у земљишту и губитка хранљивих елемената, испирања
хумусног слоја и сл.
Носилац пројекта система за наводњавање је у обавези да примењује мере за спречавање, смањење и
отклањање сваког штетног утицаја на животну средину, у складу са законском регулативом из ове области,
као и да:
систем за наводњавање изведе у складу са условима надлежних институција и органа;
врши контролу и одржавање технолошке опреме у исправном стању;
сав евентуални отпад на локацији преда овлашћеном оператеру;
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потпуно уреди и рекултивише терен након завршетка грађевинских радова, као и да озелени слободне
површине;
пре употребе воде за наводњавање спроведе њену анализу, у циљу утврђивања квалитета воде за
наводњавање, тј. да обезбеди квалитет воде у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних
и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени
гласник
РС“,
број 23/94);
изврши мерење дневног, вечерњег и ноћног нивоа буке, пре добијања употребне дозволе, при
максималном оптерећењу оба дизел агрегата и обе пумпе, на удаљености 50 m, 70 m и 100 m у правцу
стамбених објеката. Резултати мерења буке морају бити у складу са Уредбом о индикаторима буке,
граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката
буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);
спроводи мониторинг квалитета земљишта, воде за наводњавање и подземних вода на простору у обухвату
Плана;
да наводњавање спроводи у рационалној мери, тј. да се не употребљавају веће количине воде него што је
потребно, како не би дошло до нарушавања земљишне структуре;
примени мере за очување стабилности терена.
Према образложењу надлежног органа општине Кула, у поступку разматрања захтева за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградња система за наводњавање „Сивац
север“, фаза 1 у К.О. Сивац, технолошки поступак планираног система не представља процес који би
могао имати значајан утицај на животну средину, уколико се обезбеди ниво буке у законски дозвољеним
границама, те није утврђена обавеза израде студије о процени утицаја пројекта на животну средину.
9.

ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И
РАТНИХ ДЕЈСТАВА

9.1. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће природне и
друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују штету већег обима на
простору за који се План ради, као и прописивање мера заштите за спречавање елементарних непогода
или ублажавање њиховог дејства.
Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: земљотреса, сувишних вода, метеоролошких појава:
атмосферског пражњења, ветрова, града, пожара, акцидентних ситуација и техничко технолошких удеса,
ратних разарања.
Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда, за повратни период од
475 година, у обухвату Плана је утврђен VII степен сеизмичког интензитета. У односу на структуру тј. тип
објекта дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. За VII степен се сматра да
ће се у смислу интензитета и очекиваних последица манифестовати „силан земљотрес“.
При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката обавезно је
уважити могуће ефекте за наведени степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој
скали ЕМС-98, како би се максимално предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким
дејством. Мере заштите од земљотреса подразумевају строго поштовање и примену важећих грађевинскотехничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју.
Заштита од сувишних вода обезбедиће се преко изграђеног и планираног отвореног каналског система.
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске инсталације у
складу са одговарајућом законском регулативом.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које се огледају у подизању зелених
(ветрозаштитних) појасева одређених ширина, густина и врста дрвећа (високо дрвеће) попречно на правац
дувања ветра, уз саобраћајнице, канале и тамо где за то постоје услови.
Заштиту од града (обзиром да ова непогода може да нанесе велике штете пољопривредним културама)
неопходно је обезбедити лансирним (противградним) станицама, које се налазе у непосредном окружењу
обухвата Плана.
Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се искључити, без
обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. Мере заштите од пожара
обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите. Такође, потребно је придржавати се
услова и мера који су дати од стране Министарства унутрашњих послова – сектор за ванредне ситуације.
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Обзиром на то да тло у обухвату Плана изграђују порозни слојеви, у акцидентним ситуацијама при којима
може доћи до просипања опасних, токсичних или са другим својством штетних материја на површину
земљишта, ове материје могу лако продрети у дубље слојеве, односно може доћи до прогресивног
ширења услед филтрације подземне воде у тлу.
У циљу спречавања акцидентних ситуација у току изградње и експлоатације система за наводњавање
потребно је предузимати следеће мере:
извршити санацију, односно ремедијацију земљишта, уколико при извођењу радова дође до хаварије на
радним машинама или транспортним возилима, у смислу изливања уља и горива у земљиште;
редовно контролисати стање објеката и пратеће опреме система за наводњавање;
у случају уочавања оштећења на земљишту или коловозу у зони цевовода и објеката испитати стање цеви
или објеката и предузети мере санације.
Приликом извођења објекта треба се придржавати свих важећих техничких прописа стандарда и
норматива, а у случају неких измена, придржавати се свих важећих услова из Закона о заштити на раду.
9.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА
За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације, нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи.
10.

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Циљ израде предметног Плана је у првом реду стварање основа за изградњу планираног објекта
водопривредне инфраструктуре – система за наводњавање. Постојећа комунална инфраструктура
(електроенергетска и електронска комуникациона) у обухвату Плана се задржава. Електронска комуникациона
и термоенергетска инфраструктура у функцији планираног водопривредног објекта се не планира.
Укрштање планираног цевовода система за наводњавање са постојећом инфраструктуром извешће се
паралелно са изградњом планиране водопривредне инфраструктуре. Из свега наведеног закључак је да је
степен комуналне опремљености довољан за издавање локацијске дозволе за планирани систем за
наводњавање.
Овим Планом такође је неопходно обезбедити основне услове за функционално и неометано саобраћајно
опслуживање парцела пољопривредног земљишта у обухвату Плана, након изградње планираног система
за наводњавање. У том смислу, да би се постигао степен комуналне опремљености парцела
пољопривредног земљишта, потребан за издавање евентуалних локацијских услова и грађевинских
дозвола за изградњу објеката у функцији пољопривреде, неопходно је оформити парцеле нових атарских
путева како би саобраћајно опслуживање пољопривредног земљишта и даље било функционално и
неометано.
За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе на парцелама становања на грађевинском
земљишту туристичког локалитета Мали Стапар, неопходно је обезбедити одређени минимални степен
комуналне опремљености грађевинског земљишта, односно обезбедити прикључке на ону комуналну
инфраструктуру која је неопходна за оптимално функционисање планираних објеката (саобраћајна,
водоводна и канализациона и електроенергетска).
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме и услове
за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја:
конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8° MCS;
при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара;
спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом
о процени утицаја на животну средину.
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
2.1. ЗОНА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
2.1.1.

Правила за изградњу објеката/садржаја система за наводњавање „Сивац-Север“

Планирани садржаји система за наводњавање су:
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водозахват са црпном станицом,
систем цевовода, укупне дужине од сса 50 km, и
уређаји за наводњавање.
С обзиром да се површине планиране за наводњавање налазе на две топографски раздвојене целине,
висинскe разлике и преко 20 m, тако се и изградња система за наводњавање планира у две фазе.
Објекте водозахвата и црпне станице пројектовати за коначну фазу система за наводњавање.
Водозахват планирати као стабилно црпилиште високог притиска, са две уливне цеви пречника DN1000 и
више. Сам захват планира се на латералном Главном каналу, а подземно положене цеви предвидети на
довољној удаљености од канала, како би се обезбедио приступ механизацији за чишћење канала.
Концепт будућег система за наводњавање почива на довођењу воде из Великог Бачког канала, преко
планиране црпне станице „Сивац-ПС1“ (Q=1.295 l/s).
Црпна станица има задатак да обезбеди воду за наводњавање под притиском. Извориште воде је деоница
канала „Врбас-Бездан“, што све представља део комплексног хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав“ (ДТД). У
оквиру ДТД система ће се одржати одговарајући нивои воде, како је приказано слици.

Приказ система ДТД са радним нивоима воде
На уливима доводних цеви ће се поставити затварачи. Црпна станица ће бити опремљена опремом за
мерење протока и захваћене количине воде. Црпна станица је објекат у оквиру којег ће се налазити 6
отвора за спуштање усиса црпки.
Систем за испоруку воде у оквиру црпне станице се предвиђа из два дела (две фазе) који су под
различитим притисцима, по један за сваку од планираних површина за наводњавање. Прва група
површина за наводњавање је на нижем платоу, на надморској висини од 88,0 mnm, док је друга на вишем
платоу, на надморској висини од 113,0 mnm. Оба дела система ће имати своје пумпе и одвојене цевоводе
за испоруку воде према машинама за наводњавање.
Захтевани протоци, висине дизања и потребне снаге пумпи предвиђени за реализацију у I фази су:
Qnp=320 m3/h, Hnp=43 m, Pnp=47 kW
Qvp=810 m3/h, Hvp=75 m, Pvp=207 kW
Предвиђени нивои воде у каналу, на месту водозахвата су следећи:
максимални ниво воде: 84,60 mnm,
минимални ниво воде: 83,00 mnm.
У оквиру I фазе реализације система за наводњавање, у црпној станици планирати по једну пумпу за
високу и за ниску зону. Пумпе су следећих карактеристика:
Qnp=460 m3/h, Hnp= 63 m, Pnp=110 kW
Qvp=935 m3/h, Hvp=105 m, Pvp=375 (400) kW
Филтерско постројење инсталирати у оквиру надземног дела објекта црпне станице тако да спречи улазак
воде неодговарајућег механичког састава у заливни систем.
Црпна станица ће радити аутоматски или на ручни погон, само уколико је аутоматски систем ван погона/у
квару.
Црпна станица ће бити опремљена системом за пражњење комплетног система на крају сезоне
наводњавања, а свакако пре зиме.
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У I фази је предвиђено обезбеђење електро напајања преко дизел агрегата, смештеног у објекту уз црпну
станицу. Објекат предвидети димензија макс. 12,0x15,5 m, у којем ће бити смештена опрема за електро
напајање и развод, у I фази.
Дистрибуција воде до уређаја за наводњавање предвиђена је системом цевовода, укупне дужине од око
50 km. Разводна дистрибутивна мрежа за наводњавање биће профила од 200 до 1000 mm.
Уређаји за наводњавање типа „Центар пивот“ (30 самоходних аутоматизованих уређаја са кружним
кретањем) и „Линеар“ на црево (3 широкозахватна линеарна уређаја за наводњавање са снабдевање
водом из цевовода), снабдеваће се водом преко хидраната.
Како ће се, у погледу надморске висине, површине за наводњавање налазити на два висински различита
платоа, тако ће и систем за наводњавање бити подељен у две групе. Прва група планирана на надморској
висини од просечно 88,0 mnm, састојаће се од 3 машине за наводњавање. Североисточна група планирана
је на надморској висини од просечно 113,0 mnm, и састојаће се од 8 уређаја за наводњавање.
Уређаје за наводњавање пројектовати тако да ни једним својим делом (при кретању) или радом (при
заливању) не угрозе или заливају постојеће пољске путеве или друге објекте. На местима на којима ће се
трасе планираних линеара укрстити са пољским путевима пројектовати граничнике, чиме ће се спречити
наводњавање пољских путева.
Прелиминарни хидраулички прорачун је показао да су потребне следеће врсте и класе разводне
дистрибутивне мреже:
PN 10 за HDPE (полиетилен) цеви са номиналним пречником до 450 mm,
Цеви од дуктилног лива DCI или GRP (полиестер) цеви класе SN10000 и више за радни притисак од PN10 и
PN16, за цеви номиналног пречника од 500-1000 mm.
2.1.2.

Правила за изградњу на пољопривредном земљишту под заливним системом

Пољопривредно земљиште под заливним системом ће, као директан резултат деловања система за
наводњавање, бити наводњено, а самим тим ће се побољшати и повећати принос пољопривредних
култура.
Правила за изградњу на пољопривредном земљишту под заливним системом су дефинисана Просторним
планом општине Кула, и нису предмет овог Плана.
2.1.3. Правила за изградњу на површинама намењеним становању
Катастарска парцела намењена становању која се налази у обухвату Плана, а у Зони система за
наводњавање, је грађевинско земљиште туристичког локалитета Мали Стапар.
Врста и намена објеката
Главни објекат:
Намена:
стамбени, стамбено-пословни, пословни.
На парцели намењеној становању омогућена је изградња објеката породичног становања са
максимално две стамбене јединице, организоване у једном или више објеката.
На парцели намењеној становању дозвољено је и грађење објеката који су превасходно у функцији
развоја туризма (трговина, угоститељство, преноћишта, апартмански смештај, хотели, пошта,
банкомат, сувенирнице, музеј, спорт, образовање – школа у природи, култура, верски објекти,
радионице старих заната, прерада пољопривредних производа – млека, меса, житарица, воћа,
грожђа, трске и других на стари традиционални начин) и друге делатности које су
компатибилне са функцијом туризма.
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 (објекат/објекти на
парцели су у потпуности намењени пословању).
Врста:

главни објекат може да се гради као слободностојећи (објекат не додирује ни једну међну
линију грађевинске парцеле) и у прекинутом низу (објекат додирује једну међну линију
грађевинске парцеле).

Други објекат:
Намена: стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат.
Помоћни објекат:
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Намена: гараже, оставе, летње кухиње, водонепропусна бетонска септичка јама, бунар, ограда,
трафостаница и сл. Оставе за огрев, гаража и летња кухиња могу се планирати и у саставу
основног објекта или другог објекта на парцели.
Врста:

објекат се гради као слободностојећи или као објекат у прекинутом низу.

Услови за формирање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:
грађевинска парцела је најмања честица на којој се може градити, приступачна са јавног пута (обезбеђен
колски приступ), чија је најмања ширина уличног фронта
14,0 m,
минимална површина грађевинске парцеле је 500 m2;
за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална величина парцеле је
300,0 m2.
Положај објеката на парцели у односу на регулацију и у односу на границе парцеле
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинском линијом. Главни
објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, која се у односу на регулациону линију
повлачи у дубину парцеле за мин. 14,0 m од западне регулационе линије, због полагања планираног
цевовода. Удаљеност грађевинске од регулационе линије у Малостапарској улици утврђује се на основу
позиције већине изграђених објеката у непосредном окружењу (преко 50%).
Изградња на парцели може се дозволити под следећим условима:
минимална удаљеност слободностојећих објеката (са испадима) од међне линије северне (западне)
орјентације је 1,0 m 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 1,60 m од коте пода;
минимална удаљеност слободностојећих објеката (са испадима) од међне линије јужне (источне)
орјентације је 3,0 m;
основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (западне) оријентације
је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (источне) оријентације је 4,0 m (растојање основног
габарита без испада).
удаљеност између слободностојећих објеката на суседним парцелама је минимум 4,0 m.
уколико се објекат поставља тако да додирује међну линију, неопходна је сагласност власника суседне
парцеле.
Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле
Индекс заузетости грађевинске парцеле површине до 1.000 m2 је максимално 40%, а за парцеле чија је
површина преко 1.000 m2 индекс заузетости је максимално 30%.
Максимални индекс изграђености је 0,7.
Изградња спортских објеката у зони становања није условљена датим степеном заузетости и изграђености
и удаљеностима.
Минимално 20% комплекса - парцеле потребно је да су зелене површине (озелењавање ускладити са основном
наменом парцеле, угоститељске садржаје са парковским површинама, спортске и рекреативне објекте са
парк шумом, шумским или заштитним зеленилом).
Највећа дозвољена спратност или висина објеката
Дозвољена спратност главног објекта је максимално П+Пк. Максимална висина поткровног венца објеката
на регулацији је 5,0 m.
Дозвољена спратност другог објекта је максимално П+Пк.
Дозвољена спратност помоћног објекта је макс. П, а макс. висине до 4,0 m.
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 1,2 m виша од коте тротоара. Разлику између коте пода и коте
тротоара решити унутар објекта;
висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне косине.
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Не препоручује се изградња подрумских и сутеренских просторија због високог нивоа подземних вода.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели се могу градити и други објекти у функцији основне намене грађевинске
парцеле, до дозвољеног максималног индекса заузетости.
Уколико то ширина фронта парцеле дозвољава, уз поштовање свих осталих услова датих овим Планом,
могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као засебног објекта, на истој удаљености од регулационе
линије (на грађевинској линији) као и припадајући главни објекат, уз услов да кровне равни гараже имају
пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осовине или у унутрашњост
гараже (уколико се гаража постави на регулационој линији).
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. Ограда и стубови ограде на
регулацији су максималне висине 2,0 m.
Грађевинске и катастарске парцеле се према суседу ограђују тако да се ограда поставља по међи, а
стубови ограде су на парцели власника ограде. Ограда на граници парцеле према суседу по правилу је
прозирна – транспарентна макс. висине 2,0 m која се може постављати на подзид висине до 0,4 m. Ограда
може бити и зидана (не може бити виша од ограде на регулацији), под условом да се предходно прибави
сагласност власника - корисника парцеле, односно објекта према којој се ограда поставља.
Водонепропусна септичка јама за прихват фекалних и отпадних вода се гради на парцели власника,
удаљена минимум 10,0 m од бунара, минимум 2,5 m од уличне регулационе линије, односно 3,0 m од
осталих граница парцеле (међа), а минимум 5,0 m од свих стамбених објеката.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавни пут – улицу, по правилу директно, а изузетно,
ако се то не може остварити - преко приватног пролаза (ово се не односи на државни пут). При
обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезно оставити пропуст за
атмосферску воду.
За грађевинску парцелу у оквиру ове зоне обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 2,5 m.
За грађевинску парцелу на којој се планира изградња пословног објекта мора се обезбедити колско-пешачки
прилаз мин. ширине 3,5 m и пешачка стаза мин. ширине
1,5 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг
место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг или гаражно место на један стан,
односно једно паркинг место на 70 m2 корисне површине простора намењеног пословању.
Заштита суседних објеката
Ако се објекти постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објекта угрозити
ваздушни простор суседа преко међе.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, односно регулациону линију
више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда се
она поставља у односу на грађевинску, односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина тротоара износи најмање
3,0 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;
транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини
објекта с висином изнад 3,0 m,
платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице
тротоара на висину изнад 3,0 m,
конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
један степеник у макс. ширини 0,З m, када је ширина тротоара већа од 1,8 m,
код традиционалног постављања прозора „кибиц фенстер“ у макс. ширини 0,З m, када је ширина
тротоара већа од 1,8 m.
Грађевински елементи – еркери на нивоу поткровне етаже могу да пређу грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената
не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
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на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (западне) оријентације (ако је растојање објекта
до међе најмање 1,5 m) до 0,6 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне
фасаде изнад приземља,
на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (источне) оријентације (ако је растојање објекта до
међе најмање 3,0 m) до 0,9 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне
фасаде изнад приземља,
на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5,0 m) до 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30%
стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако савлађују висину од 0,9 m.
Степенице које савлађују висину вишу од 0,9 m улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до
висине од 0,9 m не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта.
Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до
које се гради објекат.
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели,
изузев отвора на просторијама нестамбене намене који су искључиво у функцији вентилационог отвора
или осветљења, висине парапета од мин. 1,8 m, а површине до макс. 0,8 m².
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одвођење атмосферских
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Површинске воде са грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске воде
са парцеле одводити слободних падом, према риголама, односно према улици са најмањим падом од
1,5%.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Изградња нових објеката је дозвољена под условом да се визуелно (габаритом и висином) не наруши
улични фронт. Код грађења применити принципе аутентичности уличне фасаде, задржавања ритма и
величине постојећих отвора, висине слемена и венаца. Објекти се могу пројектовати са елементима
савремене модерне архитектуре, са јасном разликом шта је накнадна интервенција.
2.2. ЗОНА ОСТАЛИХ ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
2.2.1. Правила за изградњу на пољопривредном земљишту
Правила за изградњу на пољопривредном земљишту чији се део налази у обухвату Плана су дефинисана
Просторним планом општине Кула, и нису предмет овог Плана.
2.2.2. Правила за изградњу на површинама намењеним становању
Парцеле намењене становању које се налазе у обухвату Плана, а у Зони осталих површина у обухвату
Плана, су грађевинско земљиште туристичког локалитета Мали Стапар.
Врста и намена објеката
Главни објекат:
Намена:
стамбени, стамбено-пословни, пословни.
На парцели намењеној становању омогућена је изградња објеката породичног становања са
максимално две стамбене јединице, организоване у једном или више објеката.
На парцели намењеној становању дозвољено је и грађење објеката који су превасходно у функцији
развоја туризма (трговина, угоститељство, преноћишта, апартмански смештај, хотели, пошта,
банкомат, сувенирнице, музеј, спорт, образовање – школа у природи, култура, верски објекти,
радионице старих заната, прерада пољопривредних производа – млека, меса, житарица, воћа,
грожђа, трске и других на стари традиционални начин) и друге делатности које су
компатибилне са функцијом туризма.
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 (објекат/објекти на
парцели су у потпуности намењени пословању).
Врста:

главни објекат може да се гради као слободностојећи (објекат не додирује ни једну међну
линију грађевинске парцеле) и у прекинутом низу (објекат додирује једну међну линију
грађевинске парцеле).

Број 4 - страна 122

Службени лист општине Кула

28. фебруар 2017.

Други објекат:
Намена:
стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат.
Помоћни објекат:
Намена: гараже, оставе, летње кухиње, водонепропусна бетонска септичка јама, бунар, ограда,
трафостаница и сл. Оставе за огрев, гаража и летња кухиња могу се планирати и у саставу
основног објекта или другог објекта на парцели.
Врста: објекат се гради као слободностојећи или као објекат у прекинутом низу.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:
грађевинска парцела је најмања честица на којој се може градити, приступачна са јавног пута (обезбеђен
колски приступ), чија је најмања ширина уличног фронта 14,0 m, или се задржава постојећа, уколико је
изграђена, под условом да је омогућен колски прилаз на грађевинску парцелу минималне ширине 3,0 m;
минимална површина грађевинске парцеле је 500 m2;
за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална величина парцеле је
300,0 m2.
Положај објеката на парцели у односу на регулацију и у односу на границе парцеле
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинском линијом. Главни
објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, која се у односу на регулациону линију
повлачи у дубину парцеле за мин. 0,0 m. Удаљеност грађевинске од регулационе линије у Малостапарској
улици утврђује на основу позиције већине изграђених објеката у непосредном окружењу (преко 50%).
Изградња на парцели може се дозволити под следећим условима:
изузетно за постојеће објекте који се реконструишу, може се задржати постојећа позиција објеката у
односу на регулацију и границу суседне парцеле под условом да се при извођењу радова обезбеди
стабилност суседног објекта;
минимална удаљеност слободностојећих објеката (са испадима) од међне линије северне (западне)
орјентације је 1,0 m 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 1,60 m од коте пода;
минимална удаљеност слободностојећих објеката (са испадима) од међне линије јужне (источне)
орјентације је 3,0 m. 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),
минималне ширине 3,0 m;
основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (западне) оријентације
је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (источне) оријентације је 4,0 m (растојање основног
габарита без испада).
за објекте на угаоним парцелама ово правило се не примењује, објекат се поставља на регулацији тако
да се приступ на парцелу минималне ширине 3,0 m (слободан или преко ајнфорта) обезбеђује са
једне стране а може и обострано;
удаљеност између слободностојећих објеката на суседним парцелама је минимум 4,0 m;
уколико се објекат поставља тако да додирује међну линију, неопходна је сагласност власника суседне
парцеле;
изузетно за постојеће објекте који се реконструишу, може се задржати постојећа позиција објеката у
односу на регулацију и границу суседне парцеле под условом да се при извођењу радова обезбеди
стабилност суседног/суседних објеката.
Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле
Индекс заузетости грађевинске парцеле површине до 1.000 m2 је максимално 40%, а за парцеле чија је
површина преко 1.000 m2 индекс заузетости је максимално 30%.
Максимални индекс изграђености је 0,7.
Изградња спортских објеката у зони становања није условљена датим степеном заузетости и изграђености
и удаљеностима.
Минимално 20% комплекса - парцеле потребно је да су зелене површине (озелењавање ускладити са основном
наменом парцеле, угоститељске садржаје са парковским површинама, спортске и рекреативне објекте са
парк шумом, шумским или заштитним зеленилом).
Највећа дозвољена спратност или висина објеката
Дозвољена спратност главног објекта је максимално П+Пк. Максимална висина поткровног венца објеката
на регулацији је 5,0 m.
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Дозвољена спратност другог објекта је максимално П+Пк.
Дозвољена спратност помоћног објекта је макс. П, а макс. висине до 4,0 m.
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 1,2 m виша од коте тротоара. Разлику између коте пода и коте
тротоара решити унутар објекта;
висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне косине.
Не препоручује се изградња подрумских и сутеренских просторија због високог нивоа подземних вода.
Радови на постојећим објектима који не задовољавају предходне услове су омогућени у затеченим
габаритима.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели се могу градити и други објекти у функцији основне намене грађевинске
парцеле, до дозвољеног максималног индекса заузетости.
Уколико то ширина фронта парцеле дозвољава, уз поштовање свих осталих услова датих овим Планом,
могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као засебног објекта, на истој удаљености од регулационе
линије (на грађевинској линији) као и припадајући главни објекат, уз услов да кровне равни гараже имају
пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осовине или у унутрашњост
гараже (уколико се гаража постави на регулационој линији).
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. Ограда и стубови ограде на
регулацији су максималне висине 2,0 m.
Грађевинске и катастарске парцеле се према суседу ограђују тако да се ограда поставља по међи, а
стубови ограде су на парцели власника ограде. Ограда на граници парцеле према суседу по правилу је
прозирна – транспарентна макс. висине 2,0 m која се може постављати на подзид висине до 0,4 m. Ограда
може бити и зидана (не може бити виша од ограде на регулацији), под условом да се предходно прибави
сагласност власника - корисника парцеле, односно објекта према којој се ограда поставља.
Водонепропусна септичка јама за прихват фекалних и отпадних вода се гради на парцели власника,
удаљена минимум 10,0 m од бунара, минимум 2,5 m од уличне регулационе линије, односно 3,0 m од
осталих граница парцеле (међа), а минимум 5,0 m од свих стамбених објеката.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавни пут – улицу, по правилу директно, а изузетно,
ако се то не може остварити - преко приватног пролаза. При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је
затрпавање уличних канала. Обавезно оставити пропуст за атмосферску воду.
За грађевинску парцелу у оквиру ове зоне обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 2,5 m.
За грађевинску парцелу на којој се планира изградња пословног објекта мора се обезбедити колскопешачки прилаз мин. ширине 3,5 m и пешачка стаза мин. ширине 1,5 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг
место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг или гаражно место на један стан,
односно једно паркинг место на 70 m2 корисне површине простора намењеног пословању.
Заштита суседних објеката
Ако се објекти постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објекта угрозити
ваздушни простор суседа преко међе.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, односно регулациону линију
више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда се
она поставља у односу на грађевинску, односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

Број 4 - страна 124

Службени лист општине Кула

28. фебруар 2017.

излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина тротоара износи најмање
3,0 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;
транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини
објекта с висином изнад 3,0 m,
платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице
тротоара на висину изнад 3,0 m,
конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
један степеник у макс. ширини 0,З m, када је ширина тротоара већа од 1,8 m,
код традиционалног постављања прозора „кибиц фенстер“ у макс. ширини 0,З m, када је ширина
тротоара већа од 1,8 m.
Грађевински елементи – еркери на нивоу поткровне етаже могу да пређу грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената
не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (западне) оријентације (ако је растојање објекта
до међе најмање 1,5 m) до 0,6 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне
фасаде изнад приземља,
на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (источне) оријентације (ако је растојање објекта до
међе најмање 3,0 m) до 0,9 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне
фасаде изнад приземља,
на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске
парцеле од 5,0 m) до 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30%
стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако савлађују висину од 0,9 m.
Степенице које савлађују висину вишу од 0,9 m улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до
висине од 0,9 m не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта.
Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до
које се гради објекат.
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели,
изузев отвора на просторијама нестамбене намене који су искључиво у функцији вентилационог отвора
или осветљења, висине парапета од мин. 1,8 m, а површине до макс. 0,8 m².
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одвођење атмосферских
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Површинске воде са грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске воде
са парцеле одводити слободних падом, према риголама, односно према улици са најмањим падом од
1,5%.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Изградња нових објеката је дозвољена под условом да се визуелно (габаритом и висином) не наруши
улични фронт. Код грађења применити принципе аутентичности уличне фасаде, задржавања ритма и
величине постојећих отвора, висине слемена и венаца. Објекти се могу пројектовати са елементима
савремене модерне архитектуре, са јасном разликом шта је накнадна интервенција.
2.2.3. Правила за изградњу на шумском земљишту
Правила за изградњу на шумском земљишту чији се део налази у обухвату Плана су дефинисана
Просторним планом општине Кула, и нису предмет овог Плана.
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Геолошки и геотехнички услови изградње водопривредних објеката
Истражно бушење је изведено у циљу дефинисања литолошке грађе терена и узимања узорака за
лабораторијска геомеханичка испитивања. На планираној локацији црпне станице - у габариту планираног
објекта (изведене су две истражне бушотине), као и дуж трасе будућег цевовода (изведено је 6
бушотина): у зони преласка цевовода преко главног канала за одводњавање „Телечка - Источна градина“,
у зони где цевовод прелази преко регионалног пута Сивац – Сомбор, као и пруге Врбас – Сивац – Сомбор.
У геоморфолошком смислу истраживани терен представља старију терасну зараван која је делом
прекривена лесним седиментима. Као последица флувијалне ерозије настала су плића удубљења (делови
напуштених речних корита). Ови токови су каналисани и делимично уређени. На целом простору
заступљено је обрадиво пољопривредно земљиште, са мањим необрађеним деловима бара и мртваја. У
широј зони истражног простора заступљене су различите инжењерскогеолошке јединице. На основу
резултата изведених истраживања и испитивања (истражно бушење, теренске идентификације и
класификације тла и лабораторијско геомеханичке анализе) издвојене су следеће геолошке јединице:
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насип,
хумус,
прашинаста глина,
прашинасти песак,
песак,
лес.
Разматрани терен простире се на терен Средње Бачке, између Сомбора и Црвенке. Припада такозваној
варошкој тераси (флуви-барско дно панонског басена), прецизније ужем појасу те геоморфолошке
јединице подножјем Телечке лесне заравни. У грађи варошке терасе заступљени су речно-терасни
седименти (шљункови, пескови, песковите прашине), у нижим, и барске и еолошке творевине
(прашинасто-глиновити лес, преталожени лес) у вишим деловима.
Према геолошкој функцији, у оквиру варошке терасе издвојене су следеће две средине различитог
степена водонепропусности:
Слабоводопропусна до водонепропусна повлата,
Водоносна средина прве издани.
Ови резултати се не могу усвојити као прецизни и тачни већ само као релативни показатељи степена
водонепропустљивости.
Неопходно је извршити детаљна теренска инжењерско геолошка и хидрогеолошка испитивања.
4.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним спровођењем Плана кроз поступак издавања
локацијских услова, а на основу услова дефинисаних овим Планом.
Обавезна је израда пројекта препарцелације у циљу формирања парцела за нове атарске путеве.
5.

ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

Нумерички показатељи заступљености површина појединих претежних намена дати су, и процентуално
приказани, у табели биланса површина.
Урбанистички параметри и капацитети уређења и грађења планираног система за наводњавање, као и
основних и компатибилних садржаја на појединачној парцели грађевинског, пољопривредног и шумског
земљишта дати су у правилима уређења и правилима грађења за сваку зону понаособ.
Предвиђено је да планирана црпна станица заузме површину од око 1454 m2, односно око 15% постојећег
грађевинског земљишта канала ХС ДТД Врбас-Бездан које је обухваћено овим Планом.
Анализом биланса намене површина установљава се и да површина планираних атарских путева износи 9ha
70а 95m2. Иако је површина укинутих атарских путева, у циљу добијања већих површина за наводњавање
нешто већа, и износи 11ha 31а 99m2, диспозиција планираних атарских путева је таква да ће саобраћајно
опслуживање пољопривредног земљишта и даље бити функционално и неометано.
6. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог Плана омогућава издавање локацијских услова као и информације о локацији за
планирани водопривредни објекат система за наводњавање - црпну станицу и систем цевовода.
Могућа је етапност (фазност) реализације Плана – идејним и главним пројектима ће се дефинисати обим
изградње у свакој од планираних етапа.
Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи део Плана детаљне регулације туристичког локалитета
Мали Стапар („Службени лист општине Кула“, бр. 16/11) у делу за који се доноси План детаљне
регулације система за наводњавање „Сивац-Север“ КО Сивац у општини Кула, односно у граници обухвата
Плана која је дефинисана постојећим међним тачкама и аналитичким елементима и обухвата следеће
целе парцеле: 9786, 9788/1, 9803 и 10199 и делове парцела 11484/1, 11484/2, 11637, 11629, 11521 и 11518
у КО Сивац (графички прилог 2.7. Начин спровођења плана детаљне регулације), односно доношењем
овог Плана такође се омогућава издавање локацијских услова као и информације о локацији за следеће
намене које се налазе у обухвату Плана:
становање,
део Канала ХС ДТД Врбас-Бездан,
део мелиоративног канала, и
део приступне саобраћајнице.
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34.
На основу члана 35 став 7 и члана 46 став 1 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 9
став 5 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10),
члана 20 став 1 тачка 2 и члана 40 став 1 тачка 5 Статута општине Кула-пречишћен текст („Сл. лист
општине Кула“, бр. 7/13) Скупштина општине Кула, по прибављеном мишљењу Комисије за планове од
20.02.2017. године, на седници одржаној 28. фебруара 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈE ТУРИСТИЧКОГ ЛОКАЛИТЕТА „ВОДИЦЕ“
К.О. РУСКИ КРСТУР У ОПШТИНИ КУЛА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације туристичког локалитета „Водице“ к.о. Руски
Крстур у општини Кула (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Овом одлуком 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: 9010, 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, 7320 и 7319.
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, 7315
и 7314.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера, међном линијом катастарске парцеле број 7314 са
катастарским парцелама број: 7314, 7315 и 9008.
Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, међном линијом катастарских парцела број
9008 са катастарским парцелама број: 7314 и 7311, до тромеђе катастарских парцела број 9008, 7311 и
7310.
Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока међном линијом катастарских парцела број:
7312 са катастарском парцелом број 7310 до тромеђе катастарских парцела број: 7311, 7310 и 7312.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада међном линијом катастарских парцела број: 9010
са 7312, 7313 до почетне тачке описа границе оквирног обухвата Плана.
Укупна површина оквирног обухвата Плана износи око 2,53 ha.
Предметна локација се налази у катастарској општини Руски Крстур, општина Кула.
Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
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 8411 к.о. Руски Крстур. Затечени верски објекти – Водице са пратећим
садржајима се могу ревитализовати и реконструисати те користити како то верске заједнице уобичавају.
Код спровођења просторног плана 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, проглашен одлуком Владе РС 05 бр. 633609/98-28 у Београду 20.02. 1998, koja je објављенa у "Сл. гласнику РС", број 8/98.
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.
За израду Плана потребни су катастарско-топографски планови у размери 1:1000, за предметно
подручје.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана заснивају се на
наведеним елементима код планирања заштите, уређења и унапређења културног наслеђа, рационалној
организацији и уређењу простора у контактној зони, усклађивање планираних садржаја са могућностима и
ограничењима локалитета.
Члан 5.
Визија валоризације Водице и изградње објеката верског теризма треба да омогући хуманитарне
и друштвене активности на преношењу и очувању вере и традиције.
Изградњом објеката верског туризма обезбедиће се капацитети за смештај посетилаца, верника
који долазе у Светилиште. Водице већ 50 година, су место где се организују сусрети за децу и омладину у
летњем периоду.
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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, коришћење, уређења и заштите простора планског подручја Водице је изградња објеката за
потребе верског туризма "Емаус".
Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја у обухвату Плана подразумева
оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, усклађивањем различитих видова коришћења.
Туристички локалитет Водице чини простор на којем се налазе објекати бунара и црквице
Водице, који се проширује на контактну зону у окружењу. Локалитет се шири у правцу севера на део
пољопривредних површина које се пренамењују у грађевинско земљиште и са затеченим чини просторну
и функционалну целину. Градња унутар простора обраде ће се одвијати фазно у складу са захтевима
посетиоца-туриста и савременим стандардима туристичке понуде.
Структуру основне намене простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чине затечени
верски објекти, планирани комплекс објеката верског туризма "ЕМАУС", пратећи објекти, мрежа
постојећих и нових путева, комунална инфраструктура за потребе комплекса.
Члан 7.
Ефективан рок за израду нацрта Плана је 3 (три) месеца, од дана достављања Извештаја о
изршеном раном јавном увиду.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Кула.
Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кула, 29. новембра 4.
Члан 10.
После доношења ове oдлуке, носилац израде Плана - општина Кула, организоваће упознавање
јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине,
као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет
страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања.
Излагање материјала на рани јавни увид обавиће се у згради општине Кула и на интернет
страници носиоца израде Плана.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на јавни
увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и
друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове oдлуке је Mишљење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације туристичког локалитета „Водице“ к.о. Руски Крстур у општини Кула на животну
средину, које је донело Одељење за инспекцијеске послове и заштиту животне средине под бројем 018501-5/2017 од 10.01.2017 године.
Члан 13.
План ће се сачинити у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику,
од чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном облику и по један примерак Плана у
дигиталном облику чувати у својој архиви ЈКП „Комуналац“ Кула, 29 новембра 4, а преостали примерци
ће се чувати у Општини.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-350-8/2017
28. фебруар 2017. године
К у л а

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.
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35.
На основу члана 6 и 24 Закона о јавном окупљању („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016), члана 32 став 1.
тачка 6. и тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и
101/2016 - др. закон), члана 40 став 1. тачка 6. и члана 105 став 2. Статута општине Кула - пречишћен
текст („Сл. лист општине Кула“ бр. 7/2013) Скупштина општине Кула, на седници одржаној дана 28.
фебруара 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА КОЈЕМ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО
ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се простор на територији општине Кула на којем, због карактеристика
самог места или његове посебне намене није дозвољено јавно окупљање.
Под јавним окупљањем подразумева се окупљање више од 20 лица ради изражавања,
остваривања и промовисања државних, политичких, социјалних и националних уверења и циљева, других
слобода и права у демократском друштву.
Окупљањем, у смислу ове Одлуке, сматрају се и други облици окупљања којима је сврха
остваривање верских, културних, хуманитарних, спортских, забавних и других интереса.
Члан 2.
Јавно окупљање у смислу члана 1. ове Одлуке на територији општине Кула није дозвољено на
месту на којем, због карактеристика самог места или његове посебне намене, прети опасност од
наступања угрожавања безбедности људи и имовине, јавног здравља, морала, права других или
безбедности Републике Србије.
Под местима из става 1. овог члана сматра се простор испред здравствене установе, школе,
предшколске установе, као и простор испред објеката од стратешког и посебног значаја за одбрану и
безбедност Републике Србије.
Јавно окупљање није дозвољено на местима на којима се одржавањем окупљања крше људска и
мањинска права и слободе других, угрожава морал или на местима која су затворена за јавност.
Члан 3.
Јавно окупљање у насељеном месту Кула, као седишту јединице локалне самоуправе није
дозвољено на следећим местима:
- потес испред зграде у функцији осталог образовања, ул. Лењинова бр. 17;
- потес испред зграде МУП РС, ПС Кула, ул. Лењинова бр. 7;
- потес испред зграде Предшколске установе „Бамби“ Кула, ул. Јосипа Крамера бр. 19 и других објеката
дечијих вртића ове установе;
- потес испред ОШ „Иса Бајић“ Кула, ул. Лењинова бр. 28 и ул. М. Тита бр. 115;
- потес испред ОШ „Петефи Бригада“ Кула, ул. 16. Дивизије бр. 34;
- потес испред Економско трговинске школе Кула, ул. М. Тита бр. 113;
- потес испред Средње техничке школе „Михајло Пупин“ Кула, ул. Лазе Костић бр. 14 и ул. Јакова
Игњатовића бр. 102;
- потес испред Дома здравља Кула, Трг ослобођења бр. 9 и ул. Марка Миљанова бр. 38.
Члан 4.
У осталим насељеним местима на територији општине Кула није дозвољено јавно окупљање:
испред објеката дечијих вртића Предшколске установе „Бамби“ Кула, у складу са Одлуком о
утврђивању мреже објеката Предшколске установе „Бамби“ Кула,
испред установа основног и средњег образовања, чији је број и распоред утврђен у складу са
одлукама о мрежи основних и средњих школа,
испред установа здравства и амбуланти,
испред објеката од стратешког и посебног значаја за одбрану и безбедност Републике Србије.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о окупљању грађана („Сл. лист општине
Кула“, бр. 3/2010).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-214-1/2017
28. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.
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36.
На основу члана 22. став 12 и члана 29 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014 и 108/2016), члана 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС" бр. 24/2012), члана 21. став 2 Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Кула ("Службени лист општине Кула", бр. 21/2016), члана
40. став 1 тачка 22. и члана 105. став 2 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Службени лист општине
Кула", бр. 7/2013), Скупштина општине Кула на седници одржаној дана 28. фебруара 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА
Бучко Славку из Р. Крстура, Лењинова 125А
1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула непокретност у Руском Крстуру, ул. Маршала Тита бр.
63, - Зграда друмског саобраћаја, број зграде 1, површине 91м2, на кат. парцели број 844/12, земљиште
под зградом-објектом површине 91м2, лист непокретности број 839 к.о. Руски Крстур, Бучко Славку из
Руског Крстура, Лењинова 125А, као најповољнијем учеснику јавног надметања.
2.
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Бучко Славку из Руског Крстура за износ од
2.705.557,63 динара, што прерачунато у евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања износи 21.832,50 евра.
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу
Народне банке Србије на дан уплате.
3.
Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе
купца, уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине
Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула,
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.

закључује се по претходно

5.
Отуђењем непокретности описане у тачки 1 ове Одлуке престаје право коришћења Месне
заједнице "Руски Крстур" Руски Крстур, М.Тита 59.
6.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-463-13/2017
28. фебруaр 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

37.
На основу члана 32. став 1 тачка 6. и тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 157. Закона о становању и одржавању
зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016), члана 40. став 1 тачка 6. и члана 105. став 2 Статута општине
Кула - пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“ бр. 7/2013) Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 28. фебруара 2017. године, донела је
О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ
И СУСВОЈИНЕ НА СТАНОВИМА ОПШТИНЕ КУЛА
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о стицању својине и сусувојине на становима општине
Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 6/1990).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кула“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-360-3/2017
28. фебруар 2017. године
Кула

28. фебруар 2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

38.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07), члана 40 и 65
став 3 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" број 7/13), Скупштина општине
Кула на седници, одржаној 28. фебруара 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о престанку функције члана
Општинског већа општине Кула
1.
АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДРИ из Куле престаје функција члана Општинског већа општине Кула, на
основу поднете писане оставке.
Именованој функција члана Општинског већа општине Кула престаје даном доношења овог
Решења, односно одржавања ове седнице СО Кула.
2.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-9/2017
28. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

39.
На основу члана 32 став 1 тачка 12 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07),
члана 40 и 58 став 4 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" број 7/13) и члана
29 Пословника Скупштине општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" број 8/14),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 28. фебруара 2017. године, тајним гласањем, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Кула
1.
РАШКОВИЋ ЗОРАН, службеник из Куле, БИРА СЕ на предлог Председника општине Kула, за члана
Општинског већа општине Кула, почев од 28. фебруара 2017. године.
2.
Мандат члана Општинског већа општине Кула из тачке 1. овог решења траје до истека мандата
сазива Скупштине општине Кула, изабраног на локалним изборима 24. априла, 30. априла и 05. маја 2016.
године.
3.
Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-11/2017
28. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

28. фебруар 2017.
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