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На основу члана 20 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.
129/2007 и 83/2014), члана 25 став 1 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 130 став 2 Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи («Сл.
гласник РС», бр. 132/2014), 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 22. децембра 2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА РУСКИ КРСТУР
1.
Доноси се План генералне регулације насеља Руски Крстур, као у предлогу.
2.
Саставни део Плана генералне регулације насеља Руски Крстур је Извештај о стратешкој
процени Плана генералне регулације насеља Руски Крстур на животну средину.
3.
Ову одлуку са елаборатом Плана генералне регулације насеља Руски Крстур број 476/08,
који је израдило Јавно предузеће "Завод за изградњу Кула" Кула и Јавно предузеће "Завод за
урбанизам Кула-Оџаци" Кула, објавити у «Сл. листу општине Кула».
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-350-32/2015
22. децембар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
216.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА РУСКИ КРСТУР
УВОД
Одлука о приступању изради Плана генералне регулације насеља Руски Крстур ("Службени лист
општине Кула" број 1/2009), донета је на седници Скупштине општине Кула дана 20 марта 2009. године.
Програм је верификован као Концепт на седници Комисије за планове одржаној дана 09.12. 2012 године.
У складу са чланом 26. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС и 132/14), План генералне
регулације садржи нарочито: границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне, претежну намену земљишта по зонама и целинама, регулационе и грађевинске линије,
потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, коридоре и капацитете за
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саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних целина, зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са
прописаном забраном изградње до његовог доношења, локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама и
зонама за које није предвиђено доношење плана детаљне регулације и друге елементе значајне за
спровођење плана.
У складу са чланом 8 Oдлуке о изради Плана генералне регулације насеља Руски Крстур урађен је
Извештај о стратешкој процени Плана генералне регулације насеља Руски Крстур на животну средину,
исти је саставни део документационе основе Плана.
За потребе израде плана прибављени су предходни услови надлежних установа и предузећа и потребна
документација – анкета, спроведена код релевантних установа, удружења и организација.
У поступку израде Плана обрађивачу су достављене сугестије и предлог за лоцирање објеката и површина
од Месне Заједнице Руски Крстур.
У фази израде нацрта Плана обновљени су предходни услови који су били са ограничењем важности:
- Предузаћа за телекомуникације а.д. Телеком Србија број: 5434-28368/1 ЈК од фебруара 2009.
године и 22531/1-2015 од 20.01.2015 је продужен рок важности и као такави уграђени у План
генералне регулације насеља Руски Крстур;
- Јавно предузеће Путеви Србије исходовани су услови број 953-6388/11-1 од маја 2011;
- Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, Сектор за санитарни
надзор и јавно здравље, Одељење за санитарну инспекцију Сомбор, број:129-53-00100/2013-07 од
21.03. 2013.
У поступку израде Плана достављено је решење Покрајинског завода за заштиту природе број 032191/2/2011 од 10.05.2012. са графичким приказом просторних целина под бројем 03-2191/3/2011 од
15.04.2013. Овим накнадно добијеним решењем стављени су ван снаге услови Завода за заштиту природе
Србије број 03-324 од 24.07.2008. У поступку израде плана прибављено је:
- Сагласност од Покрајинског завода за заштиту природе сагласност на предлог измештања трасе
мелиоративног канала – систем Руски Крстур –III-26
- Решење о водним условима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство број: 104-325-1779/2013-04 НШ, од 27.02.2014 и Мишљење Јавног водопривредног
предузећа Воде Војводине Нови Сад број: I–1162/5-13 од 29. 11. 2013 АС,МА, а у поступку
издавања водних услова.
- Сагласност на плански документ ЈП "Путеви Србије" Број 953-5952/15-3, од 27.10. '15
- Решење о водној сагласности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство број: 104-325-1142/2015-04 НШ, од 4.11.2015
Због измене законских прописа, прибављено је обавештење од МУП-а, сектор за ванредне ситуације у
Сомбору 07/28 број 217-45/2013 од 5.04.2013 и услови Одељења за санитарну инспекцију у Сомбору, и
прибављени су услови број 129-53-00100/2013-07, од 21.03.2013.
1. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
1.1. Извод из Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине
("Сл. гласник АП Војводине", број 22/11)
Циљеви планског развоја дефинисани Регионалним просторним планом Аутономне Покрајине Војводине а
односе се на територију општине Кула су такође саставни део овог плана.
Заштита, уређење, коришћење и развој природних система и ресурса
Заштита и коришћење пољопривредног земљишта заснива се на концепту одрживог пољопривредног
и руралног развоја. Са становишта одрживости, приоритет има успостављање ефикасних механизама
заштите плодних ораничних земљишта од преузимања у непољопривредне сврхе као и предузимање мера
за спречавање еколошких и здравствених ризика везаних за интензивну, монокултурну и високо
механизовану ратарску производњу.
Основни циљ у области шума и шумског земљишта је њихово одрживо управљање и коришћење.
Оперативни циљеви су повећање површина под шумама и заштитним појасевима дрвећа (пољозаштитни и
ветрозаштитни појасеви и други облици подизања зеленила), унапређење стања шума, развијање
потребне семенске и расадничке производње, задовољење заступљених и одговарајућих функционално наменских захтева везаних за заштитно-регулаторне, привредне, социокултурне и друге функције уз
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успостављање стабилних стања састојина као и планска производња и координирано, односно
интегрисано деловање.
У погледу развоја водних ресурса неопходно је одрживо коришћење вода уз адекватне мере заштите.
Оперативни циљеви подразумевају успостављање интегралног и интерсекторског планирања коришћења
и заштите водних ресурса, рационално коришћење водних ресурса и обједињавање корисника у
регионалне водопривредне системе, искоришћење енергетског потенцијала изграђених хидросистема,
смањење и контролу тачкастих и дифузних извора загађења, рециркулацију коришћених вода,
унапређење система заштите од вода. На овај начин ће се омогућити рационално и вишенаменско
коришћење вода (пловидба, рекреативне и туристичке активности, порибљавање и слично).
Коришћење минералних сировина треба да полази од економски расположивих сировина чија се
експлоатација и прерада заснива на принципима одрживог развоја који истовремено обезбеђују
оптимално управљање еколошким конфликтима, а нарочито у подручју заштићених природних добара.
Просторни развој и дистрибуција становништва, насеља и јавних служби
Основни циљ демографског развоја АП Војводине је стационарно становништво, тј. становништво у
коме ће следеће генерације бити исте величине као и постојеће, уз прилагођавање очекиваним
демографским променама. Да би се дугорочни демографски циљ остварио, нужно је да стратешки
приоритет до 2015. године буде успоравање тренда опадања природног прираштаја.
У погледу развоја мреже насеља и функционалних урбаних подручја основни циљ је одрживи
просторно-функционални развој заснован на моделу функционалних урбаних подручја (ФУП), која ће бити
инструмент уравнотеженијег просторног развоја. Општина Кула припада ФУП-у Сомбора.
Најважнији циљ у области руралног развоја је дефинисано очување биолошке виталности руралних
подручја кроз повећање квалитета живота, обнову и развој економског нивоа. Концепција руралног
развоја заснована је, са једне стране, на даљем развоју и одрживој експлоатацији ресурса у области
пољопривреде, шумарства и водних ресурса, а на другој страни на диверсификацији руралне економије
(МПС, туризам, рекреација итд.) и афирмацији тзв. ''мекших'' развојних фактора друштвеног,
културолошког, институционалног и еколошког значаја.
Развој јавних служби за основни циљ има постизање социјалне једнакости и кохезије у доступности и
квалитету услуга и унапређење услуга од општег интереса у подручјима ниске доступности услуга.
Грађевинско земљиште – даље повећање површина под грађевинским земљиштем свести на ниво
утврђен ППРС, односно на 0,5% садашњих површина под грађевинским земљиштем. У том смислу
потребно је обезбедити заштиту друштвеног и јавног интереса у погледу очувања пољопривредног,
шумског и водног земљишта. Такође, неопходно је утврдити критеријуме, стандарде и нормативе
коришћења грађевинског земљишта у складу са специфичностима мреже насеља, просторном и
функционалном структуром и преовлађујућим начином изградње.
Просторни развој и дистрибуција привредних делатности
Основни циљ развоја привреде је јачање позиције и привредне конкурентности на принципима одрживог
развоја и веће територијалне кохезије.
Пољопривреда - формирање одрживог и ефикасног пољопривредног сектора, који ће допринети
конкурентности привреде основни је циљ у овој области. Најважнији праваци 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.
У области развоја агроиндустрије и производње хране неопходно је унапређење ефикасности и обима
пољопривредне производње као предуслов стварања и искоришћења сировинске базе која ће омогућити
конкурентну позицију сектора агроиндустрије и производње хране, оптимизација валоризације продуката
примарне пољопривредне производње, осавремењавање и ревитализација индустријских капацитета
прехрамбене индустрије, подршка планском покретању МСП у агробизнису и производњи хране и
осмишљавање функционалних франшизних система базираних на домаћим потенцијалима.
Рибарство - Концепција развоја рибарства заснива се на одржавању постојећих и планирању нових
рибњака у оквиру интегралних речних система у депресијама уз веће водотоке, на необрадивом
пољопривредном земљишту. Најважнију меру за очување и унапређење рибљег фонда у риболовним
водама представља заштита и унапређење природних рибљих плодишта.
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Концепција развоја ловства се обезбеђује кроз одрживо газдовања популацијама дивљачи и њихових
станишта на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популација дивљачи,
производна способност станишта и биолошка разноврсност.
Одрживи развој туризма захтева сарадњу приватног, јавног и невладиног сектора, јачање прекограничне
сарадње, увођење стандарда и успостављање конкурентне туристичке привреде. За даљи развој туризма,
захваљујући својој досадашњој афирмацији и аутентичности, од посебног значаја су: пловни канали ХС
ДТД са развијеним наутичким туризмом, салаши у Горњем Подунављу (крајњи западни део општине Кула
припада туристичком подручју Горње Подунавље), културни идентитет, национална и верска шароликост
итд. Општина Кула се налази на секундарном, националном туристичком правцу у коридорима
магистралних путева на релацији: гранични прелаз Богојево (Хрватска) – Оџаци (гранични прелаз Бездан
/Хрватска/ или Бачки Брег /Мађарска/ – Сомбор – Кула) – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Нови Бечеј –
Кикинда– гранични прелаз Румунија.
1.2. Извод из Просторног плана општине Кула
За подручје општине, донет је Просторни план општине Кула ("Сл. лист Општине Кула", бр. 1/10).
Просторни план представља плански основ за постизање рационалне организације и уређења простора
усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним и
створеним вредностима и са потребама дугорочног економског и социјалног развоја које ће задржати
становништво и унапредити квалитет живљења.
Руски Крстур је насеље сеоског карактера и има значајан утицај на развој општине.
Општину Кула чини шест катастарских општина: КО Кула, КО Црвенка, КО Сивац, КО Руски Крстур, КО
Крушчић и КО Липар.
Територија административне општине Кула је укупне површине од 48.146,11 ha.

Табела 1.1: Површине катастарских општина, број насеља и број становника по попису 2002.
1.
2.

КО
Кула
Црвенка

3. Сивац
4. Руски Крстур
5. Крушчић
6. Липар
УКУПНO

пoвршина КО (ha)
10.955,32
6.552,22
15.313,06
7.318,79
3.959,08
4.047,64
48.146,11

Насеља
Кула
Црвенка
Нoва Црвенка
Сивац
Руски Крстур
Крушчић
Липар


22,75
13,61
31,82
15,20
8,22
8,40
100

брoj становниka
19.739
10.315
537
9.224
5.490
2.385
1.841
49.531


39,85
20,81
1,10
18,62
11,08
4,82
3,72
100

По величини територије од 481,5 km2, општина Кула спада међу општине средње величине на подручју
Војводине.
Функционална насељске мреже заснована је на постојећој категоризацији, општински центар је Кула са
израженим централним функцијама. Руски Крстур је позициониран тако да је у контакту са општинским
центром.
Слика 1. 1. Функционална мрежа насеља

Рад и развој јавних служби је заснован на мрежи постојећих објеката, развој ускладити према потребама
корисника, уз примену савремених информатичких и других комуникационих средстава и улагањима јавног
и приватног сектора, са успостављањем међусобне сарадње.
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Становници Руског Крстура део потреба који се односе на рад јавних служби могу да остваре у месту
становања и општинском центру. За задовољење дела потреба становници су усмерени ка регионалном
центру Сомбор, а због близине део стаовништва одлази у Врбас. Макрорегионални центар је Нови Сад а
републички Београд.
Реализација планских решења и активности предвиђених Просторним планом зависиће од укупног развоја
АП Војводине и Републике Србије с обзиром да су неопходна велика финансијска средства.
Листа приоритетних активности за имплементацију Просторног плана усклађена је са стратешким
циљевима дефинисаним Стратегијом одрживог развоја општине Кула, израђивач општина Кула
2009., (координатор на изради Стална конференција општина и градова) и реализоваће се на основу
следећих активности датих по областима.
Јавне службе
Локална самоуправа
- унапређење локалне самоуправе;
- унапређивање сарадње са суседним локалним самоуправама, повезивање и сарадња на државном
и међудржавном нивоу.
Социјална заштита
- израда базе података и програма за помоћ социјално угрожених категорија становништва (деца и
млади, стара лица, особе са инвалидитетом, деца и млади са поремећајима у друштвеном
понашању, особе које су жртве насиља, дисфункционалне породице и материјално угрожена
лица).
Здравство
- оспособљавање и опремање примарне здравствене заштите.
Образовање
- изградња и опремање образовних установа.
Култура
- унапређење услова за бољи и квалитетнији културни живот у локалној заједници (реконструкција
и опремање постојећих објеката у функцији културе);
- едукација - развој свести грађана о културним потребама и значају укључивања у друштвени
живот локалних заједница и шире.
Спорт
- омасовљавање и развој спорта (изградња спортских објеката, реконструкција и опремање
постојећих објеката спорта и физичке културе).
Инфраструктурни системи
У области саобраћаја - oсновно стратешко опредељење у области друмског саобраћаја за наредни
плански период је успостављање два нова основна путна праваца, изван насеља: државни пут на правцу
од граничног прелаза "Богојево", до планираног државног пута Врбас (Е75)− Сомбор и
даље:−Бечеј−Кикинда до државне границе Србије са Румунијом и државни пут на правцу Бачки Брег
(државне граница са Мађарском) − Сомбор − Врбас (Е75)
За оптималну повезаност насеља и атара општине као и насеља општине Кула са суседним насељима ван
општине, поред постојећих општинских (локалних) путева Сивац − Мали Стапар и Крушчић − Руски Крстур
планирани су општински путеви на правцима: Руски Крстур − Савино Село, Руски Крстур − Бачки Грачац,
Кула − Куцура, Кула − Крушчић, Сивац − Крушчић − Бачки Брестовац, Сивац − Стапар веза Мали Стапар,
Сивац − Телечка веза Панонија, Нова Црвенка − Липар, веза са планираним путем II реда Кула − Мали
Иђош.
На путним правцима са израженим обимом моторизованог и бициклистичког саобраћаја неопходно је
изградити бициклистичке стазе, како би се повећала проточност и ниво безбедности на истим.
Водопривреда
- даљи развој инфраструктуре водоснабдевања;
- подизање свести о потреби штедње воде;
- наставак изградње канализационе мреже;
- предтретман индустријских отпадних вода у појединачним индустријским објектима;
- стављање под контролу загађивача вода;
- изградња и реконструкција каналске мреже за прихват и евакуацију атмосферских вода;
- реконструкција, одмуљавање и чишћење запуштене мреже мелиоративних канала.
Енергетика
- израда мера подршке и субвенција у коришћењу обновљивих извора енергије.
Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура
- ревиталитација постојеће високонапонске мреже и нисконапонске мрежe;
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- постепено увођење оптичких каблова.
Комунални објекти
- санација и рекултивација постојећих насељских сметлишта;
- изградња трансвер станице у складу са критеријумима датим националном стратегијом односно
важећом законском регулативом;
- изградња сакупљачких станица и сабирних центара по насељима у општини.
Привреда (пољопривреда и индустрија)
Пољопривреда, као најзначајнија привредна делатност, проистекла из природних услова, има велике
развојне могућности. Ради ефикаснијег привређивања у 1. фази ће се интезивирати следеће активности:
- формирање аграрног буџета на нивоу општине Кула;
- израда мера и програма подршке малим и средњим пољопривредним произвођачима;
- формирање базе података о пољопривредним произвођачима и газдинствима;
- перманентна едукација пољопривредних произвођача о новим сазнањима и технологијама у
пољопривредној производњи;
- подстицање удруживања - повезивања пољопривредника ради рационалнијег коришћења опреме,
унапређење производње, продаје и подизање кредитне способности произвођача;
- подстицање афирмације брендова у пољопривредној производњи;
- подстицање степена комплементарности између: пољопривреде и водопривреде ратарства,
повртарства и воћарства са сточарством, пољопривреде и прехрамбене индустрије,
пољопривреде и туризма и друго.
Индустрија
- формирање општинске службе - савет за економски развој;
- перманентна едукација предузетника и механизме информисања и промовисање предузетника;
- ревитализација постојећих индустријских капацитета који имају тржишну перспективу;
- подстицање развоја мањих индустријских погона у свим насељима општине у оквиру постојећих
или новоформираних радних зона − подстицати производњу која има сировинску базу у околини;
- формирање општинског инвестиционог фонда за подршку новоформираним привредним
субјектима (start up), а посебно привредним субјектима који се баве новим технологијама.
Трговина
- подстицање равномерног распореда трговинских објеката вишег техничког стандарда у свим
насељима;
- побољшање понуде из домена трговине повременог снабдевања.
Угоститељство
- стављање у функцију постојећих неискоришћених угоститељских капацитета (хотел Кула,
рекреативни центар у Кули) и других;
- подстицање изградње угоститељских капацитета на дефинисаним туристичким локалитетима;
- подстицање очувања кулинарске баштине повезивањем угоститељских капацитета, угоститељских
образовних профила, културно уметничких удружења, удружења жена и њихово укључивање у
културне манифестације, сеоске славе и друге адекватне поводе;
- подизање нивоа угоститељских услуга у свим објектима.
Занатство идруге услуге
- подстицање очувања старих и традиционалних заната у складу и са комплементарним етнотуризмом;
- формирање општинског фонда за развој занатства – подстицајне мере за отварање
предузетничких радњи за обављање занатских и других услуга у свим насељима, сагласно
потребама насеља и учесталошћу пружања услуга.
Туризам
- формирање општинске туристичке организације;
- израда туристичке основе општине ради утврђивања потенцијала и форми и мера туризма;
- повезивање државних и општинских институција у циљу стављања површина и објеката од
културно-историјског значаја у функцију туризма;
- израда планске и техничке документације за планом утврђеног здравствено-рекреативног
туристичког комплекса комерцијалне бање на локалитету Развала;
- изградња и развој капацитета етно, ловног, транзитног, едукативног, спортског, излетничког и
других видова туристичке понуде.
Заштита животне средине
- израда пројекте документације и изградња главног колектора регионалне канализације КулаВрбас;
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- испитивање седимента у Великом Бачком каналу и избор оптималног решења измуљења,
ремедијације и одлагања загађеног муља;
- санација и рекултивација постојећих депонија и постепен прелаз на регионални систем
управљања отпадом у складу са Националном стратегијом и Законом;
- измештање транзитног саобраћаја изван насеља;
- реализацијом планираних инфраструктурних и комуналних објеката као и повећање површина
под заштитним зеленилом, шумама и другим активностима зауставиће се деградација животне
средине;
- имплементација мера дефинисаних стратешком проценом утицаја просторног плана општине Кула
на животну средину обезбедиће се заштита животне средине на принципима одрживог развоја.
Непокретна културна добра
- израда документације, у складу са одредбама Закона о културним добрима, за све категорије
проглашених и евидентираних непокретних добара ради сагледавања постојећег стања и
планирања њихове даље заштите.

Слика 1. 2. Извод из Просторног плана општине Кула

1.3. Извод из Регулационог плана Руског Крстура
Насеље Руски Крстур се последњех три деценије развијало на основу Урбанистичког плана Месне
заједнице Руски Крстур, донетог 1982. године и који је био мењан и допуњаван 2001. и 2002. са
доношењем Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 47/03), преиспитан.
Урбанистички план је допринео планском развоју насеља, усмеравао је градњу по дефинисаним зонама
претежне намене. Сам план је садржао елементе детаљне регулације за делове насеља, како би се
спровођење плана олакшало и убрзало.
У складу са обавезама утврђеним Урбанистичким планом делови насеља - по блоковима, разрађивани су
Плановима детаљне регулације, тако да је део грађевинског подручја био предмет разраде детаљном
регулацијом, планом препарцелације и урбанистичког пројекта, који су имали и елементе регулационог
плана. Са доношењем Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 47/03), већи број
урбанистичких планова и пројеката су преиспитани.
Део планских решења је реализован или је започета њихова реализација а што је једнако значајно, није
било обимније бесправне градње.
Основна концепција размештаја функција унутар насеља је задржана.
Део регулационих решења, датих претходним плановима су преузети и уграђени у овај план. Основна
концепција намене површина унутар насеља је задржана.
1.4. Подлога за израду урбанистичког плана
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За потребе израде Плана генералне регулације насеља Руски Крстур, у складу са Законом, од службе за
катастар непокретности Кула у Кули су прибављене скениране аналогне подлоге. Коришћене су и карте са
висинском представом грађевинског подручја Руског Крстура.
1.5. Програми корисника простора
За подручје насељеног места Руски Крстур и подручје катастарске општине Руски Крстур основана је
Месна заједница Руски Крстур ради утврђивања и остваривања заједничких интереса грађана на том
подручју.
Месна заједница остварује сарадњу са другим месним заједницама на територији општине Кула, у
Републици Србији и са одговарајућим облицима локалне самоуправе у иностранству.
За наредни период локална самоуправа није донела средњорочни ни дугорочни програм уређивања
грађевинског земљишта за насеље Руски Крстур. Финансирање уређивања грађевинског земљишта
вршиће се из свих могућих расположивих извора финансирања (закупа-продаје грађевинског земљишта,
појединачних инвеститора и других извора).
Израда плана базира се на затеченој урбанистичкој документацији, спроведеној анкети код јавних и
других установа и исходованим подацима код предузећа, донетим општинским стратегијама и листом
приоритетних активности утврђени Просторним планом општине Кула.
За приоритетне активности за територију општине а и насеље Руски Крстур утврђене просторним планом
издвајамо следеће:
- проширење водозахвата и изградња бунара који ће обезбедити довољне количине воде;
- изградње канализационе мреже;
- изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода;
- стављање под контролу загађивача;
- рекултивација и санација постојећег сметлишта;
- решавање проблема мелиоративних, атмосферских, подземних вода, санација и реконструкција
постојећих реципијената вода (постојеће баре и канали);
- утврђивање врсте и капацитета производње и трговине који се могу наћи унутар стамбених зона;
- формирање заштитних зелених појасева;
- уређење и изградња спортско рекреативних површина, дечијих игралишта;
- уређење обала канала;
- решавање проблема паркирања теретних возила;
- реконструкција и изградња неадекватне и недостајуће инфраструктуре.
Такође овим планом утврђена је граница грађевинског подручја насеља, дефинисана претежна намена
земљишта по блоковима - зонама, урбанистичка регулација и нивелација, правила уређења и грађења за
дефинисане зоне градње.
1.6. Циљеви уређења и изградње насеља и основни програмски елементи
Основни циљ израде урбанистичког плана је стварање планског основа за даљи развој свих функција које
је Руски Крстур у досадашњем развоју стекао са пратећим садржајима (инфра и супраструктуре). Даљи
несметан развој у затеченим новонасталим друштвеним, економским и социјалним околностима потребно
је обезбедити на затеченом простору.
Посебно је важно обезбедити доступност примарној мрежи јавних служби и то у областима: државне
управе, образовања, социјалне и здравствене заштите, културе, МУП-а, националнe службe за
запошљавање, службe за катастар непокретности, информисање и комуникацију, комуналне и саобраћајне
инфраструктуре, рекреације и спортских објеката.
Развој јавних служби заснован је на постојећој мрежи објеката, потребама корисника, примени савремених
информатичких и других комуникационих средстава и новим улагањима јавног и приватног сектора.
Привредна рецесија а тиме и смањена буџетска издвајања за друштвене делатности утицали су да део
јавних институција не задовољавају стандарде и потребе становника, чиме је отежан рад и пружање
услуга корисницима.
Негативни природни прираштај допринео је погоршању виталних карактеристика становништва, према
расположивим подацима између два пописа становништва. Рад јавних служби је у директној корелацији
са бројем корисника и њиховим потребама.
Циљеви развоја, уређења и заштите подручја обухваћеног планом, су:
- стварање планског основа за организовани просторни развој, заштиту и уређење насеља;
- рационално коришћење простора ради повећања функционалне и развојне ефикасности;
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- задржавање становништва обезбеђивањем простора за рад који неће угрожавати становање али
ће бити доступан корисницима;
- стварање предуслова за ефикасније повезивање насељa унутар територије општине и са
општинама у окружењу;
- очување, унапређење и заштита природе и непокретних културних добара;
- интеграција заштите животне средине у све појединачне, секторске политике и стратегије
развоја;
- планирање и одрживо коришћење природних ресурса, добара и енергије;
- подстицање производње и примене технологије које смањују загађивање животне
средине и
производњу отпада;
- рекултивација и санација постојећег сметлишта;
- изградња рециклажног дворишта;
- комунално опремање;
- изградња бициклистичких стаза унутар насеља -дуж главних насељских, сабирних саобраћајница
и биклистичкког националног коридора;
- изградња и уређење пристаништа – товаришта;
- изградња и уређење прихватног објекта наутичког туризма;
- реконструкција постојећих колских и пешачких површина и изградња планиране насељске
инфраструктуре;
- изградња планираног коридора државног пута;
- стварање планског основа за регулацију уличних коридора као предуслова за реконструкцију и
изградњу насељске инфраструктуре;
- повезивање на насељску комуналну инфраструктуру изграђених површина у контактној зони са
грађевинским подручјем;
- подстицање коришћења обновљивих извора енергије и ресурса;
- проширење водозахвата са обезбеђивањем зона и појасева заштите изворишта водоснабдевања;
1.7. Концепт Плана генералне регулације Руског Крстура
Постојећа организација простора насеља, дефинисана смерницама досадашње урбанистичке
документације, се и даље задржава. А то је: организација простора за свих видова породичног
становања, у највећем делу насеља са релативно већим грађевинским парцелама, с обзиром да се ради о
сеоском пољопривредном подручју; организација радних површина у североисточном делу насеља;
организација спортско рекреативних површина на потезу канала Мали Стапар – Руски Крстур, као
еколошког коридора. Сам центар насеља је задржао своје постојеће карактеристике, с обзиром да је
разрађен Планом детаљне регулације, на основу кога се врши његова изградња и уређење. Задржане су
и јавне функције које су се развијале непосредно уз центар насеља (школство, спорт и рекреација и др.)
У исто време у насељу су регистроване тапетарске радње, које су лоциране у зони породичног становања
и немају услове да задовоље основне противпожарне и друге услове за рад. Из тог разлога, у договору са
Месном заједницом, је планирано проширење грађевинског реона североисточно од насеља, на простор
који би се могао привести планираној намени, а који је релативно добро опремљен неопходном
инфраструктуром (у непосредној је близини комуналних коридора).
За потребе породичног становања нису планирани већи захвати у простору. Постојеће стамбене
површине се задржавају, са могућношћу даљег уређења и изградње, чиме би се повећала густина
насељености просторних целина на периферији насеља.
Вишепородично становање је омогућено само у центру насеља.
Постојеће депресије у насељу, као деградиране површине-баре, које се користе као реципијенти
атмосферских и нечистих вода, такође представљају велики проблем и легло су штеточина, глодара и
комараца. Једна се користи као рибњак. Планирано је коришћење оваквих простора за рибњаке, или за
озелењавање са изградњом спортско рекреативних површина.
Велики проблем за насеље, у оквиру заштите животне средине је постојеће сметлиште, које је у
поступку рекултивације и коме је неопходна адекватна намена, с обзиром на околну намену простора и
слабу носивост терена. Исти ће се морати озеленити одговарајућим садним материјалом, са изградњом
спортско рекреативних површина.
На коридору канала Мали Стапар – Руски Крстур је започета изградња и других спорстко рекреативних
површина, поред постојећег купалишта. Планирано је да се исти простор и даље користи као зона спорта
и рекреације. Простор низводно од моста би се користио као пристаниште – товариште, затим као
туристичко пристаниште, као и реципијент пречишћених фекалних вода (у северозападном делу насеља
је планиран уређај за пречишћавање отпадних вода).
Постојећа локација водозахвата се задржава, с обзиром да омогућује изградњу нових бунара (у
случају потребе), као и изградњу фабрике за прераду воде.
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Предложена граница обухвата плана је постојећа и планирана граница грађевинског подручја насеља, са
површинама планираним за уређење и изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода.
Приближна површина простора обраде је 790 ha.
Предложено је кориговање границе грађевинског подручја насеља Руски Крстур и то:

проширење грађевинског подручја како би се формирале нове површине за потребе радних зона,
чиме би се утицало на смањење цене земљишта које је утврђено за радне зоне,

смањење грађевинског подручја у јужном и југоисточном делу насеља, с обзиром да се исте и
даље користе као пољопривредно земљиште (пољопривредна економија и сл).
Преиспитивањем постојеће површине грађевинског подручја од 725,8 ha, предложена је површина
грађевинског подручја од 716, 2 ha, што представља незнатно смањење од 1,3%.

2. ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА,
УСТАНОВА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА
За потребе израде Плана генералне регулације Руски Крстур, прибављени су подаци о постојећем стању и
условима коришћења постојећих објеката и површина од надлежних органа и организација и других
институција, који се појављују као корисници простора, или су надлежни за давање података и услова који
су значајни за израду плана.
1. Електровојводина Нови Сад, Електродистрибуција "Сомбор" - "Техничка информација", број 312.1130/2008. године
2. ЕМС, Погон Нови Сад, број: 1006/1-3501408-МА/МА, од 31.03.2008.
3. ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Сомбор" - "Подаци о пошти 25223 Руски Крстур
број: 2008-48941/1, од 14.04.2008. године,
4. Предузаће за телекомуникације а.д. Телеком Србија број: 5434-28368/1 ЈК од фебруара 2009. године је
продужен рок важности и као такави уграђени у План генералне регулације насеља Руски Крстур.
5. Национална служба за запошљавање, филијала Сомбор - служба Кула, подаци потребни за израду
Плана генералне регулације насеља Руски Крстур, број:1910-35-2/2011, од 07.07. 2011.
7. Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, Сектор за санитарни надзор "Достављање општих и посебних санитарних услова у поступку израде урбанистичких планова, односно
поступку израде аката о урбанистичким условима", број: 129-53-00100/2013-07 од 21.03.2013.
8. Министарство унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у
Сомбору - План генералне регулације насеља Руски Крстур", 07/28 број 217-45/2013 од 5.04.2013.
9. Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру - "Обавештење", инт.
број: 1457-2 од 11.04.2008., Београд.
10. Министарство одбране, сектор за материјалне ресурсе, управа за инфраструктуру- Обавештење инт.
број 1457-2 од 11.04.2008.11. "Србијагас" Нови Сад, Сектор за развој - "Издавање података и услова
потребних за израду програма и урбанистичког плана насеља Руски Крстур", број: 08-01/3377 од
23.05.2008.
12. ЈВП "Воде Војвoдине" Нови Сад - "Програм за израду Урбанистичког плана насеља Руски Крстур" број
I-512/5 од 8.05.2008.
13. Решење о водним условима – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
број 104-325-1779/2013-04 од 27.02. 2014.
14. ЈП Путеви Србије, одељење центар "Нови Сад" - "Услови", број 02-603/2 од 07.04.2008 и VIII број: 9536388/11-1 од 9.05. 2011.
15. Министарство просвете и спорта, Одсек за инвестиције и инвестиционе пројекте, број: 46-0000011/2008-09 од 23.04.2008.
16. "Рател", одговор на дописе, број: 1-03-345-285/08 од 24.04.2008.
17. РДУ Радио телевизија Србије, развој и сертификација, знак: 2011/2008/ВФ, од 7.04.2008.
18. Покрајински завод за заштиту споменика културе - "Подаци и услови заштите непокретног културног
наслеђа, за потребе израде Урбанистичког плана насеља Руски Крстур", број: 03-121/6-2008 од 30.01.2009.
19. Покрајински завод за заштиту природе – решење број: 03-2191/2/2011 од 10.05.2012
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20. Општина Кула, одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине,
број:05-501-118/11, датум 08.08. 2011, одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине број:
05-501-34/13, од 12.03. 2013.
21. Анкете корисника простора.
3. ПОДАЦИ О ПРОСТОРУ, СТАНОВНИШТВУ, ПРИВРЕДНИМ,
ДРУШТВЕНИМ И ЈАВНИМ АКТИВНОСТИМА
3.1. Карактеристике насеља
Насеље Руски Крстур са припадајућим атаром саставни је део општине Кула, која је део функционалног
урбаног подручја Сомбор у АП Војводини. Руски Крстур се налази у јужном делу територије општине Кула.
Налази се на лесној тераси и алувијалној равни.
Терен на коме се налази насеље Руски Крстур је нижи у односу на насеља у окружењу од 82,5 до 83 m н.м.
Просечна густина насељености је 7,56 ст. по ha. Територијално се граничи са атарима суседних насеља
унутар општине, на северу са Крушчићем, север-североисток са Кулом и југ – југозапад граничи се са
територијама суседних општина Оџаци и Врбас, односно насеља Бачки Грачац, Лалић и Савино Село.
Положај насеља у односу на саобраћајнице је повољан. Насеље се налази на државном путу другог реда
Кула - Оџаци - Богојево, преко кога се остварује веза Републике Србије са Републиком Хрватском, мостом
код Богојева. Ова саобраћајница има интеррегионално значење јер је насеље преко ње повезано са
Подунављем на западу и Потисјем на истоку.
Поред наведеног, насеље се налази на каналу ДТД - Мали Стапар – Руски Крстур – Косанчић.
Руски Крстур је сеоско насеље са елементима урбанизације. По броју становника, нивоом јавних садржаја
и степену урбанизације Руски Крстур припада насељима градског карактера.
Тенденције његовог развоја данас су усмерене тако да се Руски Крстур такорећи и не креће ка насељу
градског карактера.
Насеље је данас једна административна целина и представља једну месну заједницу.
Постојећа организација унутар грађевинског реона је последица досадашњег начина живљења, потреба
становника и делом плански дефинисаних смерница.
Доминантан правац пружања је северисток - југозапад са главном насељском саобраћајницом по осовини
а истовремено је и државни пут.
Структуралну саобраћајну матрицу насеља чине паралелне саобраћајнице у релативно правилном растеру.
Формирани улични коридори са широм регулацијом су паралелни са пружањем главне насељске
саобраћајнице а попречним улицама (део њих је са нешто ужом регулацијом) се остварује веза са главном
насељском саобраћајницом.
Простор је изграђен претежно објектима породичног становања са пратећим објектима у оквиру
породичног домаћинстава којима је пољопривредна производња основна или додатна делатност. Део
домаћинстава се бави производњом намештаја, то су већим делом тапетарске радионице унутар
стамбених зона. Мали је број домаћинстава које обављају делатности из области услуга и трговине.
Стамбени објекти су најчешће постављени на регулацију, углавном приземни (мали је број објеката који
имају етаже), постављени су тако да затварају блокове различитих површина, правилног и неправилног
облика. Унутар блокова неизграђене површине користе се као обрадиво пољопривредно земљиште:
повртњаци, пластеници ређи су засади воћа.
По ободу насеља ка атару делови површина унутар грађевинског подручја нису изграћени и користе се
као обрадиво пољопривредно земљиште.
Породично становање организовано је на парцелама различитих површина од 250m² до 2.500m² у
блоковима који су изграђени. Површине парцела у блоковима по ободу насеља су организоване као
салаши са економским двориштима и обрадивим пољопривредним површинама.
Централна зона Руског Крстура, обухвата изграђене мултифункционалне структуре које гравитирају ка
главној комуникационој основи Улице Маршала Тита. Предметну зону карактерише структурална матрица
паралелних саобраћајница у правилном геометријском растеру са главном саобраћајницом у Улици
Маршала Тита која се укршта са главним преким улицама - путним правцима ка Крушчићу и Савином Селу.
Стамбени објекти у зони центра, дуж Улице Маршала Тита су приземног карактера, постављени на
регулациону линију, са ајнфорт пролазима "Г" форме. Објекти јавне намене монументалнији су по
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габариту, такође постављени на регулациону линију. Квалитетно објекти одражавају време свог настанка
са, у великој мери, очуваним архитектонским речником који је само на појединим објктима доживео
ерозију. Објекти су углавном грађени у првој половини XX века, стилске припадности од историцистичког
еклектицизма, преко сецесије до ране модерне. Ови објекти представљају сведочанство о економском и
културном развоју Руског Крстура у овом периоду. Остатак грађевинског фонда у оквиру предметне зоне,
карактеришу углавном слободностојећи објекти на парцелама без битних стилских карактеристика и
припадности одређеном правцу.
Овај потез дефинишу објекти јавног, сакралног и стамбеног карактера, са највећом концентрацијом јавних
функција, што је условило и покушај формирања јавне централне зоне рушењем објекта на углу Улице
Маршала Тита и Русинске улице са обе стране Русинске улице. Са једне стране је формирана парковска
зона, а са друге стране, ка цркви, јавни простор је остао нерешен и недефинисан постављањем
привремених објеката трговине.
Са леве стране Улице Маршала Тита (гледано у правцу Куле), постоји тенденција разбијања блоковских
структура, пробијањем пролаза ка новоформираним садржајима. Такође је примећена неадекватна
изградња објеката вишепородичног становања унутар блока.
Потес, вредан пажње, који даје могућност формирања садржајнијег јавног простора, јесте део уличног
коридора који делом уоквирују архитектонски највреднији објекти Русинска грко-католичка црква и
библиотека са галеријом. Ширина уличне регулације двориште цркве и библиотеке омогућава уређење
вредног јавног простора.
Објекат у коме је смештена основна школа, гимназија и средњошколски дом ученика је павиљонског типа,
смештена унутар блока, динамичне архитектонске форме. Изградњом спортско школске хале, проширен је
овај образовни комплекс са спортским садржајима. Истовремено је добијен и простор за организовање и
других активности јавног карактера. Повећањем слободних површина око спортске хале и адекватним
уређењем овог простора уз већ постојеће уређене и озелењене површине око школе, оствариће се
повезивања овог простора са центром насеља.
Остали јавни објекти: културе, локалне управе и самоуправе, здравства, социјалне установе, део
комуналних садржаја, министарства унутрашњих послова, поштански терминал и други, такође су
сконцентрисани унутар површина дефинисаних за центар насеља.
Радна зона позиционирана је на истоку уз саобраћајни коридор државног пута. Радни комплекс је
формиран и на северозападу уз коловоз пута за Крушчић.
У привредној структури била је и остала доминантна пољопривреда јер се већина становништва бави овом
делатношћу, било кроз пољопривредне организације, било као самосталном делатношћу. Индустрија је у
потпуности престала са радом, што због грешака око избора статешких праваца развоја, што због лоше
приватизације (хладњача). Међу осталим привредним делатностима доминира занатство, док је
угоститељство у стагнацији.
На правцу пута према селу Бачки Грачац, на удаљености од око 2,5 km од Руског Крстура налази се
црквица "Водица" саграђена 1859. године. Објекат је од посебног значаја за становнике Руског Крстура и
русински народ. Водица је централно ходочашће за све парохије Русина у Војводини и шире.
Гробље се налази на источном ободу насеља.
3.2. Историјски развој насеља
На простору где се данас налази Руски Крстур у прошлости су постојала два насеља која су се називала
Горњи Крстур и Велики Крстур. Први помен данашњег Крстура у Бачкој жупанији датира из 1410. године.
У турским дефтерима се помиње први пут 1554. године као место са свега четири дома.
Русини унијатске вере из Закарпатске Русије насељавају Крстур у XVIII веку. Првих 11 русинских породица
доселило се 1745. године на Кустурску пустару Косцелиско. Досељавање се наставило тако да је 1751.
године у Крстуру већ било 80 породица. Број становника је 1756. године повећан на 1341 житеља, док их
је 1792. године већ било 2100.
По предању, прве куће у насељу су биле од плетера, облепљене блатом, као и прва црква која је такође
била направљена на овај начин. Данашња црква је саграђена 1784. године.
Прва школа у Руском Крстуру је била отворена убрзо по досељавању Русина, највероватније 1753. године.
То је била такозвана "тривијалка" у којој се учило читање, писање, рачун и веронаука.
Први досељеници у Руски Крстур, захваљујући уговорним обавезама били су у доста повољнијој ситуацији,
ослобођени неких видова дажбина, било у натури, новцу или работи. Повећањем становништва губи се
економска равнотежа општине. Због све скученијег животног простора и временских непогода које доводе
до изливања површинских и подземних вода, долази до разних несугласица. У таквим условима насеље
није у стању да испуни своје обавезе према Дворској комори и да истовремено остане довољно за
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прехрањивање људи и стоке. Због тога долази до исељавања становништва у друга насеља у Бачкој, а
нешто касније и у Срему. У старом насељу остаје економски јачи слој становништва.
Руски Крстур је током XIX века имао углавном континуирани привредни развој и поред куге која је два
пута харала, 1836. и 1873. године и поплава због нерегулисаних вода које су у више наврата нанеле
велике материјалне штете.
У XX веку ратови су доводили до стагнације у развоју насеља. Други светски рат је донео највећа
разарања. Руски Крстур је био два пута бомбардован.
Русини су до данас остали већинско становништво у Руском Крстуру који је културни и просветни центар
Русина у Војводини.
3.3. Геолошке, геоморфолошке и хидролошке
карактеристике и могућност будуће изградње
Главно геолошко обележје простора на којем се налази насеље и шире је обилан нанос леса на неогеној
основи. Преко лесне подлоге распрострањени су раличити педолошки слојеви који су се формирали под
утицајем спољних и унутрашњих процеса.
За потребе утврђивања геолошких потенцијала и услова грађења инвеститори су у обавези да поступе у
складу са Законом о геолошким истраживањима ("Службени гласник РС" бр. 88/2011).
Хидролошке карактеристике
У границама обухвата плана од водопривредних објеката налази се канал Косанчић - Мали Стапар и
делови мелиорационих система "Руски Крстур III – 26" и " КК-II".
Канал Косанчић – Мали Стапар је део система ДТД. Налази се у југозападном делу насеља, кроз насеље
пролази деоницом од km 1+ 660 до km 4+о5о. На km 3+808 налази се стара бродска преводница која је
реконструисана у каскадни прелив. Деоница низводно од прелива) предвиђена је за једнотрачну
пловидбу пловила носивости до 500 t.
Карактеристични водостаји у каналу су следећи:
Деоница узводно од старе бродске преводнице (прелив)
- максимални ............................................. 83,8 m н.в.
- минимални .............................................. 83,0 m н.в.
- радни (најдужег трајања)....................... 83,0 – 83,3 m н.в.
Деоница
-

низводно од старе бродске преводнице (прелив)
максимални ............................................. 80,5 m н.в.
минимални .............................................. 79,5 m н.в.
радни ( најдужег трајања)....................... 79,5 – 79,9 m н.в.

Мелиорациони канали
У оквиру грађевинског подручја насеља Руски Крстур изграђено је више мелиорационих канала:
Систем "Руски Крстур III-26": КЦ-III-26, КЦ-III-26-13, КЦ-III-26-12, КЦ-III- 26-11, КЦ-III-26-10,
КЦ-III-26-9, КЦ-III-26-9-3, КЦ-III-26-9-3-5-1, КЦ-III-26-9-3-5
Систем "КК-II": КК-II, КК-II-2, КК-II-3-1
3.4. Климатске карактеристике
Климатске карактеристике простора насеља Руски Крстур и шире, имају карактеристике умерено континенталне климе са специфичностима субхумидне и микротермалне климе. Прелазна годишња доба се
одликују променљивошћу времена са топлијом јесени од пролећа. У летњем периоду услед померања
поља високог ваздушног притиска према северу, ово подручје је под утицајем Азорског антициклона са
доста стабилним временским приликама и повременим краћим пљусковима. Зими су временске прилике
под утицајем антициклонске активности са Атланског океана и Средоземног мора и зимског такозваног
Сибирског антициклона.
Годишња температура (просечна) на овом простору је 10,8бC, просечна температура најхладнијег
месеца (јануара) је -1,86C и просечна температура најтоплијег месеца (јула) је 21,36C. Јесен је у просеку
топлија од пролећа за 0,66C.
Годишња влажност (просечна) ваздуха је 77,3%, а средња вредност највлажнијег месеца (децембра) је
88,4%. По годишњим добима највећа влажност је зими (86,8%), а у току дана највлажније је јутро.
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Облачност је највећа у децембру (76%), а најмања у августу (38%), док је просечна годишња облачност
58%.
Падавине су важан елеменат климе и манифестују се у годишњој количини од 589mm. Највише падавина
се изручи зими 178,7mm, а најмање у лето 129,0mm. По месечним количинама истиче се јуни (69,6mm), а
најмање падавина је у марту 31,5mm. Просторно се смањује количина падавина идући од запада према
истоку.
Магла се појављује чешће у хладнијем периоду године (децембар 7,5 дана). Годишњи број магловитих
дана је 34,4.
Ветровитост је такође важан климатски елеменат. Укупна годишња ветровитост је 889‰, а тишине су
110‰. Најучесталији ветар је из југоисточног правца 146‰, и северозападног 142‰, а најређи ветар је
из североисточног правца са 77‰. Јачина ветрова се креће од 1,8 m/s у септембру и октобру до 2,8 m/s у
априлу.
3.5. Стaнoвништвo
Према Просторном плану Републике Србије, кључни проблеми у области демографског развоја Републике
су депопулација већег дела простора Републике, недовољно обнављање становништва, одлагање рађања,
смањени репродуктивни потенцијали и старење становништва. Сви ови проблеми су карактеристични и за
подручје АП Војводине, где у последњој деценији демографски развој карактерише популациона
регресија, смањење укупног броја становника, пад наталитета, пораст нивоа морталитета, концентрација
становништва у урбаним подручјима, пражњење руралних подручја, као и изразито демографско старење
становништва. Према Регионалном просторном плану АП Војводине, у периоду између 2002.-2008. године
депопулација становника Србије је износила је 147.779 становника, а од тог броја у Војводини
депопулација је износила 64.657 становника или 46,3 % од укупне депопулације у Републици. Према
демографској пројекцији датој у Регионалном просторном плану АПВ, број становника у АП Војводини ће
до краја 2021. године, опасти за 7,4 % у односу на 2002. годину у варијанти растућег фертилитета, и 8,5%
у варијанти опадајућег фертилитета. У истом приоду повећаће се просечна старост становништва са 41 на
43 године, а смањити контегент радноспособног и фертилног становништва. Оваква демографска слика је
крајње неповољна по друштво јер се смањује његова виталност, динамизам и предузетничка актиност.
Мења се карактер друштва и начин живота који је окренут више старијем становништву него младим
нараштајима.
Да би се оваква демографска ситуација превазишла у Регионалном просторном плану АПВ предложене су
следеће мере:
- решење проблема недовољног рађања,
- чување и унапеђење репродуктивног здравља адолесцената,
- борба против стерилитета,
- усклађивање рада и родитељства,
- популациона едукација,
- активирање локалне самоуправе.
Сви наведени проблеми су карактеристични за насеља у општини Кула, тако је и насеље Руски Крстур
имало опадање броја становника. Насеље је по последњем попису становништва и станова из 2011.
године, имало 4579 становника. Број становника насеља Руски Крстур непрекидно опада почев од пописа
из 1971. године па до последњег пописа 2011. године. По последњем поспису из 2011. године, се бележи
и највеће опадање броја становника које износи за 911 лица мање у односу на попис из 2002. године (или
16,6 %).

Табела 3.1: Број становника насеља Руски Крстур у периоду 1948-2011. година
Година
Бр. ст.
Године

1948.г.
5.874
53/48.г.
-

1953.г.
6.115
61/53.г.
104,10

1961.г.
5.873
71/61.г.
96,04

1971.г.
5.960
81/71.г.
98,52

1981.г.
5.826
91/81.г.
95,8

1991.г.
5.636
2002/91.г.
97,73

2002.г.
5.490
91/2002.г.
96,40

2011.г.
4579
02/2011
83,40

Природни прираштај становника је разлика између броја рођених и умрлих лица. У периоду између два
пописа 2002. – 2011. године у просеку се у Руском Крстуру се годишње рађало 39 деце, тако да је
просечан наталитет у овом периоду 7,8 ‰, а повољан је ако је преко 15‰. Морталитет у истом периоду
је према подацима из матичне евиденције износио 13,66‰. На основу ових показатеља може се
закључити да Руски Крстур има негативан природни прираштај од -5,86 ‰. Негативним природним
прираштајем се број становника насеља у периоду 2002.-2011. гододине смањио за 320 становика, а
насеље у истом периоду има за 911 становника мање, што значи да се из насеља у периоду између два
пописа иселило приближно 590 становика.
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Старосно - полна структура становништва - у старосној структури становништва Руског Крстура
преовлађује старије становништво. По подацима пописа становништва из 2011. године, просечна старост
становника Руског Крстура је 44,3 године. У полној структури већи je број женског становништва 2.339, у
односу на број мушког становништва 2.246. Број деце предшколског узраста је 199, а основно школског
узраста 542 детета.
Национална припадност становништва - (по попису из 2002. године) највећи број становника Руског
Крстура чине Русини 4.483 (81,65 %), затим Срби 263 (са 4,79%), Мађари 73 (1,32 %) и 12,24% чине
остали народи и народности.
Радно способно становништво према делатностима које обавља - укупан број радно способног
становништва Руског Крстура (по попису из 2002. године) је 3181 становник, од тог броја активно је 1.727
становника (54,29% од радно способног). Од тога броја радно активних жена има 639 и 1.088 мушкарца.
Од укупног броја активног становништва (1.727 становника) највећи број активних становника је у
пољопривреди, где делатност обавља 744 становника, односно 43,08%, затим у прерађивачкој индустрији
где делатност обавља 432 становника или 25,01%, у трговини делатност обавља 133 становника Руског
Крстура или 7,7 %, затим у образовању је запослено 104 становника или 6,02 % активних становника у
насељу. У осталим делатностима запослено је 18,2% укупног активног становништва насеља.
3.6. Привредне активности
Циљ израде урбанистичког плана у области привреде је утврђивање стратегије развоја насеља,
компатабилне са основним циљевима развоја и унапређивања природних и радом створених вредности и
контроле утицаја привредних активности на животну средину, утврђеним Просторним планом општине
Кула и плановима вишег реда.
Руски Крстур има све потребне услове за одрживи развој индустрије, а као најперспективније гране
иднустрије издвјајају се прехрамбена, базирана на поврћу и воћу (прерада поврћа и воћа), брашну
(производња брашна, производња хлеба и пецива, кондиторска индустрија, производња тестенина), месу
(меснопрерађивачка индустрија, прерада и конфекционирање рибе), млеку (млекопрерађивачка
индустрија), дрвнопрерађивачка индустрија и индустрија намештаја, металопрерађивачка и ако је могуће
и исплативо, производња опекарских производа (рустикални малосеријски програм).
Урбанистичким планом ће бити дефинисана радна зона (или више њих) ради обезбеђења услова за
конролисани развој индустрије и заштиту животне средине, уз развој потребне комуналне инфраструктуре
(канализација са секундарним пречистачем отпадних вода, водовод, гасна мрежа ниског/средњег
притиска, електронапајање, ПТТ, итд.).
Циљеви израде урбанистичког плана насеља Руски Крстур по привредним делатностима су:
- у области примарних делатности, утврђивање могућности за остваривање одрживог развоја
пољопривреде, рибарства, шумарства и експлоатације минералних сировина;
- у области секундарних делатности, утврђивање услова за оптимални развој индустријских
капацитета различите величине са сировинском основом у окружењу;
- у области терцијалних делатности, утврђивање потреба и могућности развоја трговине,
угоститељства, занатства и нарочито туризма;
- утврђивање конкретних могућности и начина очувања, заштите и унапређења природних добара
(дивљач, геоморфолошки облици и др.) ради експлоатације без опасности од уништења.
Специфични циљеви и задаци израде урбанистичког плана насеља Руски Крстур за област пољопривреде
су:
- утврђивање специфичности и производних могућности које су компаративна предност у односу на
друга подручја;
- утврђивање могућности и стварање услова за измену производне структуре у пољопривреди по
културама и просторном размештају;
- утврђивање урбанистичких услова за интензивни развој сточарства;
- утврђивање могућности одвијања допунских активности на индивидуалном поседу, у складу са
локалном традицијом и специфичностима, са циљем обогаћивања опште туристичке понуде.
Фактори који ограничавајуће делују на развој пољопривреде су:
- континетална клима са својим карактеристикама и ограничењима;
- ерозивни процеси услед недовољног степена пошумљености,
- уситњеност поседа;
- неповољна старосна структура пољопривредне механизације;
- релативно неповољна старосна структура пољопривредног становништва,
- неуређеност атара;
- недовољно одржавана мрежа мелиоративних система и др.
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У структури пољопривредне производње најважније културе су пшеница, кукуруз, сунцокрет, шећерна
репа, соја, кукуруз шећерац, грашак шећерац, паприка и друге повртарске културе. Поред тога, на
извесним површинама је заступљено крмно биље.
Повртарство је традиција у Руском Крстуру и представља другу по важности грану у оквиру
пољопривреде. Производи се паприка, грашак, купус, коренасто поврће и др. на значајнијим површинама,
првенствено где постоје услови за наводњавање из водотокова или бушених бунара.
Нема поузданих података о бројности стоке, али је евидентирано постојање економских објеката за
смештај и узгој свиња и фарми свиња и јунади.
Услови за обављање пољопривредне делатности постоје, а састоје се од:
- великог земљишног фонда одличног квалитета;
- доброг нивоа производне културе и техничке опремљености;
- постојања прерађивачких капацитета у самом насељу и у окружењу;
- близина великих потрошачких центара;
- развијеност мелиоративног система са довољно воде и др.
Услова за развој рибарства постоје и састоје се од:
- издашности водотокова и бунара за снабдевање рибњака водом;
- постојање површина погодних за изградњу рибњака мањег капацитета.
Индустрија - Фабрика смрзнутог поврћа ''ABC'' је из области примарне прераде пољопривредних
производа и налази се у стечају.
Услови за развој индустрије постоје, а огледају се у:
- доброј сировинској бази (ратарство, повртарство и др.)
- добра квалификациона структура радне снаге, висок образовни ниво становништва;
- добра саобраћајна повезаност са главним саобраћајним правцима.
Као најперспективније индустријске гране у Руском Крстуру, могу се означити прерада примарних
пољопривредних производа (прерада воћа и поврћа, прерада житарица, прерада меса, прерада млека,
производња производа од брашна и др.), прерада дрвета.
Терцијалне делатности - Руски Крстур има добро развијену трговину. Трговачки асортиман робе је
добро попуњен – заступљене су робе из сортимента свакодневног и повременог снабдевања осим
изразито вредне и специјализоване робе (аутомобили, механизација и сл.). Размештај објеката
свакодневног снабдевања је добар. Промет се одвија у објектима различитог техничког стандарда од
продавница мешовите робе, специјализованих продавница до самоуслуга са мешовитом робом.
У насељу има више угоситељских објеката различите категорије, мада већина спада у категорију бар, два
објеката са категоријом ресторан, поред њих, постоје и посластичарнице, бурегџиница, хамбургергија и
пицерија.
У насељу није регистрован ни један објекат типа хотел или мотел.
Ниво услуга у угоститељским објектима је на уобичајеном нивоу за потребе домаћег тржишта, али није и
за потребе страних гостију, нити је задовољавајући са становишта туристичке понуде.
Занатство у Руском Крстуру је делатност која запошљава знатан број радно активног становништва, што
као занатлија-предузетник, што као запослени.
Производно занатство представља најразвијенији део занатства. У оквиру производног занатства
најразвијенија је производња намештаја и делова намештаја.
Уочљиво је да недостаје већина грана личних услуга (фризер, обућар, кројач и др.).
У насељу су регистрована и предузетници из области финансијских и других услуга и правна лица из
области образовања (аутошкола).
Туризам - потенцијали развоја туризма у Руском Крстуру засновани су на природним и радом створеним
вредностима, локацији насеља и специфичностима локалног становништва.
Руски Крстур има услова за развој више типова туризма осим ловног, риболовног, сеоског и културноманифестацоног, спортско-рекреативног и, у некој мери, транзитног. Разлог томе је локација насеља на
пружању канала Хс ''ДТД'' – ОКМ и важној саобраћајници државни пут II. реда број 106.
Могућности ловног и риболовног туризма су добре с обзиром на величину ловишта и на његову повезаност
са богатијим ловним подручјима у окружењу и бројност водотокова. У ловном подручју заступљена је
висока и ниска дивљач, срна, дивља свиња, лисица, зец, фазан, препелица, дивља гуска, и др.
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Услови за сеоски и културно-манифестациони туризам постоје с обзиром на тип насеља и карактеристике
становника.
То се посебно односи на културно-манифестациони и верски туризам, јер се Руски Крстур профилисао као
''престоница'' националне мањине Русина у Републици Србији и центар егзархата за Гркокатолике у Србији
и Црној Гори.
Са становишта услова за експлоатацију минералних сировина лежишта подземних вода које су потврђене
док геотермалне воде нису, али се може се констатовати да се на територији насељеног места Руски
Крстур налазе резерве подземних вода, термалне воде и земни гас.
Постојећи капацитети експлоатације земног гаса су гасне бушотине РК1, РК2, РК3, РК4 и РКс1 све су изван
границе обухвата плана.
Према подацима добијеним од Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине из Новог
Сада на територији насеља Руски Крстур су одобрена истражна права за минералну сировину - подземне
воде. Истажна права на територији насеља Руски Крстур остварила је:
- Месна заједница Руски Крстур, истражни простор број 5251, решење број: 115-310-00260/2007-02
од 19.11. 2007. године.
Поред наведеног истражног права постоје и капацитети које није у експлоатацији.
Према евиденцији Секретаријата за енергетику и минералне сировине до сада на територији општине Кула
нису вршена основна и детаљна инжењерско-геолошка истраживања у складу са чланом 8. Закона о
геолошким истраживањима.
3.7. Стање и капацитети површина и објеката јавне намене
У Руском Крстуру је организовано основно и средње образовање, са домом за ученике на истој
локацији.
Основно образовање се одвија у објектима основне школе "Петро Кузмјак".
Средње образовање се одвија у гимназији "Петро Кузмјак", у истом комплексу је организован дом за
смештај и исхрану ученика.
Предшколска установа "Бамби" Кула, вртић "Цицибан" Руски Крстур, смештена је у центру насеља
непосредно уз Дом културе.
Здравствену заштиту становништва врше службе Дома здравља Кула у здравственој станици Руски
Крстур. Зграда је саграђена 1971. године. Унутар објекта организован је рад апотеке.
Ветеринарска заштита животиња врши се у згради ветеринарске амбуланте. Објекат је приземан,
грађен је 60-их година.
Културне активности, манифестације, библиотека, рад секција, биоскопске представе, зборови грађана,
прославе, промоције и друге културне активности одвијају се једном објекту, у дому културе.
Народна библиотека и музеј - објекат је под претходном заштитом Завода за заштиту споменика
културе. У библиотеци је у 2007. години евидентирано 14.388 књига.
Спорт и рекреација - физичка култура у насељу је развијена. Физичка култура у насељу се одвија кроз
рад спортских друштава.
Од спортских терена у насељу је евидентирано: тркалиште (хиподром), фудбалско игралиште, купалиште
на устави канала Мали Стапар - Косанчић, дечија игралишта при дечијој установи.
Непосредно уз постојећи школски комплекс основног и средњег образовања је изграђена спортско школска хала.
Објекат Дома омладине се налази у центру насеља, а користи се и за друга дешавања.
Локална самоуправа - Месна заједница Руски Крстур је образована за задовољење потреба локалног
становништва. Унутар објекта поред просторија месне заједнице су и просторије месне канцеларије,
просторија удружења грађана.
У насељу су евидентирани и објекти: дом за старе, просторије удружења грађана.
3.8. Стање и капацитети саобраћаја и комуналне инфраструктуре
3.8.1. Трасе, коридори и регулација саобраћајница
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Руски Крстур се налази у средњем делу Бачке, односно у југозападном делу територије општине Кула.
Насеље, у правцу југозапад-североисток, пресеца државни пут II A реда бр. 110 Оџаци - Кула. Постојећа
улична мрежа формирана је по благо деформисаном ортогоналном систему. Улични коридори су
различитих ширина и крећу се од 6 m до 50m, чак иста улица има битно различите регулационе ширине
на појединим попречним профилима.
Укупна дужина уличне мреже насеља износи цца 38.933 m, а неизграђен је коловоз у дужини од око 410
m.
Ширине коловоза су недовољне за двосмерно одвијање саобраћаја у многим улицама, како је сада
регулисано саобрађајном сигнализацијом.
Пешачке стазе су изграђене уз обе регулационе линије у Улици Маршала Тита (дп II A реда бр.110),
ширине од 1 m до 2,2 m и у већини осталих улица бар са једне стране улице. Пешачке стазе су изграђене
од мешовитог материјала (бетон, асвалтбетон и цигла).

Табела 3.2: Преглед изграђености насељске саобраћајне мреже:
ширина изграђених коловоза (m) дужина изграђеног коловоза (m)
6,2
4-5
2-3
укупно изграђени коловози:
укупно неизграђени коловози:
Укупна дужина мреже:

функција саобрађајница
Д.П. II A реда бр.110
-гл. насељска саобраћајницасабирне саобраћајнице
остале насељске саобраћајнице

38. 523 ( 98,95%)
410 (0,05%)
38.933

С обзиром на мали обим саобраћаја на уличној мрежи нижег ранга за сада нема саобраћајних незгода,
док су у Улици Маршала Тита, којом пролази државни пут IIA реда бр.110 и одвија саобраћај на правцу
Оџаци - Кула, евидентиране саобраћајне незгоде.
Саобраћајним незгодама у главној улици доприноси и хетерогена структура учесника у саобраћају
(пешаци, бициклисти, пољопривредна механизација и моторна возила) као и локације централних
садржаја насеља уз ову саобраћајницу.
За површинско одводњавање саобраћајних површина на делу уличне мреже изведена је отворена
атмосферска канализација која је слабо одржавана, а на делу мреже није ни изведена, што има за
последицу брже хабање коловозне конструкције.
Јавни паркинзи за путничка возила изграђени су испред јавних објеката (пошта, Месна заједница, дом
културе, школе и сл). У центру насеља, на укрштању Улице Маршала Тита и Русинске, паркинзи су
неповољно лоцирани те је угрожена безбедност учесника у саобраћају.
За снабдевање возила погонским горивом постоји изграђена пумпна станица, лоцирана уз државни пут II
A реда бр.110 са десне стране на излазу према Кули.
Јавни линијски превоз путника обавља предузеће ''Кулатранс'' из Куле са укупно 9 линија у локалном и
међумесном саобраћају. Аутобуска станица у Руском Крстуру има 3 перона, али не испуњава све законске
услове за овај тип објекта. Одлуком о одређивању аутобуских стајалишта на територији Општине Кула
(Сл. лист општине Кула, број 3/96), на територији насеља Руски Крстур, одређене су локације 4
аутобуска стајалишта (за оба смера) сва лоцирана унутар регулације у Улици Маршала Тита. Аутобуска
стајалишта нису у потпуности опремљена и обележена према условима из Правилника за ову врсту
објеката.
Основни проблеми насеља Руски Крстур, када је у питању саобраћајна инфраструктура, су:

транзитни саобраћај који се одвија главном насељском саобраћајницом којом пролази државни
пут II реда бр. 106, са свим негативним ефектима на животну средину: бука, вибрације, издувни
гасови, угрожена безбедност учесника у саобраћају и др;

недостатак путева са савременим коловозом за краће везе руског Крстура са суседним насељима:
Бачким Брестовцем и Косанчићем (Савино Село);

уски коловози за двосмерно одвијање саобраћаја;

недостатак уређених јавних паркинга за путничка возила у централној зони где су лоцирани
јавни објекти.
3.8.2. Хидротехника - водозахват и водоводна мрежа
Водозахват
Постојећи водозахват насељеног места Руски Крстур се налази јужно од насеља, на обали канала
хидросистема ДТД Косанчић - Мали Стапар. На основу анкете спроведене у МЗ Руски Крстур, као и
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рекогносцирањем терена, установљено је да постоји пет дубоко бушених бунара, од којих су тренутно
активна четири (бунар Б2 је неопходно блиндирати). Тренутно активни бунари каптирају издан на дубини
од 200 до 238m и следећег су капацитета: Б1-7,98 l/s; Б3-7,76 l/s; Б4-9,22 l/s; Б5-3,6 l/s. Анализирајући
постојеће стање констатује се да: постојеће бунаре треба ревитализовати како би се повећао капацитет
изворишта (уз евентуално бушење новог бунара), постојећа аутоматика на изворишту не одговара
потребама водоснабдевања, као и да квалитет овако захваћене воде не одговара прописаном.
Обзиром да концепт заједничког водоснабдевања насељених места Руски Крстур и Крушчић подразумева
потискивање чисте прерађене воде из Руског Крстура, неопходно ће бити бушење нових бунара, као и
кондиционирање пијаће воде. Подразумева се сходно решењу, формирање зона и појасева заштите
изворишта воснабдевања. Дугорочно решење представља оријентацију ка општинском водозахвату,
односно ка регионалном систему водоснабдевања.
Водоводна мрежа
Водоводна мрежа насеља обухвата око 42km, од којих су само око 700m изведено од азбестцементних
цеви. Већина дакле представља мрежу изведену од ПВЦ-а. Оваквом мрежом је обухваћено комплетно
насеље (2250 домаћинстава и 70 правних лица), уз констатацију да треба извршити реконструкцију и
замену азбестементног цевовода, изградњу затварачких шахтова и уградњу противпожарних хидраната, те
осавременити регулацију режима рада пумпног постројења на водозахвату.
Атмосферска канализација
Улични јаркови су евидентирани као преовлађујуће решење атмосферске канализације у насељу Руски
Крстур у укупној дужини мреже од око 35km, од који је око 600m зацевљене атмосферске канализације.
Реципијент вишка атмосферилија су мелиоративни канали око насеља, те канал хидросистема ДТД
Косанчић-Мали Стапар као крајњи реципијент. Констатовани су уобичајени проблеми у функционисању
атмосферске канализације који се манифестују у постепеном смањењу активног профила, као и углавном
запуштеним пропустима испод колских прилаза.
Фекална канализација
Фекална канализација, као и уређај за прераду отпадних вода у Руском Крстуру нису изведени.
Мрежа мелиорационих канала
У обухвату плана су затечени водни објекти:
- Канал Косанчић – Мали Стапар од km 1+660 до km 4+050. На km 3+808 налази се реконструисана
бродска преводница у каскадни прелив.
Мелиорациони канали:
Систем Руски Крстур III-26: КЦ-III-26, КЦ-III-26-13, КЦ-III-26-12, КЦ-III-26-11, КЦ-III-26-10, КЦ-III26-9, КЦ-III-26-9-3, КЦ-III-26-9-3-5,КЦ-III-26-9-3-5-1
Табела 3.3: Карактеристике канала КЦ-III-26:
стационажа

кота
дна

ширина
дна

нагиб
косина

пројектовани
протицај

km

mnm

m

1m

l/s

0+000

79,76

4,00

1,50

1850

0+290

79,80

4,00

1,50

1850

0+924

79,92

4,00

1,50

1850

- Систем КК-II: КК-II, КК-II-2, КК-II-3-1.
Технолошке отпадне воде
Технолошке отпадне воде након пречишћавања се упуштају у мрежу мелиортивних канала.
3.8.3. Енергетска инфраструктура и електронски комуникације
Насељено место Руски Крстур се напаја електричном енергијом преко 20 kV извода из ТС 110/20 kV "Кула"
и ТС 110/20 kV "Врбас 1", а постоји могућност да се део насеља напаја и са ТС 110/20 kV "Црвенка". 20 kV
водови дају могућност напајања за случај вишеструког повећања потрошње електричне енергије и
максималне једновремене снаге.
Са 20 kV извода ТС 110/20 kV се напајају све дистрибутивне ТС 20/0,4 kV.
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Комплетна мрежа ВН је на 20 kV напонском нивоу. Водови високог напона су углавном ваздушни, на
бетонским стубовима, изведени проводницима АлЧе 3х50 mm2.
Високонапонски кабловски водови су заступљени на деловима увода у ТС и делом у центру насеља.
Водови високог напона су у добром стању, у насељу има 23 трафостанице, од којих је 17 дистрибутивних.
Велики потрошачи имају сопствене трафостанице.
Све постојеће трафостанице су реконструисане за напонски ниво 20 kV, а у погледу инсталисаних
капацитета у некима од њих постоји могућност замене постојећих трансформатора већим, до величине
максималне снаге.
НН мрежа је, такође, највећим делом изведена као надземна на бетонским стубовима, док је један део на
дрвеним стубовима. У центру насеља НН мрежа је изведена подземним кабловима.
Јавно и интерно осветљење
Као и у целој општини Кула, тако и у Руском Крстуру до 2005. године јавно осветлење је заступљено, али
је застарело, скромног квалитета. Скоро сви простори су били недовољно и неадекватно осветљени. Не
ефикасне живине светиљке и светиљке са сијалицама са ужареним влакном су се налазиле на стубовима и
поред неконцентрисаног осветљења загађују околину.
Током 2006. и 2007. године приступило се инвестицији замене расветних тела у општини Кула новим
расветним телима, чиме се омогућава уштеда утрошене електричне енергије и трошкова одржавања. У
склопу ове инвестиције у насељеном месту Руски Крстур је извршена замена постојећих неадекватних
светиљки, светиљкама са натријумовом сијалицом, а уграђен је и одређени број нових светиљки, тако да
се може рећи да је стање јавног осветљења задовољавајуће.
ПТТ и кабловски-дистрибутивни систем
У насељу Руски Крстур ради једна јединица поштанске мреже која опслужује све поштанске услуге, као и
неке посебно уговорене (наплата рачуна, штедња и сл). Пошта има два шалтера. Достава пошиљки је
организована на два доставна реона. Број постављених поштанских сандучића је 3.
Просторије поштанске јединице задовољавају потребе. Није планирано проширење мреже поштанског
саобраћаја.
Телефонска централа је крајња спојена међумесним оптичким ТТ каблом са чворном централом у Кули.
Телефонска централа је смештена у просторије поште, које пружају пуну заштиту од намерних и случајних
повређивања.
Претплатнички ТТ каблови примарне и секундарне месне мреже су положени поред тротоара и у зеленом
појасу подземно и то са једне стране у ужим улицама, а са обе стране у ширим улицама. Део водова је
положен надземно.
Телекомуникациона инфраструктура и РТВ системи
ТЕЛЕНОР на подручју насеља Руски Крстур има једну базну станицу контејнерског типа. У раду су и радиорелејни правци Руски Крстур-Кула и Руски Крстур-Кула 3.
На подручју обраде РТС нема емисионих објеката – предајника, репетитора као ни СТ и КТ предајника.
Такође, нема ни постојећих РР коридора РТС.
У насељу нема елемената кабловског дистрибутивног система (КДС), као ни заједничких антенских
система.
Гасна мрежа
У Руском Крстуру је изграђена:
главна мерно регулациона станица са прикључком на разводни гасовод Кула-Оџаци
дистрибутивна гасна мрежа
Снабдевање гасом индустријских потрошача врши се са постојеће средње притисне гасне мреже.
Снабдевање гасом индустријских потрошача је преко сопствених МРС, уколико се утврди потреба за
градњом заједничке МРС иста се може градити на засебној парцели или унутар парцела на којима су
изграђени објекти - потенцијални потрошачи.
Нископритисна мрежа је изграђена и у експлоатацији је. Не поседујемо тачан податак о постојећој
потрошњи гаса нити број прикључака. За све потенцијалне потрошаче постоје услови за прикључак са
мреже средњег притиска и за потрошаче са дистрибутивне гасне мреже.
Инсталације грејања - топлотни потрошачи у насељу имају своје мање топлотне изворе за подмирење
сопствених потреба. Са изградњом објеката градили су се и сопствени појединачни објекти који су
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загревали зграде. Загревање објеката вишепородичног становања врши се појединачно и користе
различите енергенте. Јавни објекти се загревају са сопствених котларница.
3. 9. Подела простора на шире просторне целине
У оквиру граница плана јасно се издвајају шире просторне целине:
- стамбена зона
- привредна зона
- пословна зона
- центар насеља

Слика 3.1: Приказ поделе на шире просторне целине

Стамбена зона обухвата већи део површина унутар граница грађевинског подручја насеља. Стамбена
зона обухвата зоне породичног становања, зоне породично становање претежно пољопривредног типа,
већи део спортских и рекреативних садржаја, површине и објекти јавне намене у обухвату дефинисаном
за стамбену зону. Стамбена зона у овој подели на шире просторне целине обухвата простор од приближно
560 ha.
Стамбена зона насеља до данас је задржала руралне просторне карактеристике са неправилном
ортогоналном уличном мрежом и карактерише га диспропорција у распореду и величини стамбених
блокова. Примарна улична мрежа је управна на корито канала Мали Стапар - Косанчић и иста је повезана
са мрежом саобраћајница која формира блокове.
Унутар формираних блокова грађени су објекти породичне стамбене градње на регулацији са парцелама
прилагођеним величини блока. Објекти породичног становања ретко са пословањем-услугама постављени
су углавном на регулацији, док је економски део уколико је организован унутар парцеле односно блока.
Средишњи део већих блокова користи се као обрадива површина-баште са повртарским или воћарским
културама. Објекти су по правилу, слободностојећи, мањи део објеката је грађен у непрекинутом низу
(делови блокова ближи центру насеља, грађени су на овај начин).
Унутар стамбене зоне су садржаји - објекти и површине јавне намене за задовољење потреба становника.
Привредна зона - смештена уз коридор државног пута II А реда број 110, обухвата простор од
приближно 100 ha. Ову зону чине постојећи радни комплекс који је у функцији прераде и складиштења
повртарских култура-хладњача и економског дворишта фарме за узгој говеда. Планирано повећање
површина дефинисаних за радне зоне је на неизграђеним површинама у непосредном окружењу.
Затечени потенцијал ове привредне зоне је саобраћајни коридор државног пут II реда број 106.
површина дефиниосаних за привредну зону налазе се уз саобраћајницу.

Део

Циљ урбаног развоја привредних зона је привођење површина планираној намени привредно-технолошког
комплекса, радних и комерцијалних објеката, према датим правилима уређења и грађења.
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Пословно стамбена зона – формирана на ободу насеља, већим делом су неизграђене површине које
треба да омогуће градњу објеката који су превасходно намењени обављању разноврсних делатности које
нису везане за прљаву технологију а могу имати негативан утицај на окружење (бука, вибрације, прашина
и слично). Стамбени објекти се могу градити на парцели. Зона обухвата површину од приближно 27 ha.
Зона центра - формирана у средишту насеља. Насеље се развијало од центра на раскршћу главних
насељских саобраћајница, где су лоциране све виталне насељске функције, образовне, културне,
здравствене, комуналне, верске, објекти снабдевања, услуга, саобраћајни терминали (пошта и аутобуска
станица) и др. У центру доминира вертикала цркве. Осим породичних стамбених објеката, у центру насеља
су изграђена два објекта вишепородичног становања, с тим да један од њих је истовремени и објекат
јавне намене у функцији здравства. Зона обухвата простор од приближно 24 ha.

4. ГРАНИЦА ПЛАНА, ГРАЂЕВИНСКА ПОДРУЧЈА И НАМЕНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
4.1. Граница плана
Границом плана обухваћени су: грађевинско подручје насељеног места Руски Крстур, грађевинско
подручје изван грађевинског подручја насеља а у функцији насеља односно насељске комуналне
инфраструктуре, објеката и површина, енергетска постројења, делови мреже локалних путева – веза
насељских садржаја са насељем.
Предложени простор обраде унутар границе плана има површину од приближно 790 ha.
4.2. Грађевинска подручја у обухвату плана
4.2.1. Граница грађевинског подручје насеља
Граница грађевинског подручја насеља Руски Крстур спроведена у РГЗ, службе за катастар непокретности
Кула у Кули, делом се мења и приказана је на графичком прилогу број 3. Границa плана и граница
грађевинског подручја насеља Руски Крстур и грађевинског подручја изван насеља који је у функцији
насеља.
Постојећа површина грађевинског подручја насеља Руски Крстур од 725,8 ha се смањује на 716,2 ha.
Грађевинско подручје насеља Руски Крстур је смањено за приближно 9,78 ha, односно 1,3%.
Опис границе грађевинског подручја насеља Руски Крстур (датог на графичком прилогу), постојећа
граница грађевинског подручја насеља Руски Крстур задржава се у делу дефинисаном геодтским тачкама:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 79, 80, 81, 82 ,83 и 84. Од те тачке граница грађевинског подручја продужава у
истом правцу до укрштања са међном линијом катастарских парцела број 4761 и 4763 и на пресеку је
утврђена нова геодетска тачка број 1. Од нове геодетске тачке број 1. граница скреће у правцу
североистока и прати северну међну линију катастарске парцеле број 4761 до нове геодетске тачке
број 2. на тромеђи парцела 4761, 4763 и 8998. Од тачке 2 граница продужава у правцу североистока,
пресеца катастарске парцеле број 8998 и 8997/1 до постојеће границе грађевинског подручја геодетске
тачке 87. Од тачке 87. задржава се постојећа граница грађевинског подручја, дефинисана геодетским
тачкама број 87, 88, 89, 90, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. Од тачке 28
граница скреће у правцу истока пресеца к.п. број 8806/1 до нове геодетске тачке број 3. Од тачке 3.
граница иде у правцу североистока, и прати југоисточну међну линију к.п. број 8993 до нове тачке 4. на
тромеђи парцела 8993, 5442 и 8992. Од тачке 4. граница скреће у правцу југоистока североистоном
међном линијом к.п. број 5442 до нове геодетске тачке 5. на тромеђи к.п. број 5442, 8827 и 8992. Од
тачке 5. граница продужава у истом правцу североисточном међном линијом к.п. број 8827 до нове
геодетске тачке 6. на тромеђи к.п. број 8827, 5492 и 8992. Од тачке 6 задржава се постојећа граница
грађевинског подручја дефинисана геодетским тачкама број 99,100,101 и 102. Од те тачке граница
грађевинског подручја скреће ка југу и прати источну међну линију к.п. број 5509/1 до нове геодетске
тачке број 7. Од тачке 7. граница скреће у правцу југозапада и прати југоистогну међну линију к.п. број
5509/1 до нове геодетске тачке број 8. на ломној тачки к.п. број 5509/1 са к.п. број 5506. Од тачке 8
граница продужава у истом правцу пресеца к.п. број 5506 до нове геодетске тачке број 9. на пресеку
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нове границе грађевинског подручја са међном линијом к.п. број 5506 са 8989. Од тачке 9. граница
продужава у истом правцу, пресеца к.п. број 8989 до нове геодетске тачке број 10. на пресеку нове
границе грађевинског подручја са међном линијом катастарских парцела број 8989 и 5503. Од тачке 10.
граница продужава у истом правцу, пресеца к.п. број 5503 до нове геодетске тачке број 11. на пресеку
нове границе грађевинског подручја са међном линијом катастарских парцела број 5503 са 5501. Од тачке
11. граница скреће у правцу југоистока и прати североисточну међну линију к.п. број 5503 са 5501 до
нове геодетске тачке број 12. на тромеђи к.п. број 5501, 5503 и 5504. Од тачке 12. граница скреће у
правцу југозапада пратећи југоисточну међну линију к.п. број 5501 до нове геодетске тачке број 13. на
ломној тачки међне линије к.п. број 5501 са 5504. Од тачке 13. граница скреће пратећи источну међну
линију катастарске парцеле број 5501 до нове геодетске тачке број 14. на тромеђи катастарсих
парцела број 5501, 5504 и 8826. Од тачке 14 граница скреће у правцу југоистока и прати јужну међну
линију к.п. број 5501 са 8826 до нове геодетске тачке број 15. на тромеђи к.п. број 5501, 8826 и 8828.
Од тачке 15. граница грађевинског подручја скреће ка југоистоку пратећи међну линију к.п. број 8828 са
к.п. број 8826 и 8990 до нове геодетске тачке број 16. тромеђи к.п. број 8828, 8990 и 8809/1. Од тачке
16. граница скреће ка југоистоку прати југозападну међну линију к.п. број 8828 до постојеће геодетске
тачке 37. Од тачке 37 задржава се граница грађевинског подручја, дефинисана геодетским тачкама број
37, 38, 39, 41 и 42. Од тачке 42 граница грађевинског подручја скреће у правцу југозапада, до нове
геодетске тачке број 17. Од тачке 17. граница продужава у истом правцу пратећи југоисточну међну
линију к.п. број 3115/5 до нове геодетске тачке број 18. на тромеђи к.п. број 3115/5, 3115/4 и 3115/1.
Од тачке 18. граница продужава у истом правцу до нове геодетске тачке број 19. на пресеку границе
грађевинског подручја са међном линијом к.п. број 3326. Од тачке 19. граница скреће североисточном
међном линијом к.п. број 3326 до постојеће геодетске тачке број 49. Од тачке 49. задржава се постојећа
граница грађевинског подручја дефинисана геодетским тачкама број 49, 50, 51 и 52. Од тачке 52. граница
скреће у правцу југа пресеца катастарску парцелу број 8847/1 под правим углом до нове геодетске
тачке број 20 на пресеку границе грађевинског подручја са северном међном линијом к.п. број 6685/3.
Од тачке 20. граница скреће ка истоку и прати северну међну линију к.п. број 6685/3 до постојеће
геодетске тачке број 114. Од тачке 114. задржава се постојећа граница грађевинског подручја дефинисана
геодетским тачкама број 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 58, 59, 60, 122, 123, 124, 125 и 126. Од тачке
126. граница продужава у истом правцу до нове геодетске тачке број 21. на удаљености од приближно
14 m од постојеће геодетске тачке број 126. Од тачке 21. граница скреће ка северозападу пресеца к.п.
број 8294/2, граница је је паралелна са међном линијом к.п. број 8294/2 са 9036/2 до нове геодетске
тачке број 22. на пресеку границе грађевинског подручја и међне линије к.п. број 9066/2 и 8294/2. Од
тачке 22. граница креће ка југозападу пратећи југоисточну међну линију к.п. број 9066/2 до постојеће
геодетске тачке број 128. Од тачке 128. задржава се постојећа граница грађевинског подручја дефинисана
геодетским тачкама број 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147 до почетна геодетска тачке 1. границе грађевинског подручја насеља Руски Крстур.
4.2.2. Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља
Грађевинско земљиште изван граница грађевинског подручја је у функцији објеката и површина
комуналне инфраструктуре а у функцији насеља: уређај за пречишћавање отпадних вода на катастарским
парцелама број 7014, 7015, 7016 и 7017.
Укупна површина грађевинског подручја изван насеља је приближно 4,4 ha. У случају неусаглашености
бројева наведених парцела из текстуалног и графичког дела препознавање се може извршити са
графичког прилога.
4.2.3. Попис катастарских парцела којима се планом мења намена пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште
Планом је дефинисана промена намене пољопривредног земљишта у грађевинско за катастарске парцеле
наведене у следећој табели:

Табела 4.1: Катастарске парцеле пољопривредног земљишта које су унутар грађевинског подручја
Руског Крстура – проширење грађевинског подручја
катастарска парцела број
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450/1
5450/2

култура
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива

врста права/облик својине
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
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5451
5452/1
5452/2
5453/1
5453/2
5453/3
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
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њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
њива
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приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна

Табела 4.2: Катастарске парцеле грађевинског земљишта које се изузимају из грађевинског подручја
Руског Крстура – смањење грађевинског подручја.
катастарска парцела број
5828/8
5828/9
5828/11
5506
5503
5504
5507
5508
6684/1
8985/1
8809/2
8905/1
8826
8848/1
8990
део 3115/8
део 3115/7
8847/1
3115/1
3115/3
3115/4
8294/2
8295
8296/2
8297/2
8298
8299/2
8300/2
8301/8
8301/6
8301/4
8302/2
8303/2
8304/2
8305/2
8308/3
8308/4

земљиште у грађевинском подручју
- ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll - ll -

врста права/облик својине
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
општина
ЈВП Воде Војводине
општина
ЈВП Воде Војводине
ЈВП Воде Војводине
општина
општина
општина
ЈВП Воде Војводине
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
приватна
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Табела 4.3: Катастарске парцеле пољопривредног земљишта у обухвату плана које се планом дефинишу
за грађевинско, изван граница грађевинског подручја:
катастарска парцела број
7014
7015
7016
7017

култура
њива
њива
њива
њива

власништво
приватно
приватно
приватно
приватно

4.2.4. Остало земљиште у оквиру граница плана
У оквиру граница плана су и делови површина које са утврђивањем границе грађевинског подручја
насеља налазе изван граница грађевинског подручја насеља.
Део изграђених површина – комплекса фарме се утврђивањем границе грађевинског подручја се изузимају
из грађевинског подручја насеља. Такође се изузима и део неизграђеног земљишта на истоку и дефинише
као пољопривредно земљиште.
4.2.5. Намена површина, објеката и биланс површина у оквиру граница плана
однос површина у границама грађевинског подручје насеља
У табеларном прегледу дат је биланс површина у оквиру граница грађевинског подручја насеља, са
упоредним приказом постојећих и планираних зона. У истој табели су дате површине које су у обухвату
плана, изван граница грађевинског подручја насеља, а у директној функцији насеља.

Табела 4.4. Биланс површина у границама плана:
БИЛАНС ПОВРШИНА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Граница плана
Површина грађевинског подручја
Површина грађевинског земљишта изван
грађевинског подручја
Површина грађевинског земљиште које се
изузима из грађевинског подручја Руског
Крстура и пренамењује у пољопривредно
земљиште
водно земљиште изван грађевинског
подручја у обухвату плана
део мелиоративног канала KC-III-26 и
део основне каналске мреже
Грађевинско подручје
Центар насеља
Породично становање
Породично становање – претежно пољопривредног
типа
Едукативни и спортско рекреативни садржаји
Рекреативне површине
Заштитно зеленило
Пословно стамбена зона
Радна зона
Пристаниште – товариште
Рибњак
Хиподром
Спортски центар
Образовање – школско спортска хала,
социјална заштита
Насељско гробље
Рециклажно двориште
Насељско водозахватно поље
Фарма
Улични коридори
Водно земљиште – основна каналска мрежа
Водно земљиште – детаљна каналска мрежа
неизграђене површине
деградиране површине

постојећа
(ha)
790-00-00
725-80-29
-

%
100,0
92,00
-

-

планирана
(ha)
790-00-00
716-10-89
4-40-00

%
100,0
91.00
0.6

9-78-00

1.3

-

-

5-50-00

0.7

725-80-29
28-69-00
301-13-00
-

100,0
3.95
41.5

716-10-89
28-69-00
291-33-00
78-10-00

100,0
4.0
40.7
10.9

16-65-00
10-46-00
4-55-00
29-08-00
86-35-00
2-74-00
2-97-00
15-90-00
7-12-00
2-40-00

2.3
1,5
0.64
4.06
12.06
0.38
0.42
2.22
1.00
0.34

9-85-00
5-00-00
1-88-00
124-64-51
20-00-00
8-02-05
-

1.38
0.8
0.26

16-62
2-26-00
16-47-00

0.1
0.3
2.3

2-97-00
13-40-00
2-30-00
2-20-00

0.4
1.8
0.3
0.3

7-00-00

0.9

2-19-00

0.3

122-74-54
23-86-00
13-95-85
167-75-81
18-70-47

16.9
3.3
1.9
23.1
2.6

17.4
2.8
1.1
-
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33.8
-

4-40-00

100.0

3-70-00

85.0

70-00

15.0

Површине наведене у табели су приближне, и одређене су на основу графичких приказа површина
претежне намене датих у плану. Одступања су могућа.

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
5.1. Генерална урбанистичка решења
Генерална урбанистичка решења су условљена:
затеченим урбанистичким наслеђем, физичком структуром и инфраструктуром унутар насеља,
садржајима у ужем и ширем окружењу;
концептом плана;
услова и техничких информацијама од надлежних установа и предузећа;
донетом стратегијом развоја општине Кула;
потписаним споразумима;
стратегијама за развој.
Овим урбанистичким планом предложена су решења и дефинисана градња која усмерава просторни
развој, уређење и заштиту животне средине и градитељског наслеђа у складу са дефинисаним циљевима
развоја у Просторном плану општине Кула.
Насеље Руски Крстур је насеље сеоског карактера са све израженијом градњом објеката за потребе
примарне пољопривредне производње унутар породичног становања.
У обухвату плана су сви насељски садржаји са саобраћајном и комуналном инфраструктуром. Предложена
решења имају за циљ да се задржи становништво, обезбеђивањем простора за рад који ће бити доступан
корисницима простора.
Дефинисањем регулације уличних коридора, омогућиће се реконструкција постојећих (проширење) и
дефинисати нови улични коридори у деловима насеља где није утврђена израда плана детаљне
регулације. Утврђивањем измена делова постојеће регулације омогућиће се легализација објеката који су
делом унутар регулације уличних коридора.
5.2. Подела грађевинског подручја на зоне претежне намене и
просторне целине - блокове
Зоне претежне намене утврђене су за територију грађевинског подручја насеља. Овим планом задржана је
већим делом ранија подела на зоне претежне намене. Предложене измене се односе на дефинисање
нових површина за радну и пословну зону градње.
Унутар граница плана утврђене су зоне за које су утврђена правила која су основ за реализацију плана :
- центар насеља;
- породично становање;
- породично становање претежно пољопривредног типа;
- зона едукативних и туристичко рекреативних садржаја;
- спортско рекреативне површине;
- пословно стамбена зона;
- радна зона;
- пристаниште-товариште;
- рибњак;
- хиподром;
- спортски центар
Центар насеља – је простор у средишту насеља. За зону центра насеља дефинисане су површине
блокова 23, 24, 62, 63, 64, 65, 85 и 86. Центар насеља обухвата више различитих функција. Унутар центра
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су објекти и површине јавне намене: државне и локалне управе и самоуправе, здравство и социјална
заштита, образовање, култура, спортски објекти, комунални објекти, јавни простори и функције
централитета које су од интереса и важности за све становнике Руског Крстура: саобраћајни терминали,
финансијске и административне институције, пословање центра насеља, мешовито становање (породично
и вишепородично) са различитим пословним делатностима (услуга, трговина и друго) које су у функцији
задовољења потреба становника свакодневних и повремених, спортски објекти, рекреативни објекти и
површине, верски објекти и удружења и други садржаји центра насеља. Центар такође подразумева
градњу објеката породичног и вишепородичног становања са или без пословне делатности у објекту
односно парцели (услуга, трговина и друго) које су у функцији задовољења потреба становника
свакодневних и повремених.
Aктивности од значаја за становнике - као што су информативне, административне, политичке,
удружења грађана и други садржаји сличног карактера, поред постојећих локација, новe просторe
обезбедити у централним деловима насеља. Објекти се могу градити и у осталим зонама осим на
површинама утврђеним за изградњу комуналних објеката. Диспозиција и градња оваквих објеката ће бити
у складу са правилима грађења за зону у којој се граде.
Дозвољени су радови на реконструкцији постојећих, уз могућност изградње пратећих
комуналних и других садржаја и објеката, а у складу са правилницима који дефинишу ову
врсту делатности.
Зона породичног становања - је доминантни вид становања на подручју насеља. Последње две
деценије стамбена градња је стагнирала. Са падом економске моћи становништва делови простора нису
приведени намени утврђеној предходним планским решењима.
Реализовани су делови нових стамбених блокова: 1, 12, 13, 14, 15 и 18 на периферији насеља.
Мали је број блокова који су претрепели озбиљнију реконструкцију. Уколико се градио нови објекат
стамбене или пословне намене по правилу је лоциран на регулацији или у дворишту старог. Ређе се рушио
стари објекат.
Грађевинске парцеле су формиране по ободу блока.
Парцеле унутар већих блокова се по правилу користе као пољопривредно земљиште, величине парцела су
различите. Површине парцела су неуједначене, од 300m2 па до преко 4 500 m².
Објекти породичног становање су углавном приземни, организовани тако да у предњем (стамбеном) делу
парцеле уз регулацију саграђен објекат за породично становање, а у задњем дворишном делу се налазе
помоћне просторије (оставе, летње кухиње, гаража и слично), на великом броју парцела се налазе
пластеници, економски објекти и (или) објекти за обављање различитих делатности. Делатност која је
најзаступљенија су тапетарске радионице.
Велики је број објеката који нису претрпели реконструкцију, те стога од стране Завода за заштиту
споменика културе су евидентиране непокретности које уживају предходну заштиту због својих културно историјских врдности и највећим бројем су у центру насеља.
Препарцелацијом изграђених и неизграђених катастарских парцела формираће се грађевинске парцеле у
функцији породичног становања погодне по потреби и за обављање различитих делатности, које су
компатибилне са становањем организованом на истој парцели или у окружењу. Врста и обим делатности
не могу угрожавати становање.
У зони породичног становања могу се организовати домаћинства претежно пољопривредног типа, уколико
задовољавају утврђена правила уређења и грађења наведене за ову врсту градње.
Зона породичног становања претежно пољопривредног типа - одређени су простори по ободу
насеља у контактној зони са атаром за породично становање претежно пољопривредног типа на којим се
поред породичног становања и других делатности које су компатибилне са становањем могу градити и
објекти пољопривредног газдинства са капацитетима за узгој који су дефинисани за фарме. Унутар ових
зона ограничава се капацитет на максимално 100 условних грла за копитаре, 500 грла свиња, 600 грла
оваца или коза и 1 700 јединки живине, уз задовољење позитивних ветеринарско-санитарних прописа и
других услова којим је дефинисана градња објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и
кунића. На овим парцелама мора се вршити контрола испуњености услова и мера а у циљу заштите
животне средине, то јест морају се применити мере техничке заштите, како би се загађења свела на
дозвољену меру.
Зона едукативних и туристичко рекреативних садржаја – за потребе искориштења туристичког
асортимана Руског Крстура, чији је потенцијал евидентан и профилише се ка различитим видовима:
-манифестациони, културно-историјски, верски;
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-сеоски;
-излетнички;
-рекреативни, ловни, риболовни;
-едукативни;
-наутички;
-транзитни туризам и др.
Поред површина дефинисаних за зону едукативних и туристичко рекреативних садржаја блокови 6, 105,
110 и делови блокова 2 и 5.
Постојећи објекти и планиране површине за градњу и уређење треба да обезбеде боравак, рекреацију
едукацију и смештајне капацитете различитих циљних група. Објекти за боравак и смештај типа мотел са
или без смештајних капацитета, типа салаш са или без смештајних капацитета, омладинско преноћиште,
бунгалови, ауто-камп, шатори, павиљони и други пратећи садржаји који треба да обезбеде различите
активности, дешавања, манифестације удобан и садржајан боравак посетилаца.
За рекреативне садржаје користитиће се обале и акваториј канала, у складу са условима утврђеним од
стране водопривредног предузећа и других прописа.
Садржаји овог типа могу се градити и унутар других зона.
Простор за масовна окупљања постилаца на води левој и десној обали канала код преводнице. Пристан на
каналу је потребно обезбедити са пратећим садржајима.
Рекреативне површине – поред планом дефинисаних површина, могу бити саставни део свих
дефинисаних зона градње са садржајима активне и пасивне рекреације. Зоном рекреативних површина
дефинисани су делови обале и акваторија канала, депресје унутар насеља (баре) које је потребно
санирати, рекултивисати и привести планираној намени. Могу се уредити делови или у потпуности за
спортски риболов. Прихват атмосферских и процедних вода ових зона решити изградњом канала по ободу
насутог терена.
Спорт и рекреација – за потребе рекреативног бављења спортом, унутар стамбених зона нису
изграђени објекти – терени. Користе се слободне површине које су недовољно опремљене и не
задовољавају потребе становника.
Поред спортских садржаја на овим просторима могу се одвијати и друга јавна дешавања. Омогућена је
изградња објеката спорта и рекреације у оквиру приватног предузетништва под условима који регулишу
ову област. Ови садржаји поред дефинисаних зона за спорт и рекреацију се могу градити на обалама и
акваторију канала, стамбеним, пословним и радним зонама као самосталне функције и као пратећи
садржај како би се употпунили спортско рекреативни садржаји јавне намене.
Пословно стамбена зона – намењена је обављању разноврсних делатности такозване мале привреде
(предузећа за финалне производе-монтажа, дорада и слично), трговине, складишта, сервиси и други
садржаји. Унутар пословно стамбене зоне није дозвољена градња објеката за обављање делатности које
су везане за прљаву технологију. На парцели где се обавља делатност могу се градити и објекти за
потребе породичног становања. Стамбене просторије могу бити у објекту где се обавља делатност и као
засебан самостални објекат на парцели.
Радне зоне – индустрија и складишта – површине дефинисане за радне зоне обезбедиће потребне
површине за градњу привредних објеката. Омогућено је обављање свих привредних делатности.
Унутар радног комплекса за потребе службеног становања уз привредне објекте омогућена је градња
једне или више стамбених јединица. Исте се не могу градити пре изградње привредних објеката.
Омогућена је пренамена постојећих објеката или увођење нових производних или складишних капацитета
на постојећим локацијама.
На постојећим и планираним локацијама обављање делатности условљено је применом прописа и
норматива за градњу и коришћење истих.
Пристаниште - товариште на обали пловног канала Мали Стапар – Руски Крстур, лоцирано на месту
постојећег проширења акваторије канала, за пристајање шлепова ради претовара терета. У залеђу су
површине за складиштење. Колски прилази су омогућени из Улице Каналске и планираним
саобраћајницама на водном земљишту. Омогућено је постављање опреме за претовар терета – на водном
земљишту, уз услове и сагласност надлежног предузећа.
Рибњак са пратећим садржајима - на подручју вештачке депресије, у југоисточном делу простора
обраде, изграђен је рибњак, са свом неопходном инфраструктуром и пратећим објектима. Приступ

22. децембар 2015.

Службени лист општине Кула

Број 30 - страна 493

комплексу је обезбеђен са постојећих јавних саобраћајница. Рибњак је повезан са мрежом мелоративних
канала.
Хиподром – тркалиште – задржава се на постојећој локацији и планирано је повећање површина. За
потребе одвијања коњских трка, различитог карактера на дефинисаним површинама планирана је
изградња објеката у функцији коњичког спорта са пратећим објектима у складу са нормативима за овај
вид спорта.
Спортски центар – дефинисан је у блоку 72. На овом простору поред постојећих спортских терена и
објеката, планирано је повећање површина које би такође биле у функцији спортског центра. Унутар
површина спортског центра фудбалско игралиште са пратећим садржајима је доминантан садржај.
Планирано проширење је намењено такође спортским објектима отвореним и затвореним.
Спортски центар може да има и садржаје из области туристичке супраструктуре, и пословања које је у
функцији спорта.
Објекти и површине које су у функцији спорта могу се градити и унутар свих дефинисаних зона грађења.
Градња спортских објеката подразумева примену утврђених услова и номатива које треба да испуне.
Подела на просторне целине – блокове унутар грађевинског подручја је задржана како би била
олакшана орјентација за положај појединих локација код спровођења планског решења.
Блокови означавају једну или више зона претежне намене, јасно уоквирених регулационим линијама
уличних коридора. Приказане вредности површина блокова у табели су приближне.
Вредности просечне густине насељености по блоковима дате су на основу површине блока, утврђене
претежне намене и просечном величином од 3 становника по домаћинству.

Табела 5.1. Попис блокова у насељу са зонама претежне намене:
блок

планиране зоне претежне намене

1.
2.

породично становање претежно пољопривредног типа
породично становање, зона едукативних и туристичко рекреативних
садржаја
породично становање
породично становање
породично становање, зона едукативних и туристичко рекреативних
садржаја
зона едукативних и туристичко рекреативних садржаја
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
рекреативне површине
породично становање
породично становање
центар насеља
центар насеља
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
радна зона
породично становање
рекреативне површине
породично становање претежно пољопривредног типа
породично становање, пословно стамбена зона
породично становање
породично становање,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

нето
површина
(ha)
3.8
2.1

просечне
густине
насељености
до 30
до 30

0.4
1.2
2.9

од 30-60
од 30-60
до 30

3.6
8.5
9.5
4.5
2.0
1.0
2.2
2.1
2.0
2.0
0.8
1.6
1.3
2.3
3.9
5.2
6.2
7.7
6.3
7.3
4.7
4.3
11.6
6.0
15.6
1.6
11.3
9.1
5.4
4.3

до 30
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
до 30
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
до 30
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 60-90
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
до 30
до 30
од 30-60
од 30-60
од 30-60
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
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породично становање
породично становање
породично становање претежно пољопривредног типа
тркалиште, хиподром
породично становање
породично становање
пословно стамбена, радна зона
радна зона
радна зона
радна зона
радна зона
радна зона
радна зона
гробље
породично становање, заштитно зеленило
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање, рециклажно двориште и
заштитно зеленило
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
центар насеља
центар насеља
центар насеља
центар насеља
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање, спортски центар
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање, површине и објекти јавне намене
центар насеља
центар насеља
породично становање
породично становање, пословно стамбена
породично становање
породично становање
породично становање
пристаниште-товариште, спорт и рекреација, водозахват
породично становање
породично становање претежно пољопривредног типа
породично становање претежно пољопривредног типа
породично становање претежно пољопривредног типа
породично становање претежно пољопривредног типа
породично становање претежно пољопривредног типа
породично становање претежно пољопривредног типа
породично становање претежно пољопривредног типа
пословно стамбена зона
пословно стамбена зона
породично становање
заштитно зеленило
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4.4
2.4
7.8
15.7
3.0
4.4
9.0
26.0
4.2
4.6
2.1
22.6
19
9.8
2.5
2.2
2.7
4.8
2.7
5.5
4.3
9.2

од 60-90
од 30-60
од 30-60

2.6
3.0
13.7
6.7
2.2
1.3
2.9
1.1
5.3
1.0
3.8
4.5
10.0
3.3
10.2
3.3
1.8
1.5
0.8
1.9
3.0
5.1
1.9
1.7
5.1
6.9
10.1
1.1
1.3
2.5
3.3
3.9
3.4
2.8
6.9
1.4
11.5
7.1
11.0
2.6
16.6
7.0
1.9
5.6
4.6
1.6
0.5

до 30
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 60-90
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
до 30
од 30-60
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
до 30
од 30-60
-

од 30-60
од 30-60
до 30
од 30-60
од 30-60
од 30-60
од 30-60
до 30
до 30
до 30
до 30
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105.
106.
107.
108.
109.
110.
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зона едукативних и туристичко рекреативних садржаја
породично становање
пословно стамбена зона
породично становање
пословно стамбена зона
зона едукативних и туристичко рекреативних садржаја
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1.8
3.0
9.0
2.9
2.3
3.8

до 30
од 30-60
до 30
од 30-60
до 30
-

5.3. Урбанистички услови за уређење и изградњу објеката и
површина јавне намене
Површине јавне намене су:
- улични коридори;
- водно земљиште;
- здравство и социјална заштита;
- образовање и култура;
- школско – спортска хала;
- спорт и рекреација;
- службе локалне самоуправе;
- инфраструктура, објекти и површине;
- комунални садржаји;
- заштитно зеленило.
Улични коридор је јавна површина намењена општем коришћењу и доступна свим грађанима за
кретање и коришћење. Унутар уличне регулације планирани су: коловози различитог саобраћајног ранга,
пешачке и бициклистичке стазе, јавни паркинзи за путничка возила, аутобуска стајалишта, разделне
траке, остали елементе пута и путне објекте, линијска и комунална инфраструктура подземна и надземна
(трасе и објекти) улично зеленило дрвореди, паркови, скверови, јавне чесме, фонтане, јавне говорнице,
спомен обележја и други јавни простори унутар уличне регулације које је потребно адекватно опремити.
Водно земљиште - канал Мали Стапар – Косанчић је планиран да буде плован у целости. Изградњом
преводнице са уставом његов пловни габарит не сме бити нарушен. Предвиђена је изградња мини
хидроелектране. Земљиште уз канал је у функцији одржавања истог. За радове - интервенције на
постојећим садржајима и изградњу на водном земљишту поштовати одредби члнова 8, 9, 10, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 58, 70, 85, 133, 136, 155 Закона о водама.
На водном земљишту могу се градити водни објекти водне инфраструктуре и објекти намењени одбрани
државе. Може се одобрити коришћење водног земљишта за постављање пловног објекта укључујући и
угоститељске објекте на пловећем објекту, објекте за спорт, рекреацију и туризам у складу са општинском
одлуком.
Граница и намена водног земљишта на које право коришћења, односно управљања, има ЈВП Воде
Војводине Нови Сад, не могу се мењати без сагласности овог предузећа.
Здравство и социјална заштита - задржавају се постојеће локације објеката у функцији здравствене
заштите становника. Дозвољени су радови на изградњи, реконструкцији и доградњи, уз могућност
изградње пратећих комуналних и других садржаја и објеката у функцији здравствене заштите становника,
а у складу са правилницима који дефинишу ову делатност.
За здравствену заштиту становника потребано је сталано улагање у опрему и решавање недостатка
просторија.
Уколико се утврди потреба за градњом објеката у функцији здравствене заштите становника а затечени
простори не буду одговарајући, објекти здравствене заштите могу се градити и унутар других зона.
Изградња објеката здравства у оквиру приватног предузетништва омогућено је у центру насеља и
стамбеним зонама као пратећи садржај или као самостална делатност а складу са правилима грађења
дефинисаним за зону у којој се граде.
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Социјална заштита већим делом спроводи се путем постојеће службе и установе овог типа која је
смештена у центру насеља.
Због повећања обима послова евидентана је потреба простора за различите социјално угрожене групе
становника на територији насеља Руски Крстур. Градња различитих објеката и опремање површина за
њихов боравак и различите видове збрињавања може се вршити унутар центра и зона породичног
становања. Диспозиција оваквих објеката ће бити у складу са правилима грађења за зону у којој се граде.
Предшколска установа - постојећи комплекс дечије установе се задржава. Дозвољени су радови на
затеченим објектима и градња објеката који су у функцији основне намене и пратећих објеката а у складу
са правилницима за ову врсту објеката. Потребно је проширење комплеса како би се обезбедиле
површине за градњу пратећих садржаја за боравак деце на отвореном.
Образовање - постојеће локације и објекати средње, основне и предшколске установе задовољавају
потребе становника насеља. Задржавају се постојећи објекти. Дозвољени су радови на реконструкцији,
изградњи и доградњи, уз могућност изградње пратећих комуналних и других садржаја и објеката у
функцији основне намене простора, а у складу са правилницима за ову врсту објеката.
Побољшање услова рада се односи на стално опремање и осавремењавање.
Омогућена је изградња објеката васпитања у оквиру приватног предузетништва под условима који
регулишу ову област. Ови садржаји се могу наћи унутар свих зона градње.
Диспозиција оваквих објеката ће бити у складу са правилима грађења за зону у којој се граде.
Школско спортска хала – је изграђена и планирано је повећање површина за потребе новоизграђене
школско - спортске хале. Планирано је изузимање парцела које су у контакту са парцелом на којој су
изграђени објекти школе и школско спортске хале.
Потребу за изградњом спортско рекреативних површина на отвореном за рад са школским узрастом
исказала је Основна школа са Месном заједницом и за те потребе је планиран спортско рекреативни
комплекс уз канал. Доступност ученицима је као најкраћа веза улица Бориса Кидрича.
Спорт и рекреација – затечени објекти и спортски терени са или без пратећих садржаја који су у
функцији задовољења потреба становника свих узрасних категорија бављења спортским и рекреативним
активностима су од посебног значаја. Млађе узрасне категорије спортиста имају значајне резултате на
различитим нивоима такмичења од општинског до републичког значаја. Изградњом спортско-школске
дворане очекује се видан помак у раду са свим узрасним категоријама. Спортска дворана је
мултифункционална како би могла да се користи и за друга различита дешавања (образовна, културна,
забавна, изложбена и друге видове окупљања за које се утврди да су адекватна и примерена овој врсти
објеката.
Објекти културе - културне активности припрема и извођење програма, манифестације, библиотека,
галерија, рад секција, позоришне представе, зборови грађана, прославе, промоције и друге културне
активности одвијају се у објектима: Дому културе, библиотеке и музеја, дома омладине, месне заједнице.
Јавни простори такође су у функцији припреме и извођења културно уметничког програма.
Реконструкцијом, санацијом и доградњом постојећих објеката у функцији културе ће се побољшати
услови коришћења.
Различите традиционалне манифестације којих је немали број и са најдужом трајањем су: фестивал
културе "Црвена ружа", смотре позоришног, музичког и фолклорног стваралаштва, смотре рецитовања.
Континуиран рад културно уметничких друштава, обезбеђује се унутар постојећих објеката. Рад и
презентација одвијаће се поред постојећих јавних објеката и површина уколико се утврди потреба и
унутар стамбених и других зона адекватих за нову градњу или реконструкцију постојећих објекта уколико
се на тај начин обезбеђују адекватни простори за рад и презентацију њиховог стваралаштва.
Отворени јавни простори у централној зони могу се користити за презентацију и различита културна
дешавања у насељу.
Службе локалне самоуправе – од служби евидентиране су месна канцеларија и месна
заједница - насеље је организовано са једном административном целином – Месном заједницом Руски
Крстур, образованом за задовољење потребе свих становника на њеној територији. Месној заједници
поверени су одређени послови из надлежности општинске-локалне самоуправе. Објекти односно
просторије, су лоциране адекватно. Дозвољени су радови на реконструкцији и доградњи истих, уз
могућност изградње пратећих комуналних и других садржаја и објеката у функцији задовољења потреба
становника.
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Министарство унутрашњих послова своју делатност обавља у оквиру оделења Полицијске станице
Кула, има своје просторије у центру насеља. Просторије у служби дежурства не задовољавају потребе
рада саме службе а ни за потребе рада са грађанством нису адекватни услови.
Уколико се утврди потреба за организован рад ове службе може се омогућити градња у складу са
потребама службе.
Објекат лоцирати у близини главних насељских саобраћајница, са адекватним бројем паркинг места.
Конкретна правила грађења не утврђују се овим планом, иста ће се утврдити на конкретној локацији у
складу са потребама службе.
Ватрогасна јединица Руски Крстур делује преко МУП-а сектор за заштиту и спасавање, одсек Сомбор.
Регистрован је рад добровољног ватрогасног друштава. Објекат је у функцији. Локација је централно у
односу на насеље што је одговарајући положај. Уколико се утврди потреба за изградњом нових објеката,
исти се могу лоцирати близу главних насељских саобраћајница а треба се обезбедити и добра доступност
свим зонама у насељу. Користи се и највиши објекти у насељу за потребе осматрања атара у току жетве.
Комунална инфраструктура, објекти и површине
Гробље
Постојеће гробље се задржава на затеченој локацији. Дозвољени су радови којим се обезбеђује
функционално коришћење и уређење припадајућих површина. Изградња пратећих комуналних и других
садржаја који су у функцији основне намене простора, а у складу са правилницима и условима који
дефинишу градњу на овим површинама.
Планирано је проширење гробних поља на месном гробљу које је дефинисано на слободним
неизграђеним површинама у контактној зони са постојећим гробљем. Неопходно је потпуно опремање
новог гробља. Нова гробна места ће се обезбедити даљим уређењем, у складу са Законом о сахрањивању
и гробљима и општинским одлукама. Резервисана површина планираног проширења гробља од 2,85ha ће
обезбедити потребе насеља за наредних 50 година.
Релевантни подаци за димензионисање површине гробља обухатају: природне услове, садашњу и
планирану стопу морталитета, планирани број становника и просечан животни век становника.
Критеријуми за димензионисање представља обезбеђивање потребних површина за сахрањивање на већ
прихваћен месни начин.
Постојеће гробље са капелом, церемонијалним тргом, паркинг површинама и остали објекти у функцији
насељског гробља са планираним гробним површинама чинe функционалну целину.
Прилази гробљу и унутар самог гробља, формирати главне стазе које уоквирују гробна поља, распоред и
величина стаза се наставља у складу затеченом поделом и повезују у целину. Ширина главних стаза је
мин 2,5m, како би се обезбедио пролаз пешака и возила. Поред главних пешачких стаза предлаже се
обострано формирање зелене површине, унутар којих би се постављала неопходна опрема (контејнери за
одлагање смећа, чесме, расвета, клупе и други потребан мобилијар.
Унутар гробних поља ће се формирати површине за сахрањивање и пешачке стаза, које ће обезбетити
прилаз до сваког појединачног гробног места-гробнице. Омогућено је сахрањивање на различитим
гробним местима и то: индивидуални гробови, двоструки породични гробови, проширени гробови,
гробнице, веће породичне гробнице, индивидуални гробови у низу са вртном обрадом, омогућено је
формирање посебних простора за урне и других површина за сахрањивање са аутентичним националним и
верским обичајима.
Код новопланираних површина за сахрањивање учешће зелених површина мора бити најмање 20%,
гробне површине највише 60%, остале површине се прерасподељују за потребне колске, пешачке,
паркинг и остале површине.
Гробља ће се оградити живом, транспарентном или комбинованом оградом.
При озелењавању гробља избегавати листопадне врсте.
У склопу гробља дозвољена је изградња, реконструкција, санација и конзервација сакралних објеката
према верским канонима.
Зелена пијаца - Руски Крстур има комунално опремљен и делимично уређен пијачни простор. Објекат
пијаце треба да испуњава законске прописе за директну продају пољопривредних производа а
произвођаче као и купце да заштити од атмосферских непогода, хладноће и високих температура.
По потреби и захтеву корисника понуда се може проширити и на могућност куповине меса и млечних
производа. Потребно је опремити и уредити у складу са прописима.
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Пијачни простор - трг у складу са потребама становника, може се користити и за јавна дешавања,
манифестације, изложбе и друго.
Ветеринарска служба - здравствена заштита животиња организована је преко ветеринарске амбуланте.
Рад ове службе је потребно ускладити са нараслим захтевима за здравствену заштиту животиња.
Отварањем већег броја приватних ветеринарских станица побољшаће се ниво услуга.
Насељска депонија отпада - постојећа насељска депонија отпада је неусловна и у фази санације и
рекултивације. Насељски комунални отпад се организовано одвози на депонију у Кули.
Део постојеће насељске депоније се користи као рециклажно двориште.
Стратегија управљања отпадом не искључује изградњу нових депонија. Уколико се утврди потреба за
изградњом нове насељске депоније, иста ће се градити у складу са Законским прописима и критеријумима
за лоцирање и изградњу исте.
Депоновање отпада са реализацијом Стратегије управљања отпадом за период 2010.-2019. године, ће се
вршити у складу са споразумом за управљање отпадом на нивоу Западно-Бачког региона. Такође је
планирана изградња сакупљачке, трансвер и рециклажне станице у непосредној близини насељске
депоније која је планирана за санацију и рекултивацију.
У насељу се могу организовати сакупљачке станице унутар зона у којима се дозвољава обављање ове
врсте делатности. Ове станице могу да служе као сабирни центри за рециклабилне материјале.
Сточна пијаца - може се градити у атару према важећој законској регулативи и Правилником о
ветеринарско-санитарним условима за промет животиња. Одабир локације и начин изградње утврдиће се
израдом Урбанистичког плана.
Површине и објекти за организовано излагање паса и ситних животиња може се обављати на
отвореним површинама и објектима које могу да обезбеде адекватне услове.
Уклањање животињских лешева - у наредном планском периоду планира се одвоз угинулих животиња
до најближе кафилерије. Одвоз животињских лешева мора бити организован у складу са ветеринарским и
санитарним прописима. У случају појаве епидемије сточних болести планира се отварање сточних гробља
на локацијама које ће бити у складу са важећим прописима.
Површине планиране за рекултивацију - Унутар обухвата плана евидентирано је насељско
сметлиште у поступку санације - рекултивације и привођењу планиране намене -рециклажно двориште.
Санација и рекултивација је неопходна и на површинама које су забарене а планиране су за подизање
рекреативних површина.
Заштитно зеленило је дефинисно на делу деградираних површина унутар блокова 50 и 57 које је
потребно санирати. Заштитно зеленило подизати и на површинама главног насељског водозахватног поља
са бунарима, цевоводима и другим објектима којим се вода црпи из подземних издани припрема и
дистрибуира потрошачима. Заштитно зеленило је планирано уз канал и на површинама које могу да се
користе за подизање заштитног зеленила.
Унутар површина дефинисаних за заштитно зеленило могу се градити инфраструктурни објекти који су у
функцији побољшања комуналне опремљености насеља и садржаји у функцији рекреације становника.
5.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре,
линијски инфраструктурни објекти и комунална инфраструктура
5.4.1. План саобраћаја
Планирана мрежа саобраћајне инфраструктуре конципирана је тако да се отклоне сви постојећи проблеми
и недостаци и омогући оптимално функционисање саобраћаја, а тиме и осталих активности у насељу.
Регионалним Просторним Планом АП Војводине и Просторним планoм Oпштине Кула, на правцу постојећих
државних путева IБ реда бр.17 (гранични прелаз Богојево - Српски Милетић) и II A реда бр.110 (Оџаци Кула) утврђен је нови путни коридор ДП Iб реда, који насељено место Руски Крстур обилази са југоистока. Реализацијом овог путног правца елиминисаће се негативни утицаји на животну средину насеља
од транзитног саобраћаја, који се одвија постојећим државним путем II А реда бр.110 (Оџаци - Кула),
односно главном насељском саобраћајницом. Такође ће бити повећана безбедности учесника у саобраћају
и ефикасност саобраћаја унутар насеља.
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До реализације новог путног коридора траса постојећег државног пута II реда бр.110 (Оџаци - Кула)
задржава се у коридору Улице Маршала Тита.
У складу са Регионалним просторним планом Војводине и ППО Кула, општински локални пут Руски Крстур Крушчић добија функцију путног правца регионалног значаја, који кроз насеље пролази Београдском
улицом. Ранг наведеног пута прецизираће се искључиво у складу са чланом 6. Закона о јавним путевима
(Сл. гласник РС, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).
А у складу са Просторним плановима општина Кула, Оџаци и Врбас планирани су међуопштински локални
путеви Руски Крстур - Бачки Грачац и Руски Крстур – Савино Село. Кроз насеље су овим планом трасе ових
путева успостављени у постојеће коридоре локалног пута Руски Крстур- Водице (Руски Крстур - Бачки
Грачац) и Београдску улицу.
Имајући у виду ова стратешка решења извршена је диференцијација насељске мреже саобраћајница и
повећање капацитета истих према функцији коју ће имати у повезивању планираних насељских целина.
Функцију главних насељских саобраћајница имају улице којима пролазе државни, регионални путни
правац и међуопштински путеви преко којих се остварује веза насеља са широм мрежом основних путних
праваца друмског саобраћаја.
Функцију сабирних улица имају саобраћајнице којим се међусобно повезују насељске целине и насеље са
атаром, док остале припадају групи стамбених улица и колско-пешачких прилаза.
Део земљишта са којег се планира измештање трасе мелиоративног канала, од русинске до Каналске
улице, припаја се постојећем уличном коридору и формира коридор сабирне саобраћајнице. Изрградња
ове саобраћајнице могућа је тек након изградње нове деонице мелиоративног канала.
Регулацијом уличних коридора дефинисана је јавна површина намењена општем коришћењу и доступна
свим грађанима за кретање и коришћење. Унутар уличне регулације планирани су: коловози различитог
саобраћајног ранга, пешачке и бициклистичке стазе, јавни паркинзи за путничка возила, аутобуска
стајалишта, разделне траке, остали елементе пута и путне објекте, линијска и комунална инфраструктура
подземна и надземна (трасе и објекти) улично зеленило дрвореди, паркови, скверови и други јавни
простори унутар уличне регулације.
Најмања
1.
2.
3.
4.
5.
6.

дозвољена ширина појаса планиране уличне регулације по функцији је:
главне насељске саобраћајнице
15,0 m ;
сабирне улице
12,0 m;
стамбене улице
8,0 m;
колскo пешачки пролази
5,0 m;
приватни пролази
3,0 m;
пешачке стазе
1,5 m.

Кoд пoстojeћих улицa, кoje нeмajу наведену најмању регулациону ширину, мeђусoбнa удaљeнoст
грaђeвинских линиja нoвих oбjeкaтa нe мoжe бити мaњa oд горе датих ширина појасева регулације, кaкo
би сe у пeрспeктиви мoглo извршити прoширeњe пojaсa рeгулaциje.
Бициклистички сaoбрaћaj нeoпхoднo je издвojити нa пoсeбнe стaзe нa свим сaoбрaћajницaмa сa
интeнзивним сaoбрaћajeм мoтoрних вoзилa посебно дуж Улице Маршала Тита, којом пролази ДП II реда
бр.106, како би се подигао ниво безбедбности и проточности саобраћаја на овој саобраћајници са
највећим обимом саобраћаја.
У коридору канала Косанчић – Мали Стапар, планирана је бициклистичка стаза националног значаја у
складу са Регионалним просторним планом Војводине.
Трасе бициклистичких стаза ће се утврдити главним, односно извођачким пројектом након детаљног
снимања терена и услова власника инфраструктурних објеката у коридору којим се пружа и траса
бициклистичке стазе.
Зa пoтрeбe пeшaчкoг сaoбрaћaja нeoпхoднo je, пo прaвилу, нa свим сaoбрaћajницaмa oбeзбeдити пeшaчкe
стaзe oдгoвaрajућeг кaпaцитeтa у зaвиснoсти oд интeзитeтa пeшaчких тoкoвa. По правилу нове пешачке
стазе лоцирати уз регулационе линије као што су постојеће.
Постојећи пешачки пролази се задржавају, а нове пешачке саобраћајнице могу се формирати на
површинама за које је утврђена разрада планом детаљне регулације.
Обeзбeдити oдгoвaрajућe пoвршинe зa пaркирaњe, jaвнoг кaрaктeрa, зa свe дeлaтнoсти у нaсeљу. Пo
прaвилу, гдe гoд пoстoje прoстoрнe мoгућнoсти пaркингe трeбa лoцирaти извaн jaвнoг путa. Ако се пак
лоцирају у коридору истог треба тежити да се физички одвоје од коловоза, а ако се лоцирају у коридору
државног пута одвајање од коловоза је обавезно.
Кaпaцитeти jaвних пaркингa утврђивaћe сe oдгoвaрajућим истрaживaњeм пoтрeбa.
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За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по
правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - једно
паркинг или гаражно место на један стан.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на сопственој
грађевинској парцели, изван површине јавног пута.
Број потребних паркинг места за се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг
или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), на следећи начин:
1. банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа - 1 ПМ на 70 m²
корисног простора;
2. пошта - 1 ПМ на 150 m² корисног простора;
3. трговина на мало - 1 ПМ на 100 m² корисног простора;
4. угоститељски објекат - 1 ПМ на користан простор за 8 столица;
5. хотелијерска установа - 1 ПМ на користан простор за 10 кревета;
6. позориште или биоскоп - 1 ПМ на користан простор за 30 гледалаца;
7. спортска хала - 1 ПМ на користан простор за 40 гледалаца;
8. производни, магацински и индустријски објекат - 1 ПМ на 200 m² корисног простора.
Гараже објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или
надземно на грађевинској парцели.
Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при
утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле, а
подземне гараже се не урачунавају у индексе.
Проблем недостатка уређених јавних паркинга за теретна возила решаваће се у оквиру планираних зона
пословања, радних зона.
За сопствени возни парк влaсници свих врстa oбjeкaтa, пo прaвилу, пaркирaњe oбeзбeђуjу унутaр
сопствене грaђeвинскe пaрцeлe.
Зa пoтрeбe jaвнoг путничкoг прeвoзa зaдржaнa je пoстojeћa лoкaциja мeђумeснe aутoбускe стaницe, коју је
неопходно опремити у складу са прописима за ове објекте.
Пoстojeћу мрeжу aутoбуских стajaлиштa лоцираних дуж ДП другог А реда бр.110, која су урађена у складу
са прописима, прoширити сa нoвим лoкaциjaмa код планиране радне зоне.
Зa oпслуживaњe, сeрвисирaњe и oдржaвaњe вoзилa плaнирaни су слeдeћи сaдржajи:
- станица за снабдевање возила погонским горивом се задржава са могућношћу реконструкције и
доградње, нове лoкaциje, ако буде интереса, могу се наћи у радној и пословној зони уз коридоре
државног пута, регионалног и међуопштинских локалних путева и то на излазу из насеља, ван
стамбене зоне;
- нове локације станица за снабдевање возила погонским горивом разрађиваће се Урбанистичким
пројектом;
- сeрвисне станице зa oдржaвaњe путничких и теретних возила планиране су у радним и пословно
стамбеним зонама;
- сервиси за одржавање путничких возила могу се лоцирати и у оквиру радних, пословно стамбених
и стамбених зона уколико има просторних могућности да се задовоље саобраћајно-технички и
санитарни услови.
За коришћење пловног пута канала Мали Стапар – Руски Крстур планирана је: реконструкција на
пројектоване техничке карактеристике и обнова преводнице које би омогућила пловност.
Локација прихватних наутичких објеката је у контакту са спортским и рекреативним зонама лоцираним уз
овај канал.
5.4.2. Водоснабдевање
Водозахват насеља Руски Крстур захтева потпуну ревитализацију тренутно активних бунара, бушење
новог, реконструкцију система за потискивање воде ка насељу, као и изградњу постројења за
кондиционирање пијаће воде. Имајући у виду постојеће стање, као и основне постулате водозахвата и
водоводне мреже у сваком насељу, да потрошачима треба дистрибуирати довољну количину воде, под
одговарајућим притиском и задовољавајућег квалитета, намеће се неопходна потреба реконструкције
водозахвата насеља Руски Крстур не само у смислу модернизације, већ у смислу задовољења
елементарних потреба становништва.
Заједнички ће се решавати снабдевање водом са водозахвата у Руском Крстуру и за насељено место
Крушчић.
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Снабдевања водом насеља може се вршити са водозахвата-постројења у потпуности или само недостајуће
количине
Водоводна мрежа насеља Руски Крстур задовољава само на први поглед. Реконструкција постојеће
водоводне мреже се намеће узимајући у обзир првенствено потребу замене дотрајалих деоница изведених
у азбесцементу, изградње затварачких система, односно противпожарних хидраната.
5.4.3. Канализација
Атмосферска канализација изведена преовлађујуђе у облику отворених уличних јаркова (само делом
као зацевљена), покрива насеље. Рекогносцирањем терена установљено је да део постојеће мреже треба
реконструисати (нарочито у делу испод колских прилаза). Мелиоративне канале у околини насеља треба
реконструисати како би сем евакуације воде са околних пољопривредних површина могли примити и
вишак атмосферилија упућен из насеља, те исте одвести до канала хидросистема ДТД Косанчић - Мали
Стапар као крајњег реципијента.
Фекална канализација као што је већ напоменуто, насеље Руски Крстур нема изграђену фекалну
канализацију. Тренутно кориштење септичких јама, односно упојних бунара за пријем фекалних вода води
ка загађењу подземних вода као и повишењу нивоа подземних вода, што је недопустиво. Једна од
дефинитивно приоритетних потреба у решавању урбаног коришћења простора је изградња мреже
колектора фекалне канализације и уређаја за пречишћавање отпадних вода као њеног неодвојивог
садржаја.
Имајући у виду нивелационо стање терена, као и локацију Уређаја за пречишћавање отпадних вода
(односно локацију крајњих реципијената), дато је планско решење фекалне канализације.
Предвиђен је сепаратни тип канализационе мреже, посебно за сакупљање условно чистих атмосферских и
технолошких вода (расхладне воде и сл.), посебно за санитарно – фекалне и посебно за зауљене
атмосферске воде.
Забрањено је у канал Косанчић – Мали Стапар, мелиорационе канале или друге отворене канале
испуштати непречишћене отпадне воде, осим условно чистих атмосферских и чистих технолошких вода
(расхладне воде и сл.) које одговарају II класи воде у складу са Уредбом о категоризацији водотока и
Уредбом о класификацији вода (Сл. гласник СРС број 5/68).
Пречишћене отпадне воде се могу испуштати у водоток или каналску мрежу под условом да су потпуно
пречишћене (примарно и секундарно) и да квалитет ефлуента одговара критеријумима датим
Правилником о опасним материјама које се не смеју уносити у воде (Сл. гласник СФРЈ, бр. 3/66 и 7/66) и
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово
достизање (Сл. гласник РС бр. 67/11).
На месту планираног излива атмосферских вода у канал градити изливне грађевине које својим габаритом
не залазе у протицајни профил канала и не нарушавају стабилност обале. Потребно је обложити канал у
дужини од по 3,0 m узводно и низводно од излива, тако да корито канала буде заштићено од ерозионог
дејства вода. Излив поставити у правцу тока под максималним углом од 60°.
Санитарно-фекалне и технолошке воде се могу испуштати у водонепропусне септичке јаме до изградње
јавне канализације насеља, према условима надлежног комуналног предузећа.
Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман технолошких отпадних
вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно – техничке услове за испуштање у јавну
канализацију, пре пречишћавања на УПОВ-у, тако да се не ремети рад пречистача у складу са Уредбом о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл.
гласник РС бр. 67/11).
За све друге активности мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења и
промене режима површинских и подземних вода, као и оштећења на водопривредним објектима.
5.4.4. Коридори и капацитети за енергетску инфраструктуру
Да би се сагледале тачне потребе за проширењем електроенергетске мреже поред информација о
просечној потрошњи у протеклом периоду неопходно је познавати и планове привредног развоја општине
и места, а такође треба узети у обзир и следеће факторе:
- планирану гасификацију насеља уз остаривање паритетне цене електричне енергије,
- увођење нових потрошача у постојеће објекте уз очекиване корелације пораста животног
стандарда и потрошње електричне енергије,
- тешкоће у обезбеђивању других енергената.
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Напајање насељеног места Руски Крстур ће се у целости вршити преко 20 kV извода из ТС 110/20 kV
"Кула" и ТС 110/20 kV "Врбас 1", уз постојање могућности да се део насеља напаја и са ТС 110/20 kV
"Црвенка".
20 kV водови дају могућност напајања за случај вишеструког повећања потрошње електричне енергије и
максималне једновремене снаге.
Према Студији перспективног развоја преносне мреже Србије до 2020. (2025.) године коју је израдио
Електротехнички институт „Никола Тесла“ из Београда на подручју обраде није планиран ниједан
електроенергетски објекат напонских нивоа 400, 220 и 110 kV.
У постојећим трафо-станицама могуће је добити нове капацитете уграђивањем трансформатора
максималне снаге за коју је дефинисана опрема.
Нове трафостанице биће по правилу МБТС или СТС, а по захтеву микролокације могу бити и уграђене у
објекте. Микролокације истих ће се одређивати плановима разраде, односно условима за поједине
локације.
ВН мрежа ће се изводити за потребе напајања нових трафо-станица, углавном као кабловска или
реконструкцијом постојеће надземне НН мреже у мешовите водове, мада где се то покаже као економски
оправдано иста се може изводити и као ваздушна. У циљу добијања функционалнијих локација могуће је
постојеће водове измештати или каблирати. Предвиђају се везе које ће се уклопити у постојећу
концепцију прстенасте мреже са циљем да евентуални прекиди у напајању трају што краће.
НН мрежа ће се такође у зонама периферне породичне стамбене изградње изводити као надземна, али
такође где се то покаже као економски оправдано иста се може изводити и подземно. У зонама пословања
и услужних делатности предвидети НН кабловске водове.
Јавно и интерно осветљење
Неопходно је да се јавно осветљење плански допуњава, реконструише, осавремењује и одржава, према
потребама и карактеру простора, на основу стандарда и норматива, с циљем да исто у функционалном,
безбедносном и амбијенталном погледу испуни своју улогу. Истовремено са побољшањем мора се ићи и на
рационалност осветљења применом система ноћно/полуноћно, применом нових технолошких решења и
савремених штедљивих, а ефикаснијих светиљки.
Реконструкцију јавног осветљења треба урадити заменом постојећих светиљки економичнијим тако да се
уштедом утрошене електричне енергије и смањењем трошкова одржавања може отплатити инвестиција.
Техничке карактеристике савремене опреме морају да дају бољи квалитет осветљења у односу на
постојеће осветљење (да задовоље међународне IEC прописе у погледу отпорности на влагу, прашину,
ударе, корозију, бољу осветљеност, лаку монтажу, лаку замену резервних делова и њихову доступност на
тржишту у дужем периоду.
Улицу Маршала Тита, неопходно је осветлити ефикасним светиљкама на високим стубовима, како би се
задовољили захтеви савремене саобраћајнице.
Потребно је део постојећих НН водова који напајају јавно осветљење заменити одговарајућим.
5.4.5. Телекомуникациона инфраструктура
У плану је полагање оптичког кабла Руски Крстур-Лалић.
Потребно је обезбедити проширење аутоматске телефонске централе како би се омогућило повезивање
нових претплатника на телефонску мрежу.
Претплатничке ТТ каблове, као и досада полагати поред тротоара и у зеленом појасу подземно и то са
једне стране у ужим улицама, а са обе стране у ширим улицама.
ТЕЛЕНОР поред одржавања постојеће, планира изградњу још две базне радио-станице контејнерског типа.
Задржавају се постојеће РР везе Руски Крстур-Кула, а у плану су Руски Крстур-Бачки Грачац и Руски
Крстур-Крушчић.
Треба рачунати да ће и остали оператери мобилне телефоније у планском периоду поставити нове базне
станице. Немогуће је планирати за дужи период с обзиром да је развој мобилне телефоније веома брз и да
је незахвално прогнозирати каква ће бити стратегија покривања територије.
РТС не планира изградњу емисионих објеката (предајника и репетитора) на простору обраде. Нема ни
планираних РР коридора.
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Потребе за савременим комуникационим системом су евидентне обзиром на заостајање у информационом
и информатичком смислу. Треба планирати кабловски дистрибуциони систем (КДС) који омогућује
дистрибуцију великог броја ТВ програма, радијских програма као и локалне ТВ програме. Поред тога КДС
као двосмерна мрежа нуди широк спектар дигиталних информатичких сервиса (интернет, телеметрије и
сл).
Изградња КДС у Руском Крстуру треба да је примерена економско-техничким условима, а то значи да се
уради савремена главна станица и примарна дистрибуција најсавременијим оптичким кабловима, а
секундарна и терцијална дистрибуција коаксијалним кабловима. Поред полагања каблова КДС подземно
треба планирати и коришћење постојећих ресурса за полагање самоносивих каблова на стубове
телекомуникационе мреже и Електродистрибуције.
Хидроенергетски потенцијал – На територији општине Кула "Програмом остваривања стратегије
развоја енергетике Републике Србије у АП Војводини" (од 2007. до 2012. године) предвиђена је изградња
електране у Руском Крстуру.
5.4.6. Гасна инфраструктура
Насељска гасоводна мрежа средњег и ниског притиска је већим делом реализована и у експлоатацији је.
Снабдевање насељске мреже гасом се врши са гасовода Кула-Оџаци. Насеље има своју главну мерно
регулациону станицу (ГМРС).
Средњепритисни гасовод је изграђен за потребе прикључења радног комплекса хладњаче. За потребе
снабдевања гасом и других већих потрошача, градити гасну мрежу по потреби и сваки од потрошача би
имао мерно регулациону станицу (МРС).
На ниско притисни гасовод су прикључена домаћинства и мањи потрошачи, чије потребе за гасом се могу
обезбедити прикључком на исти.
Планирана је потпуна гасификација насеља како би се омогућило снабдевање природним гасом свих
потенцијалних потрошача.
Термоенергетска инфраструктура – Потреба за термоенергетском инфраструктуром је све израженија
за снабдевање топлотном енергијом делова насеља (центар, блок) и уколико се утврди заинтересованост
већег број потрошача да загревање се врши из заједничке топлане иста се ће се градити. Као енергент у
центру насеља и стамбеним блоковима већих густина ће се користити мањи загађивачи.
5.4.7. План озелењавања
Све зелене површине на простору обраде, зависно од намене и положаја сврстане су у следеће типове:

улично зеленило,

парковско зеленило,

површине зеленила специјалне намене,

зеленило спортско-рекреационо,

површине заштитног зеленила,

зеленило паркинга;
Улично зеленило - постојеће, већ подигнуто улично зеленило - дрвореде сачувати, слободне површине
уредити плански. Улично зеленило по правилу су дрвореди дуж саобраћајних коридора које прате
травњаци. Састоји се у линеарном распореду лишћарских врста, а по потреби додају се четинари,
жбунасте или неке друге ниже биљне врсте уколико ширина регулације то омогућава.
Код уличног зеленила водити рачуна о канализацији и инсталацијама како надземним тако и подземним
(телефонске, електро инсталације, гасовод, водовод итд.).
Паркови - постојеће, већ дефинисано парковско зеленило ће се сачувати и плански уредити, обогатити
потребним мобилијаром.
Парковско зеленило је значајна категорија зеленила у урбаној средини. Парк је зелена целина пејзажног
стила, високе естетске и функционалне вредности. Огледа се у слободном распореду и размештају врста и
групација високо хортикултурно и дендролошки вредних биљних врста.
Израдом овог плана, а под условом да постоје реалне могућности ће се пoвећати површине парковског
зеленила. Парковско зеленило (и остало зеленило) може се формирати на бившим позајмиштима, на
депресијама и сваком другом земљишту неупотребљивом за изградњу под условом да не ремети
безбедност саобраћаја и другу инфраструктуру.
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Површине зеленила јавне намене - овој категорији зеленила припада зеленило које се појављује на
неким површинама у секундарној улози (пратећој) у односу на основну намену површина тј. објекта који
се на њој налази. Обухвата комплексе уз објекте друштвене намене и то:
- зеленило културних и просветних установа,
- зеленило здравствених установа,
- зеленило у оквиру рекреационих и спортских комплекса,
- зеленило око спомен обележја,
- зеленило гробља, итд.
Зеленило специјалне намене има улогу да штити делове простора и објеката од разних загађивача, да их
изолује, маскира и истакне. У категорији зеленила специјалне намене ради се обично о мањим
површинама зеленила тј. о зеленим ''оазама''.
Све горе побројане врсте у претходним типовима зеленила и многе друге, обогаћене сезонским цвећем и
ружама, у зависности од простора који се озелењава, могу наћи примену у овом типу зеленила.
Зеленило спортско-рекреационо - задатак овог типа зеленила је да обогати – оплемени просторе
намењене за спорт и рекреацију и учини околину и простор пријатним за активне и пасивне посетиоце
ових простора.
Биљне врсте које могу наћи примену у овом типу зеленила већ су побројане у парковском зеленилу и
осталим типовима зеленила и свакако многе друге.
Зелене површине заштитних појасева - примарна улога зеленила заштитних појасева је заштитна –
да штити насеље или део насеља од негативних дејстава из атара и обрнуто, а осталим својим функцијама
побољшава услове живљења у урбаној средини.
Заштитно зеленило има такође важну улогу да спаја (стапа, повезује) све типове зеленила на простору
обраде и тиме чине један ''систем'' или комплекс зеленила који је богаство једне урбане средине.
На простору обраде не постоје уређени заштитни појасеви, изузетак је заштитно зеленило у склопу радног
комплекса хладњаче. Улогу заштитног зеленила, на простору обраде, врши целокупно зеленило унутар
грађевинског подручја.
У зависности од простора који могу да заузму, и значаја тј. интензитета заштите коју треба да постигну,
заштитни појасеви се подижу као: једноредни, дворедни, троредни, четвороредни, петоредни, вишередни
и парк шумице.
Зеленило паркинг простора - дефинисане паркинге углавном прати зеленило. Улогу зеленила паркинг
простора, врло често, преузима улично зеленило. Дефинисањем нових паркинг простора дефинисаће се и
зеленило које их прати.
Заједничко за све јавне зелене површине је: задржање и ревитализација постојећег, и формирање нових
јавних зелених површина, где год је то могуће.
Примарно место у одабиру врста, а свакако где год је то могуће, треба дати аутохтоним врстама.
Поред планом утврђених зелених површина у интересу свих корисника простора је да се искористити
свака могућност за формирање и уређење нових зелених површина а примарно унутар радних зона, где се
препоручује подизање зеленила на најмање 30% како би се негативни утицаји свели на мању меру.
5.5. Урбанистичка регулација површина јавне намене и
нивелација саобраћајница
Регулационе линије улица дефинисане су по правилу по постојећим међним линијама катастарских
парцела које су дефинисане за уличне коридоре.
Улични коридори су регулисани тако да испуњавају услове у погледу ширине регулације, према начину
коришћења и врсти. Већина коридора је задржао постојећу регулацију, мањи део је овим планом
дефинисан у потпуности (новопланирани) а за део, је планом утврђено, проширење постојећих уличних
коридора.
Грађевинско земљиште на којем су изграђени и планирани објекти и површине јавне намене од општег
интереса и које је у јавној својини и делови земљишта који су планирани за изградњу објеката јавне
намене од јавног интереса дефинисано је као грађевинско земљиште јавне намене и приказано на
графичким прилозима од 5.1. до 5.6. ПЛАН УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈОМ.
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Затечени објекти који се једним својим делом налазе унутар регулације површина јавне намене а не
ремете коришћење јавних површина – (не прекидају континуитет и не постоји потреба за измештањем),
делове насељских саобраћајних површина (колске и пешачке), трасе – коридоре насељске
инфраструктуре, пројектом исправке граница суседних парцела омогућиће се исправка границе парцеле
припајањем грађевинског земљишта у јавној својини парцели власника односно закупцу катастарске
парцеле на којој је објекат већим својим делом изграђен.
Исправка граница парцеле припајањем грађевинског земљишта у јавној својини парцели власника односно
закупцу катастарске парцеле на којој је објекат већим својим делом изграђен, не односи се на земљишни
појас (катастарску парцелу) државног пута.
Планиране регулационе линије су по правилу дате паралелно на одређеној дистанци у односу на правце
који пролазе кроз познате тачке постојећих регулационих или других познатих геодетских тачака.
Грађевинско земљиште јавне намене у обухвату Плана чине:
- улични коридори: представљају површине у њиховој планираној ширини која служи за
постављање саобраћајне, хидротехничке, енергетске и остале комуналне инфраструктуре;
- јавне пешачке површине;
- парк;
- водно земљиште (обала и акваторија) ОКМ и мрежа мелиоративних канала са припадајућим
објектима и планираним зонама
- комунални објекти и површине: пијаца, планирано гробље, парцела на којој су изграђени капела
и приступни - церемонијални трг на гробљу, уређај за пречишћавање отпадних вода, водозахват
са објектима за водоснабдевање, рециклажно двориште;
- објекти и површине: државне управе, локалне самоуправе, државних институција образовања,
школско – спортска хала, здравствене и социјална заштите, објекти културе, објекти и површине
спорта и рекреације, заштитно зеленило;
- остали објекти и површине јавне намене.
Планираном мрежом саобраћајница, као и планираним инфраструктурним опремањем, свакој парцели
унутар дефинисаних зона, омогућиће се адекватан саобраћајни приступ и могућност прикључка на
насељску инфраструктуру.
Генерални план нивелације саобраћајних површина рађен је на основу аналогних геодетских подлога Р 1:
1 000 и Р 1: 2 500 и основних државних карата са висинском представом Р 1: 5 000, геодетских подлога са
висинском представом Р 1:1 000 и геодетског снимања уличних коридора. У прилогу су дате коте прелома
нивелете у осовини коловоза, интерполоване коте и уздужни нагиби нивелете. Нивелете тротоара треба
прилагодити постојећим изграђеним колским прилазима објектима, односно грађевинским парцелама.
За деонице планираних (обилазница) и општинских путева које се налазе ван границе плана, израдом
урбанистичког плана ће се ближе дефинисати траса са свим експлоатационо-техничким елементима, тиме
и регулационе линије.
5.6. Заштићени простори са посебним карактеристикама и ограничењима
5.6.1. Заштита природних добра
Заштићена природна добра
Покрајински завод за заштиту природе je на основу Закона о заштити животне средине доставио податке и
услове заштите природе. Према добијеним подацима од Покрајинског завода за заштиту природе на
предметном простору нема природних добара обухваћених просторном заштитом.
На основу достављених података на простору обухвата плана канал ДТД и његови бочни канали
представљају еколошке коридоре, Покрајински завод за заштиту природе је предложио мере
заштите станишта природних реткости.
Предложене мере заштите су дате у тачки 6.2., подтачка 1. Мере заштите станишта природних реткости и
еколошки коридори којим су дефинисани услови уређења и грађења.
5.6.2. Заштићена непокретна културна добра и евидентиране непокретности
под предходном заштитом
Према подацима достављеним од Покрајинског завода за заштиту споменика културе за потребе израде
Урбанистичког плана на простору насеља Руски Крстур евидентирана су следећа културна добра
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Нерокретна културна добра
Сакрални споменици
Русинска грко-католичка црква, Решењем број 01-309/1-69 од 18. јуна 1969. године Покрајинског
завода за заштиту споменика културе Нови Сад, црква и иконостас су стављени под заштиту Закона као
споменик културе (к.п.број 542, 543 и 2722/6) – нови бр. к.п. 1375.
Црква је саграђена 1784. године (податак са плоче у цркви) у барокном стилу, дрворезбарију иконостаса
радио је А. Марковић 1791. године, а сликарске радове извео је Арсеније Теодоровић-Пантазић 1794.
године. Црква је обновљена 1836. године. Црква је једнобродна грађевина, са полукружном апсидом ужом
од наоса, звоником који израста из прочеља цркве а почива на четири ниска, врло масивна ступца,
међусобно спојена луцима а простор између стубаца засведен је сферним сводовима. Дозиђивањем
сакристије пробијени су бочни зидови храма. Над вратима на сверној страни је у малтеру урезана година
1836. – датум обнављања цркве.
Водица у атару Руског Крстура (к.п.број 7312), одлука Владе РС 05 бр.633-609/98-28 у Београду
20.02.1998, објављено у "Сл.гласнику РС" 8/98., објекат је подигнут 1859. године
Профана архитектура
Русинска кућа, Ул. Маршала Тита бр. 178 (раније 158) – у "Сл. листу АПВ" 28/91 од 30.12.1991.године,
категорисан као споменик културе од великог значаја, Решењем Завода бр.225 од 14.јуна 1965. године
стављена под заштиту Закона, а регистрована је као споменик културе под бројем 377, 16.05.1968 године
(к.п. број 2059-стари бр. парцеле је 630/2).
Евидентиране непокретности под претходном заштитом
Евидентиране непокретности које уживају претходну заштиту због својих културно – историјских
вредности налазе се највећим делом у центру Руског Крстура. Чине их делови уличних низова објеката као
и појединачни објекти у Улици Маршала Тита и делу Фрушкогорске улице. У овим случајевима оцењено је
да је сачувана улична регулација и аутентичан архитектонски израз јавних, сакралних и стамбених
објеката значајних за развој Руског Крстура и очување интегритета простора. Постојеће градитељско
наслеђе настајало је у временском раздобљу од средине ХVIII до средине ХХ века.
Улични фронтови - потез Улица Маршала Тита:
- непарна страна од бр. 55 до бр. 103 (к.п.број 860, 859/4, 858, 856, 848, 847, 840, 838, 832, 830,
825, 823, 818, 817, 470, 468, 463/1, 463/2, 461/1, 461/2, 456, 454, 453, 451, 447, 445, 442, 440, 437, 435/1 и
435/2).
- парна страна од бр. 56 до бр. 92 (к.п.број 1363, 1364, 1367, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375,
1376, 1377/1, 1377/2, 1377/3, 1378/2, 1756, 1758, 1760, 1761/1, 1765, 1767, 1772, 1773, 1777/1, 1777/2,
1778, 1781, 1782 и 1785).
Појединачни објекти - евидентирано је 5 локалитета са појединачним објектима.
Улица Маршала Тита – непарна страна:
- бр. 57, 59 (к.п.број 858, 856 и 848),
- бр. 65 (к.п.број 840) – објекат је саграђен 1930. године. Поседује елементе позне сецесије и арт –
деко стила који су посебно видљиви на обради капије.
- бр. 69, 71, 73 и 77 (к.п.број 832, 830, 825 и 818)
- бр. 83 (к.п.број 463/1 и 463/2) – објекат је постављен на регулациону линију улице. Фасада је
симетрично конципирана са централно постављеном „ајнфорт“ капијом. Пластична декорација је изведена
у духу рустичне варијанте арт-деко стила.
- бр. 103 (к.п.број 435/1 и 435/2) – објекат је саграђен 1925. године у духу традиционалних кућа
постављених на регулациону линију улице са тзв. "ајнфорт" капијом. Фасада поседује богату пластичну
декорацију која носи рустични призвук тада актуелног арт-деко стила.
- бр. 165 (стари млин),
- бр. 205.
Улица Маршала Тита – парна страна:
- бр. 70 (к.п. број 1758) – објекат је саграђен највероватније почетком ХХ века у духу епохе
историзма. До њега се на истом кућном броју налази мањи спратни објекат подигнут у духу модерне
најверотније у године непосредно пре Другог светског рата
- бр. 74, 76 (к.п.број 1761/1, 1765),
- бр. 92 (к.п.број 1785) – објекат је саграђен у периоду око Другог светског рата. Фасада је
конципирана у духу модерне
- бр. 140
Школска улица – зграда основне школе (библиотека и Завичајни музеј) - (к.п.број 1394/3) – саграђена је
1911. године по пројекту архитекте Денеш Ђерђија. Представља изузетно архитектонско остварење са
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стрмим крововима, разуђеном основом и високим масивним димњацима. Поседује стилске карактеристике
сецесије са веома јаким личним печатом архитекте.
Улица Фрушкогорска: објекат на бр. 100
Улица Партизанска бр. 93 (к.п.број 1655) – кућа је подигнута у духу рустичне варијанте класицизма.
Меморијални комплекси, споменици и спомен обележја - евидентирано је 6 локалитета знаменитих
места.
Спомен биста Петра Кузмјака, првог школованог учитеља у Руском Крстуру. Биста је постављена у
кругу образовног центра који носи његово име. Направљена је од бронзе и смештена на високо бетонско
постоље на којем пише: ''Петар Кузмјак 1816-1900''
Спомен плоча са зграде месне канцеларије у којој је крајем 1944. године основан МНОО, дислоцирана је
у парк у центру села.
Спомен скулптура у парку у центру села-бронзани ратник са пушком.
Крст испред цркве од ружичастог мермера са високим квадратним постољем. На спратном постољу
стављен је једноставан крст – латински, накнадно начињен од бетона.
Група надгробних споменика борцима 14. словачке бригаде на русинском гробљу.
Спомен плоча црвеноармејцима – на гробљу са звездом у облику пирамиде.
Археолошки локалитети
На простору обухваћеним овим Планом евидентирана су три археолошка локалитета, обележена на
графичким прилозима број 4. и 6. и за које је потребно пре предузимања било каквих земљаних радова
тражити од Покрајинског завода за заштиту споменика културе посебне услове заштите.
Археолошки локалитети:
1. Насеље из периода касног средњег века
2. Насеље из периода касног средњег века
3. Насеље из периода касног средњег века
5.6.3. Заштита изворишта
Развој модерног водозахвата, па самим тим и водозахвата Руски Крстур подразумева утврђивање стања
квалитета, потенцијала и капацитета артершких вода, као природног ресурса и потребу заштите
изворишта дефинисањем зона и појасева санитарне заштите. У складу са тим, овим планом се дају
смернице за утврђивање овог витално важног сегмента водозахвата.
Обзиром да за простор водозахвата није урађен Елаборат заштите изворишта водоснабдевања, овом
планском документацијом се дају смернице за решавање истих, сходно Правилнику о начину одређивања
и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник РС", број 30/10),
зоне заштите изворшта водоснабдевања су подељене на:
Зона I - изворишта подземне воде се формира на простору изворишта непосредно око водозахватног
објекта. У овој зони уколико због надзирања борави стално запослена особа, иста се ограђује заштитном
оградом која не може бити ближа од 10 m од водоносног објекта којег окружује, уколико не борави стално
запослена особа ова зона се ограђује оградом од 3 m од водоносног објекта којег окружује.
У овој зони се могу налазити само објекти који су у функцији водозахвата и у њу може да улази само
стално запослена особа. За улазак другог лица у ову зону мора се тражити одобрење од управљача
система за водоснабдевање о чему се води посебна евиденција.
Зона II - изворишта подземне воде, се може изједначити са зоном I, уколико је водоносна средина
издани покривена повлатним заштитним слојем који неутралише утицај загађивача, а у случају да је
покривена повлатним заштитним слојем који умањује утицај загађивача, простирање зоне II не може да
буде краће од 50 m од водозахватног објекта.
У овој зони се не могу градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или
вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:
изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење делатности
које су забрањене и у зони III;
стамбена изградња;
употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака;
употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
узгајање, кретање и испаша стоке;
камповање, вашари и дуга окупљања људи;
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изградња и коришћење спортских објеката;
изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију;
продубљивање корита и вађење шљунка и песка;
формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих.

Зона III - је у водоносној средини која је покривена повлатним заштитним слојем који умањује утицај
загађивача, простирање зоне III не може да буде краће од 500 m од водозахватног објекта.
У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити
друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:
трајно подземно и надземно складиште опасних материја које се не смеју директно и индиректно
уносити у водотоке,
производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју директно
или индиректно уносити у воде,
комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата,
испуштање отпадне воде и воде која служи за расхлађивање индустријских постројења,
изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода,
експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја и минералних сировина,
неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и других
материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем или цурењем,
изградња и коришћење ваздушне луке,
површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире подземну воду и
одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у функцији
водоснабдевања,
одржавање ауто и мото трка.
Утврђена ограничења односе се на следеће просторне целине: блокове 3, 4, 5, 6, 88, 91, 92, 93 и делове
блокова: 7, 8, 9, 10, 11, 83, 84.
Бунари за водоснабдевање су изграђени у блоку 6 и 92. Део површина блока 92 је планирано за изградњу
постројења за кондиционирање пијаће воде. Насељски водозахват са изграђеним бунарима који су
позиционирани паралелно са каналом, прати леву и десну обалу канала.
Водозахват покрива различите зоне градње и на истим се могу градити бунари, а на површинама
дефинисаним за водозахват бунари и објекти у функцији снабдевања пијаћом водом одговарајућег
квалитета, притиска и количина.
Појас заштите се успоставља око главних цевовода унутар простора водозахвата и то по 2,5m са сваке
стране гледано у односу на осовину цевовода. Унутар овако формираних појасева заштите није дозвољена
изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу загадити воду или
угрозити стабилност цевовода.
Планирани радови у оквиру зоне изворишта воде морају бити спроведени у складу са Законом о водама и
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
(Сл.гласник РС, бр. 92/08).
5.6.4. Заштита водотокова
У границама обухвата плана од водопривредних објеката налази се канал Косанчић - Мали Стапар и
делови мелиорационих система "Руски Крстур III – 26" и " КК-II".
Канал Косанчић – Мали Стапар је део система ДТД. Налази се у југозападном делу насеља, кроз насеље
пролази деоницом од km 1+ 660 до km 4+о5о. На km 3+808 налази се стара бродска преводница која је
реконструисана у каскадни прелив. Деоница низводно од прелива) је пловна за једнотрачну пловидбу
пловила носивости до 500 t.
Унутар грађевинског подручја насеља Руски Крстур изграђено је више мелиорационих канала.
Заштита вода од загађивања
Да би се обезбедила заштита воде од загађивања Ј.В.П. "Воде Војводине" поставило је услове заштите
вода. Водни услови утврђени од стране Покрајинског секретаријатаза пољопривреду, водопривреду и
шумарство су наведени у тачки 6.8.
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6. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПРОСТОРА
6.1. Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину
За потребе израде урбанистичког плана насеља Руски Крстур, Скупштина општине Кула је донела Одлуку
о изради Плана генералне регулације насеља Руски Крстур (Службени лист општине Кула, бр,
1/2009), где је у члану 8. ове Одлуке дефинисано да се за овај План израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину се ради као посебан Извештај и
саставни је део документационе основе Плана.
Заштита животне средине на простору насеља ће бити усаглашена са важећим законским прописима из
области заштите животне средине, подзаконским актима који из њих произилазе, правилницима и
прописима за обављање одређених делатности, условима надлежних органа и организација које су
Законом одређене да их утврђују.
Реализацијом планских решења уз примену наведених прописа, негативни утицаји на животну средину ће
се свести у дозвољене границе.
6.2. Општи услови за уређење и изградњу простора
У опште услoве изградњe насеља, спада стeпeн сeизмичнoсти, кojи на овом прoстoру и ширe
стeпeни пo МЦЗ скали.

изнoси 8

Ниво подземних вода у насељу се осматра на бунару (Б-184) чија је кота 86,12 m н.м. (Б-208). Ниво воде
на овом бунару варира и креће се између 84,43 m н.м. и 85,78 m н.м. На делу насеља који се налази уз
канал Врбас – Бездан ниво подземне воде је везан за ниво водостаја у каналу који је контролисан и креће
се за максимални водостај на коти 84,46 m н.м. и минимални водостај је на коти од 83 m н.м. а радни
(најдужег трајања) је на коти 83,3 - 83.6 m н.м.
На простору насеља обављање делатности се планира у радним и пословно стамбеним зонама. Делатности
ће се моћи обављати и у зонама становања (где је то омогућено и под условима који су планом утврђени)
уз примену мера и услова заштите животне средине прописане Законом о заштити животне средине,
Законом о процени утицаја на животну средину односно Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину (''Службени гласник Републике Србије'', број 114/08) и другим важећим законским прописима
везаним за одређену врсту делатности, условима надлежних органа и организација и осталим важећим
законским и подзаконским актима.
6.3. Заштита непокретних културних и природних добара
Заштите непокретних културних добара
За радове на објектима (адаптације, ревитализације, доградње, реконструкције), споменика културе:
- Русинска грко-католичка црква,
- Водица у атару Руског Крстура и
- Русинска кућа.
а за непокретна културна добра под претходном заштитом – сакрални објекти:
-Улични фронтови - потез Улица маршала Тита: - непарна страна од бр. 55 до бр. 103, и парна страна
од бр. 56 до бр. 92, појединачни објекти Улица маршала Тита – непарна страна: бр. 57, 59, 65, 69,
71, 73, 77, 83, 103, 165 и 205, Улица маршала Тита – парна страна: бр. 70, 74, 76, 92 и 140
-Школска улица – зграда основне школе (библиотека и Завичајни музеј), куће у Улици Фрушкогорској:
бр. 100 и 81, кућа у Улици Партизанској бр. 93
-Меморијални комплекси, споменици и спомен обележја
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као и за њихову непосредну околину (припадајућу парцелу) и радове унутар зона археолошких
локалитета, утврђује се обавеза обраћања власника објеката и земљишта односно носилаца
права коришћења на земљишту да прибаве посебне услове – мере техничке заштите од стране
Покрајинског завода за заштиту споменика културе, као и сагласност на пројектну
документацију.
Попис споменика културе и непокретних културних добара који уживају предходну заштиту наведени су у
тачки 5.6.2.
За археолошке локалитете из списка наведеног у тачки 5.6.2., важе исте одредбе Закона о културним
добрима, које обавезују власника да пре предузимања било каквих земљаних радова обезбеди посебне
услове од Покрајинског завода за заштиту споменика културе.
Гробља, према Закону о културним добрима уживају претходну заштиту, те се без посебне евиденције она
третирају као заштићене целине.
Заштита природних добра
Услови заштите природе у складу са члановима 9. и 102. став 1. тачка 10. Закона о заштити природе
(''Службени гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010) Покрајински завод за заштиту природе је
утврдио просторне целине од значаја за очување
биолошке разноврсности за израду
урбанистичког плана насеља Руски Крстур.
На простору који је у обухвату Плана генералне регулације Руски Крстур налазе се следеће просторне
целине од значаја за очување биолошке разноврсности:
станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја и типови
станишта: "Слатине код Руског Крстура", Рибњак, регистрована у бази података завода у складу
са критеријумима Правилника о проглашењу и заштиту строго заштићених и заштићених дивљих
врста биљака, животиња и гљива Број 110-00-18/2009-03 од 20.01.2010 ("Сл. гласник РС" бр. 5/2010)
еколошки коридори Канал Косанчић – Мали Стапар са заштитном зоном канала, има улогу
регионалног еколошког коридора који повезује остала станишта заштићених и строго заштићених уз
каналску мрежу са долином реке Тисе која је еколошки коридор од међународног значаја, утврђен
Уредбом о еколошкој мрежи. Локални канал КЦ-III-26, као и канали нижег реда ОКМ, који пролазе
средишњим делом еколошки значајног подручја слатина Руског Крстура, односно граде мрежу канала
на овом подручју, имају улогу локалног еколошког коридора, пресудног за очување слатина.
Слатине у околини Руског Крстура - се јављају у великој рускокрстурској депресији, у којој је услед
недостатка природне дренаже дошло до појаве сабиралишта слане подземне воде и сланог земљишта.
Остаци ових слатина након мелиоративних и агрокултурних захвата, карактерише присуство ливадскостепске вегетације континенталних слатина класе Festuco – Puccinellietea реда Festuco – Puccinellietalia, од
којих се на овом делу фрагментарно јављају значајне заједнице безбридњачке свезе Puccinelion limosae,
сланих влажних до јако исушених стништа, ако и састојине заједнице камфорике Camphorosmetum annuae
на најљућим слатинама које су полупустињског ендемског панонског обележја.
Слатине и Рибњак се не налазе унутар обухвата плана, али су њени делови у контактној зони са
границама насељеног места Руски Крстур.
Мере заштите еколошких коридорa
- Очувати природни и блиско-природни изглед и облик обала и корита еколошких коридора у што
већој мери;
- поплочавање и изградњу обала свести на најнеопходнији минимум, обезбедити отвореност
водотока/канала по целој својој дужини (одстранити постојеће цевоводе) и прибавити посебне
услове заштите природе од овог завода за израду техничке документације регулације водотока,
поплочавања и изградње обала, изградње или обнављања мостова и фреквентних саобраћајница;
- поплочавање и изградњу обала свести на најнеопходнији минимум. Поплочане или изграђене
деонице на сваких 200-300 m (оптимално 100 m) прекидати мањим зеленим површинама које су
саставни део заштитног зеленила. Поплочани или бетонирани делови обале не могу бити стрмији
од 45 %, изузев пристана, а структура њихове површине треба да омогућује кретање животиња
малих и средњих димензија;
- током поправке/реконструкције постојећих обалоутврда прекидати их мањим просторима који
ублажавају негативне особине измењене обалне сруктуре (грубо храпава површина обалоутврде,
нагиб мањи од 45 % и мала оаза природне вегетације) и на тај начин омогућити кретање врста
кроз измењене деонице;
- Обезбедити отвореност канала/водотока по целој дужини (одстранити постојеће цевоводе);
- испред мостова као и на местима укрштања државних путева вишег реда са еколошким
коридорима, предвидети посебне пролазе и прелазе за животиње приликом изградње или
реконструкције наведених објеката;
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- избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења у складу са
еколошком функцијом локације (тип и усмереност светлосних извора, минимално осветљење) у
складу са потребама јавних површина;
- прибавити посебне услове заштите природе од Завода за израду техничке документације
регулације водотока, поплочавање и изградње обала, изградње или обнављања мостова и
саобраћајница и пројектовања јавне расвете.
Урбане садржаје распоредити по принципу зонације којом се одређује минимална удаљеност
објеката од еколошких коридора и намена простора унутар зоне директног утицаја на
коридор
- на простору изван зоне становања забрањена је изградња објеката чија намена није директно
везана за обалу водотока са функцијом еколошког коридора на растојању мањем од 50 метара од
обале стајаћих вода, односно линије средњег водостаја водотока;
- у зонама становања, минимална удаљеност планираних објеката који захтевају поплочавање или
осветљење је 20 m а оптимална 50 m од обале коридора;
- уз обалу чији је део планиран за спортско-рекреативне актиности, могу бити смештени објекти
везани за активности на води (нпр. повез за чамце или монтажно – демонтажни молови) на тај
начин да не прекидају континуитет коридора, а у појасу вишеспратног зеленила планирати
објекте који не захтевају вештачку подлогу и осветљење (нпр. трим стаза, дечије игралиште,
уређена зелена површина);
- у простору еколошког коридора и зони непосредног утицаја ширине до 200 m од коридора,
забрањено је одлагање отпада и свих врста опасних материја, складиштење опасних материја
(резервоара горива и сл.) и нерегуларно одлагање отпада.
Успостављањем континуитета зелених површина чија структура подржава функције
еколошког коридора, очувати и унапредити вегетацију приобаља еколошких коридора
- у грађевинском подручју, наменити приобаље деонице еколошког коридора за зеленило посебне
намене са улогом очувања и заштите биолошке разноврсности, а урбане садржаје потребно је
распоредити по принципу зонације, забрањено је сађење инвазивних врста. На нашем подручју
сматрају се инвазивним следеће биљне врсте: циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор
(Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни
копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus
pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни
бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syun.
Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila), а током уређења
зелених површина, одстранити самоникле јединке инвазивних врста и обезбедити редовно
одржавање зелених површина.
Приликом подизања пољозаштитног зеленила са улогом вишефункционалног пуфер појаса
потебно је:
- постојеће и планиране површине ваншумског зеленила повезати у целовит систем зеленила и
фокусирати планирање заштитног зеленила на промену намене обрадивих површина слабијег
квалитета (испод 4. класе).
- учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде најмање 50% ради очувања биодиверзитета
аграрног и урбаног предела уз одговарајућу разноврсност врста и физиогномије тј. спратовности
дрвенасте вегетације заштитних појасева будући да монокултуре евроамеричких топола не
испуњавају функције заштитног зеленила.
Концептом озелењавања насељених места формирати систем јавног зеленила и повезати га
са просторним целинама од значаја за очување биолошке разноврсности у обухвату Плана
- повећати проценат зелених површина, броја и разноврсности постојећих категорија јавног
зеленила и одржавати га у блиско природном стању и избегавати примену инвазивних врста
током уређења зелених површина и подизања заштитног зеленила.
Решење инфраструктуре подручја плана (пре свега канализационе, планиране изгадње система за
пречишћавање отпадних вода, континуално побољшање методологије управљања чврстим отпадом и сл.)
усагласити са свим важећим прописима како би се обезбедила заштита земљишта, воде и ваздуха.
Мере заштите биодивезитета урбанизованих површина
Потребно је обратити посебну пажњу да се обезбеди простор за дрвореде и за подизање јавних зелених
површина.
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Опште мере заштите биодиверзитета
Неопходно је преиспитати програме и планове подизања зелених површина, јер већина њих није у складу
са циљевима и са законском регулативом у области заштите природе. Подизање нових зелених површина
треба да се фокусира на промену намене обрадивих површина слабијег квалитета (испод 4. класе).
Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде најмање 50 % ради очувања биодиверзитета аграрног
и урбаног предела уз одговарајућу разноврсност врста и физиогномије тј. спратовности дрвенасте
вегетације уз одговарајућу разноврсност врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације
заштитних појасева. Монокултуре евроамеричких топола не испуњавају функције заштитног зеленила.
Мере заштите квалитета животне средине
Утврдити стање квалитета, потенцијале и капацитете артешких вода, као природног ресурса као и потребе
заштите изворишта за водоснабдевање и предузети мере за спречавање њиховог загађења.
Решење инфраструктуре усагласити са свим актуелним прописима да би се обезбедила заштита воде,
земљишта и ваздуха.
Неопходно је решавање проблема санације забарених површина, изградња канализационе
инфраструктуре, као и уређаја за пречишћавање отпадних вода (са свим неопходним фазама у
пречишћавању а у складу са квантитетом и квалитетом ефлуента).
Препорука у складу са урбанистичким параметрима за одговарајући ниво озелењености блока у радним
зонама односи се на неопходност минималне заступљености озелењених површина без паркинга на нивоу
блока, која износи минимално 30%.
6.4. Заштита од елементарних непогода и ратних разарања
Под елементарним непогодама подразумевају се земљотреси, екстремне климатске појаве, пожари,
поплаве, високе подземне воде, епидемије болести већих размера и друге несреће.
На подручју насеља Руски Крстур ће се спроводити мере заштите и одбране од елементарних непогода,
које настају као последица сеизмичких, климатских, хидролошких, орографских карактеристика на овом
простору.
Заштита од земљотреса - подручје насеља Руски Крстур спада у зону са могућим интезитетом
земљотреса од VIII степени по МЦЗ скали за повратни период од 500 година (Републички сизмолошки
завод, Београд).
Урбанистичке мере заштите се односе на поштовање процента изграђености, обезбеђење слободних
површина и проходности, а техничке мере заштите огледају се у поштовању прописа за пројектовање и
изградњу објеката у сеизмичким подручјима.
Заштита од екстремно неповољних климатских карактеристика - на подручју општине Кула као и
насеља Руски Крстур, могу се јавити у одређеним условима, екстремно неповољне вредности климатских
фактора, који могу неповољно утицати на насељске и ваннасељске просторе и на ремећење редовних
активности становништва.
Ветар - ветрови који дувају у току године немају неки посебан карактер, већ се одликују особинама
карактеристичним за шире подручје Средње Бачке. Доминантни правци дувања ветра су из југоисточног и
северозападног правца. Број дана са јаким ветром од 6 и више Бофора износи на годишњем нивоу у
просеку 18 дана.
Предвиђене мере заштите се огледају у поштовању грађевинско-техничких мера при пројектовању,
постављањем објеката дужом страном у правцу дувања ветра где год је то могуће. Дендролошке мере се
огледају у подизању зелених појасева одређених ширина, густина и врста дрвећа (високо дрвеће)
попречно на правац дувања ветра, тамо где за то постоје услови.
Град и грмљавинске непогоде - повремени продори олујних и градоносних облака проузрокују појаву
града, који може да прузрокује веома велике последице на пољопривредном земљишту, а и на објекте у
самом насељу. Заштита од града се спроводи изградњом противградних станица на најугроженијим
подручјима и њиховим правовременим деловањем, односно повезивањем у систем противградне заштите
на територији Војводине.
Пожари - угроженост и повредљивост од пожара зависи од врсте објеката и његове конструкције,
узајамног положаја неизграђених површина, степена искоришћености простора, количине запаљивог
материјала и атмосферско - климатских услова.
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Да би се смањила угроженост од пожара у насељима извршено је издвајање радних зона од зона
становања. Да би се смањила опасност од избијања пожара и евантуално брзо интервенисање, потребно
је придржавати се услова и мера датим од стране Министарства унутрашњих послова – Сектора за
превентиву.
Угроженост од поплава - простор општине и насеља Руски Крстур није директно изложен поплавама
које би могле настати услед плављења изливањем водотокова, јер се у општини и насељу Руски Крстур
налази систем канала са контролисаним режимом водостаја. Опасност од поплава је могућа у случају веће
количине падавина када канали не би могли да прихвате све количине површинских и подземних вода.
Заштита од површинских вода - спроводиће се преко изграђеног и планираног отвореног каналског
система. Димензионисање система за одвођење атмосферских вода треба да одговара појави меродавне
падавине и према којој ће се димензионисати каналска мрежа и објекти на њој.
Заштита од подземних вода решиће се издизањем терена насипањем, изградњом канализације
атмосферских вода, реконструкцијом и одржавањем отворене каналске мреже мелиорационих система.
Заштита приобалних простора од процедних вода из канала вршиће се одржавањем насипа.
Епидемије - према дејству појединачних фактора, физичке, хемијске и биолошке животне средине, у
условима мира, елементарних непогода и ратних разарања, треба пратити штетне утицаје јер су у тим
условима нарушени односи у животној средини и штетно се одражавају на здравље становништва.
Спречавање избијања епидемија болести подразумева активни здравствени надзор, брзу дијагностику,
хоспитализацију и лечење, дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у зависности од конкретне
ситуације.
У случају епидемија већих размера сахрањивање умрлих ће се обављати на насељском гробљу.
Заштитни објекти од интереса за одбрану земље - Министарство одбране, Управа за инфраструктуру
- Београд, је доставило податке и услове, према којима на простору обраде Урбанисичког плана насељеног
места Руски Крстур нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
На основу Закона о ванредним ситуацијама Скупштина општине Кула донела је Процену угрожености и
план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у општини Кула
("Службени лист општине Кула" бр. 11/11).
Према наведеној процени у циљу заштите становништва од ратних дејстава до коначне изградње
склоништа сеоска подручја због мање угрожености и изграђености простора пружају одговарајућу заштиту
у заклонима.
6.5. Инжењерско – геолошки услови
Геолошки састав терена на којем се налази насеље као и шире подручје одликује се особинама које су
карактеристичне за читав Панонски басен. Главно геолошко обележје простора на којем се налази насеље
и шире је обилан нанос леса на неогеној основи. Преко лесне подлоге распрострањени су различити
педолошки слојеви који су се формирали под утицајем спољних и унутрашњих процеса.
Геолошки састав земљишта у насељу и ширем подручју показује константну заступљеност осносвних
геолошких профила, који по својим геомеханичким својствима пружају погодне услове за формирање
градских структура. Ова констатација не особађа обавезе да се изврше геолошка истраживања терена за
сваки објекат у складу са Законом о геолошким истраживањима.
6.6. Противпожарни услови
Од Министарсва унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у
Сомбору су прописани услови противпожарне заштите везани за израду Плана генералне регулације
насељеног места Руски Крстур.
У погледу мера заштите од пожара сходно чл. 29. Закона о заштити од пожара ("Сл. глaсник РС",
бр.111/09), потребно је да просторни и урбанистички план, поред услова прописаних посебним законом,
садрже:
-изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне
количине воде за гашење пожара;
-удаљеност између зона предвиђених за стамбене објекте и објекте јавне намене и зона предвиђених
за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
-приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;
-безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара.
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6.7. Санитарни услови
У складу са Зaкoнoм o сaнитaрнoм нaдзoру ("Сл. глaсник РС", бр 125/04), утврђени су врсте објеката кojи
су у нaдлeжнoсти Сaнитaрнe инспeкциje, a тo су:
- зa прoизвoдњу и прoмeт живoтних нaмирницa и прeдмeтa oпштe упoтрeбe;
- здрaвствeну дeлaтнoст;
- дeлaтнoст снaбдeвaњa стaнoвништвa вoдoм зa пићe;
- угoститeљскa дeлaтнoст;
- дeлaтнoст сoциjaлнe зaштитe;
- вaспитнo - oбрaзoвнa дeлaтнoст;
- дeлaтнoст културe, физичкe културe, спoртa и рeкрeaциje;
- дeлaтнoст jaвнoг сaoбрaћaja.
Општи услови за све објекте који су под санитарним надзором дефинисани су Правилником о општим
санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору ("Сл. гласник РС",
број 47/2006).
6.8. Водни услови
Решењем о водним условима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
број 104-325-1779/2013-04 од 27. 02. 2014 утврђени су следећи водни услови:
Границе и намена земљишта на које право коришћења, односно управљања, има ЈВП Воде Војводине Нови
Сад, не могу се мењати без сагласности овог предузећа.
Промена граница водног земљишта на делу к.п.8798/3, К.О. Руски Крстур за потребе складиштења у зони
пристаништа није могућа, али је могуће користити ову парцелу уз предходно прибављена водна акта у
складу са Законом о водама („Службени гласник РС" број 30/10 и 93/12).
Објекте за смештај, складиштење и чување опасних, отровних и лако запаљивих течности пројектовати
тако да се обезбеди потпуна заштита земљишта и површинских и подземних вода од загађивања, у складу
са правилницима.
Дуж обала канала Хс ДТД Косанчић-Мали Стапар, у појасу ширине најмање 14 m не могу се лоцирати
никакви објекти. Овај појас мора бити стално проходан за механизацију која одржава обалу.
У зони мелиорационих канала, планска документација мора испунити следеће услове:
- у појасу ширине 14 m од ивице обале канала (мин. 7,0 m у грађевинском реону) не могу се
укопавати нити градити надземни објекти (ограде, шахтови, вентили,...). Овај појас мора бити
стално проходан за механизацију која одржава канал;
- постављање линијских инсталација (водовод, гас, ТТ каблови и сл.) мора бити на дубини од мин.
1,0 m испод нивоа терена и морају подносити оптерећење од тешке грађевинске механизације;
- уколико се планира укрштање линијских инсталација (водовод, гас, ТТ каблови и сл.), испод дна
канала, инсталацију положити у заштитну цев на мин.1,0 m испод коте дна канала по пројекту, и
на тој дубини инсталацију задржати у дужини ширине канала у нивоу терена. Уколико се
укрштање инсталације са каналом предвиди надземним путем, причврстити инсталацију уз
конструкцију моста - пропуста на каналу тако да заштитна цев не задире у светли отвор моста пропуста, односно да не буде нижа од доње ивице конструкције;
- изнад трасе зацевљеног канала, забрањена је изградња објеката;
Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације за канал а минимално 7 m од ивице канала,
како би се сачувала радно – инспекциона стаза дуж канала. Прелазе (пропусти, мостови) за повезивање
парцела са обе стране канала планирати у складу са очекиваним саобраћајним решењем, тако да се
обезбеди потребан протицај у профилу планираног пропуста-моста, у свим условима. Техничко решење
пропуста-моста мора обезбедити постојећи водни режим и одржати стабилност дна и косина канала.
Изградња насељске саобраћајнице преко к.п.3325 и дела к.п. 8847/1, К.О. Руски Крстур (по траси
мелиорационог канала КЦ-III-26, који се налази на к.п. 3325 и 8847/1, од стационаже канала km 0+290 до
km 0+924 и стационаже канала km 0+000 до km 0+280), не може се планирати. У сврху обезбеђења
функције, функционалности и одржавања самог канала КЦ-III-26, техничко решење тражити у измештању
наведене деонице канала. Планиране радове извести у складу са тачком 9. диспозитива.
При планирању изградње на водном земљишту поштовати одредбе чланова 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
58, 70, 85, 133, 136, 155 Закона о водама. Из наведеног:
- водно земљиште, може се користити за спорт, рекреацију и туризам;
- на водном земљишту могу се градити водни објекти, објекти јавне инфрасруктуре и објекти
намењени одбрани државе;
- Привремени објекти: С обзиром да се земљиште из члана 8 и 9 Закона о водама (иако правно
(формално) не мора да буде унето као такво) у функционалном смислу увек води као водно,
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потребно је пре планирања изградње проверити техничке критеријуме који одређују услове за
изградњу (постављање) објеката уз адекватан правни основ и свакако сагласност надлежног
органа који одређује границе земљишта из поменутих чланова закона.
Планом дефинисати концепт снабдевања насеља водом из бунара и дефинисати зоне заштите изворишта.
Планирани радови у оквиру зоне изворишта воде морају бити спроведени у складу са Законом о водама и
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
(Сл.гласник РС, бр. 92/08).
Планску документацију ускладити са општим концептом каналисања, пречишћавања и дипозиције
отпадних вода насеља Црвенке, Куле и Врбаса.
Предвидети сепаратни тип канализационе мреже, посебно за сакупљање условно чистих атмосферских и
технолошких вода (расхладне воде и сл.), посебно за санитарно – фекалне и посебно за зауљене
атмосферске воде.
Забрањено је у канал Косанчић – Мали Стапар, мелиорационе канале или друге отворене канале
испуштати непречишћене отпадне воде, осим условно чистих атмосферских и чистих технолошких вода
(расхладне воде и сл.) које одговарају II класи воде у складу са Уредбом о категоризацији водотока и
Уредбом о класификацији вода ("Сл. гласник СРС" број 5/68).
Пречишћене отпадне воде се могу испуштати у водоток или каналску мрежу под условом да су потпуно
пречишћене (примарно и секундарно) и да квалитет ефлуента одговара критеријумима датим
Правилником о опасним материјама које се не смеју уносити у воде ("Сл. гласник СФРЈ", бр. 3/66 и 7/66) и
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово
достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11).
На месту планираног излива атмосферских вода у канал предвидети изливне грађевине које својим
габаритом не залазе у протицајни профил канала и не нарушавају стабилност обале. Предвидети
облагање канала у дужини од по 3,0 m узводно и низводно од излива, тако да корито канала буде
заштићено од ерозионог дејства вода. Излив поставити у правцу тока под максималним углом од 60°.
Санитарно-фекалне и технолошке воде се могу испуштати у водонепропусне септичке јаме до изградње
јавне канализације насеља, према условима надлежног јавног комуналног предузећа.
Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман технолошких отпадних
вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно – техничке услове за испуштање у јавну
канализацију, пре пречишћавања на УПОВ-у, тако да се не ремети рад пречистача у складу са Уредбом о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл.
гласник РС бр. 67/11).
За све друге активности мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења и
промене режима површинских и подземних вода, као и оштећења на водопривредним објектима.
Инвеститор је у обавези да писменим путем обавести овај секретаријат и ЈВП Воде Војводине о почетку
излагања на јавни увид планског документа и да исти достави на увид у графичкој форми.
Важност ових водних услова престаје по истеку две (2) године од датума издавања, ако у том року није
поднет захтев за издавање водне сагласности.
По завршетку израде планског документа обратити се овом секретаријату захтевом за издавање водне
сагласности у складу са прописима.
6.9. Мере енергетске ефикасности
У циљу смањења потрошње свих врста енергије, уштеде енергије и обезбеђење одрживе градње,
применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, изградње и употребе објекта, неопходно је
унапредити енергетска својства објеката. Применом одговарајућих система, материјала, уређаја,
енергената и слично, оствариће се унапређење енергетске ефикасности у складу са Правилником о
енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", број 69/2012).
Енергетска ефикасност уређења простора постиже се:
- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора
енергије;
- сопственом производњом енергије;
- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености сунцу и
утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова;
- подизањем свих врста зеленила;
- смањење коришћења моторних возила и др.
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Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енергетске
ефикасности су:
- замена необновљивих енергената обновљивим;
- замена енергетски нефеикасних портошача ефикасним;
- изолација простора;
- замена дотрајале столарије;
- уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије;
- увођење тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати штедњу енергије и сл.
Штедњу и рационално коришћење енергије не треба схватити као ограничавање друштвеног и личног
стандарда. Коришћењем алтернативних облика енергије утиче се на раст животног стандарда, очување и
заштиту животне средине: биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија, енергија ветра, мала
хидроелектрана и друго.
Изградња објеката за производњу електричне енергије условљена је прибављањем енергетско техничких
услова за прикључење на преносни или дистрибутивни електроенергетски систем. Изградња мини
хидроелектране условљена је прибављањем водних услова, водне сагласности и водне дозволе, која се
издаје у складу са Законом о водама и пратећим прописима овог закона.
Обновљиви извори енергије: постоји могућност употребе обновљивих извора енергије, значајни
енергетски потенцијал је биомаса, сунце, ветар и геотермална енергија.
Са атаром у површини од приближно 6 500 ha, најзначајнији обновљиви извор енергије је биомаса.
Енергија биомасе (огревно дрво, биљни отпаци) све више ће се користити, посебно у објектима
породичног становања, с обзиром на прилично велике количине биљних отпадака на подручју насеља
(посебно са атара).
За искоришћење соларне енергије, осим пасивних система, могу се постављати фотонапонски модули и
топлотни колектори као самостојећи, кровни или фасадни елементи. Применом топлотних колектора ће се
постићи значајне уштеде код употребе топле потрошне воде и приликом загревања унутрашњих
просторија у објектима.
Примена гео-сонди, површинских колектора и енергетских стубова, као и коришћење подземних вода које
су целе године на температурама изнад 10˚C погодно је за загревање објеката и за припрему топле
потрошне воде, посебно у објектима породичног становања и пословним објектима. Оптимизацијом
параметара топлотних пумпи које ће преносити енергент од извора до циљног простора постиже се
максимални коефицијент корисног дејства у току целог периода употребе.
6.10. Минимална опремљеност грађевинског земљишта саобраћајном и
комуналном инфраструктуром
Грађевинско земљиште унутар простора обраде се односи на грађевинско подручје насеља Руски Крстур и
грађевинско подручје изван насеља и односи се и на део инфраструктурних и комуналних објеката који су
у функцији насеља. Грађевинско земљиште ће се користити у складу са датом наменом и на начин којим
се обезбеђује његово рационално коришћење.
За насеље Руски Крстур дефинисан је стандард комуналне опремљености: асфалтиране улице за јавни
колски саобраћај са колским и пешачким приступима на грађевинску парцелу, изграђени тротоари,
бициклистичке стазе на главним правцима кретања бициклиста, снабдевње довољним количинама
исправне воде из насељске водоводне мреже, прихват, евакуацију и пречишћавање отпадних вода из
насеља, прихват и евакуацију атмосферских вода, сигурно снабдевање електричном енергијом, ТТ и КДС
мрежу, гасну мрежу, објекте, површине и мрежу комуналне инфраструктуре: гробље, зелену пијацу,
уређене јавне површине површине, улично и заштитно зеленило, спортско рекреативне површине.
Изградња на планом дефинисаном грађевинском подручју у зони: породичног становања, породичног
становања претежно пољопривредног типа, зони едукативних и туристичко рекреативних садржаја,
центру насеља и осталим насељским зонама може се вршити уколико се обезбеди минимум комуналне
опремљености: колски и пешачки приступ са јавног пута, обезбеђено снабдевање водом за пиће,
електричном енергијом, обезбеђен прикључак на насељску фекалну канализацију (водонепропусну
септичку јаму на сопственој парцели као прелазно решење до изградње насељке мреже фекалне
канализације), решен прихват и одвођење атмосферских вода.
Изградња објеката у радној зони, пословно стамбеној зони и изградња објеката у осталим зонама у којима
се обавља делатност може се вршити уколико се обезбеди минимум комуналне опремљености: колски и
пешачки приступ са јавног пута, обезбеђено снабдевање водом за пиће, електричном енергијом, решено
одвођење фекалних вода прикључком на насељску фекалну канализацију (водонепропусну септичку јаму
на сопственој парцели као прелазно решење до изградње насељке мреже фекалне канализације, и у
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деловима насеља где не постоји могућност прикључка на насељску мрежу фекалне канализације), решен
прихват и одвођење атмосферских вода, решен прихват и евакуација технолошких отпадних вода.
Изградња објеката на утврђеним зонама градње није условљена реализацијом пуног профила уличног
коридора односно прибављањем земљишта планираном за јавне намене. Те с тога ће се издавати
локацијске дозволе за изградњу појединих садржаја на делу парцеле који није планиран за проширење формирање уличних коридора.
6.11. Остали услови
Правила и услови за обезбеђење приступачности површина и објеката јавне намене лицима са
посебним потребама у простору
За приступ и кретање хендикепираних и инвалидних лица, неопходно је предвидети пешачко –
бициклистичке стазе са рампама, на местима денивелације између разних категорија саобраћајних
површина. Код грађевинских објеката јавне намене чија је кота пода денивелисана у односу на коту
околних тротоара, треба предвидети, поред степеника и рампе за кретање хендикепираних и инвалидних
лица, као и адекватна врата на свим улазима у планиране објекте.
Неопходно је обезбедити и одређен број јавних паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица, са
одговарајућим рампама.
Поред осталих услова, изградња јавних површина и јавних објеката, мора бити у складу и са Правилником
о техничким стандардима приступачности ("Сл. гласник РС", број 46/2013) и другим правилницима који
регулишу ову област.
При планирању и пројектовању јавних саобраћајних површина, пешачким стаза, пешачких прелаза, места
за паркирање и сл. у оквиру улица и других јавних површина, као и прилази до објеката, хоризонталне и
вертикалне комуникације у јавним објектима и објектима за јавно коришћење, морају обезбедити услове
за несметано кретање лица са посебним потребама у простору.

7. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План генералне регулације насеља Руски Крстур, садржи елементе на основу којих ће се вршити
спровођење планских решења.
7.1. Зоне које се спроводе на основу плана генералне регулације
Планом су дефинисане зоне, насељски садржаји као и правила уређења и грађења на основу којих ће се
вршити реализација планског решења, кроз издавање локацијске дозволе, информације о локацији,
израду пројектно техничке документације и изградњу.
У блоковима број: 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 67, 72, 76, 82, 83, 92, 95, 96, 99, 100,
101, 102, 103, 106, 107 и 108 за које је на деловима регулације планирана измена, планирано је
проширење – формирање уличних коридора и осталих површина јавне намене. У графичким прилозима од
5.1 до 5.6. "План урбанистичке регулације и нивелације" је дефинисана регулациона линија, тако да је
реализација планских решења ових простора омогућена на основу овог плана.
Затечени објекти који се једним својим делом налазе унутар регулације површина јавне намене а не
ремете коришћење јавних површина –( не прекидају континуитет и не постоји потреба за измештањем),
делове насељских саобраћајних површина (колске и пешачке), трасе – коридоре насељске
инфраструктуре, пројектом исправке граница суседних парцела омогућиће се исправка границе парцеле
припајањем грађевинског земљишта у јавној својини парцели власника односно закупцу катастарске
парцеле на којој је објекат већим својим делом изграђен.

Број 30 - страна 518

Службени лист општине Кула

22. децембар 2015.

Исправка граница парцеле припајањем грађевинског земљишта у јавној својини парцели власника односно
закупцу катастарске парцеле на којој је објекат већим својим делом изграђен, не односи се на земљишни
појас (катастарску парцелу) државног пута.
7.2. Просторне целине које ће се разрађивати планом детаљне регулације
За просторну целину центра насеља (блокови 23, 24, 62, 63, 64, 65, 85 и 86), због потребе за реализацијом
разноврсних садржаја и утврђивања регулације површина и објеката јавне намене као и услова заштите
културних добара и урбане реконструкције, условљава се разрада планом детаљне регулације.
За део блока 92 такође се утврђује разрада планом детаљне регулације, због планиране градње
товаришта.
Планирано измештање дела трасе мелиоративног канала KC–III-26 такође је условљено израдом плана
детаљне регулације. Израдом плана би се стекли услови за формирање уличног коридора и изградња
насељске саобраћајнице као и насељске комуналне инфраструктуре на делу трасе мелиоративног канала
KC–III-26 чије се измештање планира изван граница грађевинског подручја насеља.
Формирање уличног коридора – саобраћајнице на делу трасе мелиорационог канала кц-III26, захтева предходно решавање имовинско – правних односа између Општине Кула и
Републике Србије, односно АП Војводине, пошто је за реализацију пуног профила уличног
коридора потребно брисање дела површина водног земљишта-измена граница водног
земљишта.
Уколико се код спровођења плана утврди потреба за формирањем површина јавне намене (јавни путеви,
пристаништа и слично) а да се за те делове насеља није утврдила разрада планом детаљне регулације,
може се приступити урбанистичкој разради.
Зоне која која ће се разрађивати планом детаљне регулације су приказана у графичким прилозима плана.
7.3. Локације које ће се разрађивати урбанистичким пројектима
Урбанистичким пројектима ће се разрађивати:
- површина планираног проширења спортског центара, ради изградње нових објеката и спортских терена;
- изградња нових пумпних станица за снабдевање горивом моторних возила и станица за течни нафтни
гас;
- постављање јавних чесми.

8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења примењују се за зоне претежне намене за која није утврђена даља планска разрада. За
зоне претежне намене за које је утврђена израда плана детаљне регулације правила грађења имају
усмеравајући карактер.
Правила грађења за зоне претежне намене за која није утврђена даља планска разрада, дефинисана су
за:
- породично становање
- породично становање претежно пољопривредног типа
- едукативних и туристичко рекреативних површина
- пословно стамбене зоне
- радне зоне
- спортски центар
- зона хиподрома
Овим планом су утврђена и правила грађења површина и објеката комуналне и остале инфраструктуре.
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За просторне целине које су утврђене за даљу разраду планом детаљне регулације правила грађења имају
усмеравајући карактер:
- центар насеља
- зона пристаништа – товаришта
Мере заштите животне средине унутар простора у обухвату плана
У циљу заштите животне средине није дозвољена градња објеката нити постављање опреме за
обављање делатности које се налазе на списку делатности за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину према важећим законским прописима и економски објекти намењени смештају и узгоју
стоке у зони центара насеља (блокови 23, 24, 62, 63, 64, 65, 85 и 86). Ове делатности се не могу
обављати ни на другим локацијама – парцелама, уколико се на суседним парцелама на којима
су изграђени или је овим планом планирана градња објеката здравства, образовања, културе,
предшколских установа, вишепородичног становања.
Затечени објекти и капацитети који нису у складу са дефинисаним условима у предходном ставу се могу
задржати без могућности повећања капацитета. Постојећи објекти се могу реконструисати и дограђивати,
како би се побољшали услови коришћења.
Претходно ограничење се не односи на објекте и радови који су од општег интереса (саобраћајни,
инфраструктурни и слично), које је могуће градити унутар свих зона с тим да се морају применити мере и
услови за градњу истих и заштите животне средине прописани Законом о заштити животне средине,
правилницима који регулишу обављање одређених делатности и условима надлежних органа и
организација.
Интервенције на постојећим објектима унутар простора у обухвату плана
За све објекте, на затеченим парцелама које не испуњавају дате услове из Плана, дозвољена је
реконструкција постојећих објеката у затеченом стању у оквиру постојећег габарита објекта, уз мање
измене као што је претварање таванског простора у користан и доградњу којом се обезбеђује побољшање
санитарно хигијенских услова.
При извођењу радова на постојећем објекту не сме се угрозити стабилност и коришћење предметног и
суседног−х објекта уколико су грађени у непрекинутом и прекинутом низу.
На постојећим објектима (и уколико је затечена спратност и висина већа од утврђене), равни кровови се
могу санирати и реконструисати, надоградити са поткровном етажом која може бити стамбене или не
стамбене намене. Надградњом се не сме угрозити стабилност нити коришћење објекта.
На постојећим објектима омогућена је уградња лифтова, уградња уређаја за побољшање (сигурније)
снабдевања водом, резервно напајања електричном енергијом и други радови којим се побољшавају
услови становања и пословања.
Омогућена је реконструкција објеката који додирују границу суседне-их парцела без сагласности власника
на суседној парцели уколико немају заједничке делове зграда и уколико се кроз пројектно-техничку
документацију и извођење радова обезбеди сигурност и редовно коришћење суседног објекта.
Постојећи објекти који се реконструишу, задржавају постојећу позицију објекта у односу на регулацију и
границу суседне парцеле а при извођењу радова на постојећем објекту не сме се угрозити стабилност и
коришћење предметног и суседног−х објекта уколико су грађени у непрекинутом и прекинутом низу.
За изграђене слободностојеће стамбене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0m, при издавању
услова за реконструкцију - доградњу, не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених
просторија;
Градња објеката уз водно земљиште, условљена је померањем грађевинске линије у односу на регулацију
водног земљишта минимално 7,0 m.
8.1. Правила грађења у зони породичног становања
Породично становање је дефинисано на највећим површинама унутар насеља које ће и убудуће бити
основни вид становања. Грађевинско подручје је повећано за површинe породичног становања које су
делом изграђене. Није било потребе за повећањем грађевинског подручја с обзиром да делови површина
стамбених блокова нису изграђени а велики је број стамбених објеката је празно.
Прaвилa парцeлaциje и препарцелације
Грађевинска парцела је најмања површина на којој се може градити, приступачна са јавног пута
(обезбеђен колски приступ), чија је најмања ширина уличног фронта 12,0m, двојних 20,0m (две по 10,0m),

Број 30 - страна 520

Службени лист општине Кула

22. децембар 2015.

или се задржава постојећа уколико је на њој изграђен стамбени или други објекат одговарајуће намене
која је дата за ову зону градње, под условом да је изграђен или се може обезбедити колски пролаз на
грађевинску парцелу минималне ширине 2,5m (слободан или преко ајнфорта).
Новоформиране парцеле пожељно је да имају правилну геометријску форму, што ближе паралелограму.
Најмања површина грађевинске парцеле у зони породичног становања са или без пословне делатности је
одговарајуће намене која је дата за ову зону градње.
Уколико су на парцели затечена два или више објеката постављена уз улични коридор, а утврди се
потреба за развргнућем заједничке имовине омогућена је деоба-препарцелација уколико је најмања
ширина парцеле на уличном фронту 10m и обезбеђен колски прилаз на грађевинску парцелу минималне
ширине 2,5m (слободан или преко ајнфорта).
Намена објеката који се могу градити
У зони породичног становања омогућена је градња објеката за све видове становања у слободностојећим,
двојним, у прекинутом и непрекинутом низу. У зони породичног становања омогућена је градња објеката
породичног становања са или без пословног простора и чисто пословних објеката.
Унутар зона породичног становања омогућена је градња објеката који су у потпуности намењени
обављању делатности: спорту, рекреацији, здравственој и социјалној заштити, образовању, култури,
снабдевању, занатству, туризаму, угоститељству, пословним установама, верским објектима, удружењима
грађана и изградњи других објеката чија је намена компатибилна са функцијом становања. За наведене
објекте примењиваће се правила грађења утврђена за зону породичног становања а у складу са
нормативима и прописима за обављање одређене делатности за коју се објекти граде и условима
надлежних органа и организација.
У зони породичног становања не могу се обављати делатности са листе I и листе II Уредбе о утврђивању
листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину.
Уређење и грађење у овој зони вршиће се према следећим условима:
У зони породичног становања је дозвољена изградња породичних стамбених објеката са највише четири
стамбене јединице, организованих у једном или два објекта.
У зонама породичног становања могу се задржати затечени објекти и са већим бројем стамбених јединица
и објеката како би се омогућила легализација, реконструкција и други радови на затеченим објектима.
На парцелама чија површина је мања од 500 m² стамбени објекат може имати највише две стамбене
јединице у једном или два стамбена објекта.
Пословни простор на грађевинској парцели се може организовати у слободностојећем објекту−има, у
саставу стамбеног или у саставу другог објекта, до дозвољеног максималног степена зуаузетости, односно
изграђености. Пословни простор се може градити као главни објекат−ти (на парцели не постоји стамбени
објекат), уколико технологија рада и обим транспорта које ове активности генеришу не утичу негативно на
животну средину и остале насељске функције (бука, загађење воде, ваздуха, тла), као и уколико парцела
омогућава изградњу свих потребних садржаја у складу са прописаним условима и стандардима за ту врсту
објеката, а према условима који важе за изградњу објеката у тој зони.
Објекат може бити постављен на грађевинској парцели у:
непрекинутом низу - објекат додирује обе бочне међне линије грађевинске парцеле у систему
двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна објекта је 0 m а између два суседна
објекта су обавезне дилатационе спојнице као и термичка и звучна изолација. Бочни зидови
објеката на граници са суседним парцелама изводе се без могућности отварања прозорских
отвора, без обзира на висинску разлику. Колски и пешачки пролаз на парцелу се обезбеђује
преко ајнфорта, минимлне ширине 3 m. За потребе вентилације и осветљавања просторија,
степеништа у објекту дозвољава се формирање светларника;
прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну међну линију грађевинске парцеле
једноструко узидани објекти, на страни налегања на суседну границу парцеле, где почиње
изградња објеката у низу, важе правила непрекинутог низа;
слободно стојећи - објекат не додирује ни једну међну линију грађевинске парцеле;
Дозвољена спратност, висина објекта и остали елементи:
Највећа дозвољена спратност објеката породичног становања је П+1+Пот-(М). Објекти могу имати
подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
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Максимална висина слемена објеката је 12 m, осим за објекате који су у функцији обављања делатности
где ће висина зависити од технологије.
Кота приземља објекта се одређује, по правилу, у односу на коту нивелете приступног пута, може бити
максимално 1,2 m виша од нулте коте. Кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете
тротоара.
За објекте или њихове делове који у приземљу имају пословање и друге делатности−јавног карактера,
кота приземља може бити највише 0,2m виша од коте тротоара. Висинска разлику до 1,2m се решава
денивелацијом унутар објекта.
Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију (осим стрехе).
На објектима се могу поставити конзолне надстрешнице и рекламе, на висини од 3 m од коте тротоара.
Исте могу прелазити регулациону линију максимално 1,2 m.
На парцелама површине до 500 m2: максимални индекс заузетости је 70%, максимални индекс
изграђености 2,5.
На парцелама површине до 1.500 m2: максимални индекс заузетости је 60%, максимални индекс
изграђености је 1,8.
На парцелама површине преко 1.500 m2: максимални индекс заузетости је 50%, максимални индекс
изграђености је 1.
Код израчунавања индекса заузетости, стакленици−пластеници не урачунавају се у индекс заузетости,
одосно изграђености грађевинске парцеле.
Удаљеност грађевинске од регулационе линије уличног коридора је од 0 m – 10 m, уколико на плану
урбанистичке регулације није другачије утврђено. Изузетно ова удаљеност може бити и већа уколико се
објекат поставља централно на парцелу. Уколико се објекат повлачи дубље у парцелу минимална
удаљеност од међних линија суседних парцела је 4 m. Ограничавајућа околност могу бити економска
дворишта у непосредном окружењу.
Минимална удаљеност слободно стојећих објеката (са испадима) од међне линије северне (неповољне)
орјентације је 1 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 до крајњег реципијента
- насељске атмосферске канализације. Према овој међној линији (суседу) се могу отварати отвори само за
вентилацију стамбених и нестамбених просторија на минималној висини 1,6 m од коте пода приземља.
Отвори стамбених просторија у којим се борави собе и кухиња могу се изузетно отварати према суседу уз
сагласност власника суседног објекта према којем се остављају отвори.
Минимална удаљеност слободно стојећег објеката (са испадима) од међне линије јужне (повољне)
орјентације је 3 m. Ова удаљеност може бити и мања, уз сагласност власника суседне парцеле, под
условом да је обезбеђен колски приступ на парцелу (слободан или преко ајнфорта), ширине од минимум
2,5 m.
За постављање у прекинутом низу (додирује једну међну линију) прибавити сагласност власника суседног
објекта, односно парцела на чију се границу објекат поставља.
Утврђена минимална удаљеност се примењује уколико противпожарним условима није другачије
одређено.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
На грађевинској парцели се може одобрити изградња и других објеката који су у функцији основне намене
грађевинске парцеле, до дозвољеног максималног индекса заузетости, односно изграђености.
Спратност других објеката који су функцији основне намене је максимално П+Пот.
На грађевинској парцели у блоковима где се може одобрити изградња економских дворишта са објектима
за смештај и узгој стоке максималних капацитета до 20 грла говеда, градња економских објеката није
могућа без стамбеног објекта на парцели.
У економским двориштима могу се градити економски објекати за смештај пољопривредне механизације,
објекати за смештај пољопривредних производа, објекти - сточне стаје (живинарници, свињци,
говедарници, овчарници, козарници), испусти за стоку, водонепропусне ђубришне јаме, ђубришта и др.
Минимално растојање објеката за смештај и узгој стоке од било ког стамбеног или објекта јавне намене и
слично је 20m, изведених и коришћених у складу са Правилником о ветеринарско – санитарним условима
објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића.
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Економски објекти се не могу лоцирати испред стамбених према уличној регулацији. Минимална
удаљеност економских објеката за смештај и узгој стоке од уличне регулације је 30m, на угаоним
парцелама минимална удаљеност је 10 m.
Изградња бунара, стакленика, пластеника и других објеката који су у функцији примарне биљне
пољопривредне производње, на парцелама унутар блокова које се користе као пољопривредно земљиште
је омогућено уколико је обезбеђен приступни пут, слободан или преко сопствене парцеле на јавни пут.
Грађевинске и катастарске парцеле се могу ограђивати унутар блока, тако да се ограда поставља по међи,
а стубови ограде су на парцели власника ограде.
Ограда унутар блока када се ограђује нестамбени део парцеле - башта је: прозирна–транспарентна мах
висине 2 m која се може постављати на подзид висине до 0,4 m.
Зидана и друге врсте ограда унутар блока у стамбеном делу парцеле је мах висине 2 m.
Зидана и друге врста ограда на регулацији се постављају тако да ограда, стубови ограде и капија буду на
грађевинској парцели која се ограђује. Капије се отварају унутар парцеле. Ограде на регулацији је висине
до 2 m.
Контејнери за привремено одлагање смећа, се постављају у оквиру грађевинске парцеле власника објекта.
Прикључке на инфраструктурну мрежу изводити у складу са условима надлежних предузећа.
8.2. Правила грађења у зони породичног становања претежно пољопривредног типа
Унутар зона породичног становања претежно пољопривредног типа омогућена је градња породичних
стамбених објеката са или без економских дворишта. Економска дворишта су намењена градњи објеката
за смештај пољопривредне механизације, објеката за смештај и узгој стоке. Унутар ових зона ограничава
се капацитет на максимално 100 условних грла за копитаре, 500 грла свиња, 600 грла оваца или коза и 1
700 јединки живине, уз задовољење позитивних ветеринарско-санитарних прописа и других услова којим
је дефинисана градња објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића. На овим
парцелама мора се вршити контрола испуњености услова и мера а у циљу заштите животне средине, то
јест морају се применити мере техничке заштите, како би се загађења свела на дозвољену меру,
са пратећим садржајима у зависности од врсте стоке, економских објеката за смештај пољопривредних
производа и слично.
Затечени објекти фарме за узгој и тов свиња и бројлера који су регистровани за држање и гајење
животиња – фарме, се задржавају уколико су изграђени у складу са прописима који дефинишу држање и
узгој стоке, без могућности повећања капацитета.
У зони породичног становања претежно пољопривредног типа за грађевинске парцеле на којима се не
организује економско двориште фарме примењују се правила уређења и грађења дата за зону породичног
становања.
Правила парцелације и препарцелације за парцеле на којима се организује економско
двориште фарме
Грађевинска парцела је најмања честица на којој се може градити, приступачна са јавног пута
(обезбеђени приступи у складу са привилником који дефинише градњу ове врсте објеката):
Минималана површина грађевинске парцеле на којој се организује економско двориште фарме је 1.200
m².
Минимална ширина грађевинске парцеле је 18 m;
Намена објеката који се могу градити
На парцелама по ободу блока, није могућа градња само објеката за узгој и држање стоке, градња истих је
условљена градњом стамбеног објекта.
У овој зони могу се градити стамбени објекти и без формирања економских дворишта.
Уколико се граде економски објекти потребно је поштовати традиционалну функционалну организацију у
оквиру које се јасно издваја стамбени део, економско двориште и башта односно зеленило које се
формира на парцели.
У овој зони могу се градити и објекти који су у потпуности намењени обављању делатности, спорту,
рекреацији, образовању, снабдевању и другим делатностима чија је намена компатибилна са утврђеном
претежном наменом под условима дефинисаним за градњу у зони породично становања.
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Уколико се на парцели граде економски објекти величина парцеле на којој се обавља сточарска
пољопривредна производња сразмерана је потребама пољопривредног домаћинства за становањем и
потребној површини за градњу економских објеката фарме а у складу са Правилником о ветеринарскосанитарним условима објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића (Сл. гласник РС број
81/06).
Препоруке за димензионисање сточарских објеката: према утврђеним нормативима, смештајни капацитети
по врстама стоке (квадратура по једном грлу) износе за:
Музне краве
а. везано држање
7,6m² по грлу
б. слободно држање у
- лежајним боксовима
9,8 m²
- дубокој простирци
10,3 m²
Товну јунад
а. везано држање
б. слободно држање
дубока простирка
решеткасти под

4,7 m²
4,0 m²
3,3 m²
2,3 m²

Простор за остале крупне животиње (копитари) као што су коњи, магарци, мазге и муле треба да
задовољи критеријум по једној животињи 10
Свињарство:
- производња прасади (25 kg) по
једној крмачи ангажована површина је
6,0 - 6,5 m²
- производња прасе-товљеник 1 крмача
ангажована површина је
13,5 - 14,0 m²
- по товљенику 100 kg ангажована површина је
0,6 – 0,65 m²
- на нето површину рачуна се плус
неопходног манипулативног простора
2,0 – 22,0 m²
- ангажовани простор за храну и отпад је за:
крмачу и нераста 100 kg
2,0 m²
сточне хране
360 kg
0,7 kg
на 100 kg живе мере течног стајњака
8,0 l
Магацински простор по једном грлу:
- условно грло стајњак
- кош за кукуруз
- кабаста храна
- условно грло концентрована силажа
- слама по условном грлу
Стајњак
-

7,0 m²
4,0 m²
4,5 m²
2,0 m²
4,0 m²

и осочара:
стајњак по једној крави
12 t/годишње
стајњак по једном товљенику
7 t/годишње
осочара по једној крави
30 l/дан
капацитет осочне јаме треба да буде, по условном грлу 2 m²

Уређење и грађење у овој зони вршиће се према следећим условима:
У зони породичног становања претежно пољопривредног типа је дозвољена изградња породичних
стамбених објеката уколико се формира економско двориште са највише две стамбене јединице,
организованих у једном или два објекта.
У зонама породичног становања могу се задржати затечени објекти и са већим бројем стамбених јединица
и објеката како би се омогућила легализација, реконструкција и други радови.
Објекати за пољопривредну производњу могу бити постављен на грађевинској парцели као слободно
стојећи (објекти не додирује ни једну међну линију грађевинске парцеле).
Уколико се стамбени или други објекат (не односи се на економске објекте) на парцели поставља тако да
додирују међну линију суседне грађевинске парцеле, неопходна је сагласност власника суседне парцеле.
Дозвољена спратност, висина објекaта и остали елементи:
Највећа дозвољена спратност објеката породичног становања је П+1+Пот - (М). Објекти могу имати
подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Максимална висина слемена стамбеног објекта је 12,0 m.
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Највећа дозвољена спратност економских објеката за смештај и узгој стоке П+Пот. Објекти могу имати
подрумске или сутеренске просторије уколико технологија узгоја то захтева а не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе, поткровље се користи за складиштење пољопривредних производа
и хране за животиње.
Максимална висина слемена сточних стаја зависи од врсте и технологије узгоја, али не може бити виша од
10 m.
Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле на којој се одвија смештај и узгој стоке је 30%.
Минимална удаљеност економских објеката од регулационе линије је 30 m, а од друге регулационе линије
(код парцела на угловима блокова) је 6 m.
Минимална удаљеност објеката за смештај и узгој стоке, од стамбених и других објеката у којима се
борави (летње кухиње) или обавља делатност која се не односи на држање стоке је 20 m.
Градњу објеката на делу економског дворишта фарме ускладити са Правилником о ветеринарско
санитарним условима који у погледу изградње, односно реконструкције мора да испуњава објекат за узгој
и држање животиња.
Површинске воде и друге отпадне воде из економског дворишта (течност из стаје и ђубришта) мора се
одвести до осочне јаме и не сме се разливати по околном терену.
Минимална удаљеност економских објеката од границе са суседним парцелама на којима су такође
организована економска дворишта је 1m, уколико противпожарним условима није другачије одређено.
Минимална удаљеност економских објеката од границе са суседним парцелама на којима нису
организована економска дворишта је 5 m.
Објекти за смештај животиња не могу имати вентилацијске отворе окренуте према суседним и дворишној
међи уколико је удаљеност мања од 5 m.
Наведене удаљености могу бити и мање уз сагласност власника суседних објеката-парцела.
Економски део парцеле оградити оградом зиданом или транспарентном која спречава неконтролисан
улазак у економски део парцеле мах висине 2 m. Висина ограде може бити и већа уз сагласност
власника−корисника парцеле односно објекта према којој се ограда поставља.
Зидана и друге врсте ограда унутар блока у стамбеном делу парцеле је мах висине 2m. Омогућава се и
већа висина под условом да се предходно прибави сагласност власника-корисника парцеле односно
објекта према којој се ограда поставља.
Зидана и друге врста ограда пoстaвљajу сe нa мeђну или на регулациону линију тако да ограда, стубови
ограде и капија буду на грађевинској парцели која се ограђује. Капије се отварају унутар парцеле. Ограде
на регулацији је висине до 2 m.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
За изградњу других објеката примењују се правила дата за зону породичног становања.
8.3. Правила грађења у зони едукативних и туристичко рекреативних површина
Правилима уређења и грађења, овим планом одређују се услови за изградњу на простору за за различите
видове едукације, туристичке садржаје, спорт и рекреацију као преовлађујућу намену на графички
дефинисаним деловима грађевинског подручја насељеног места.
На потезу узводно од моста паралелно са водним земљиштем, могу се градити објекти и уређивати
површине које ће омогућити разноврсне садржаје.
Изградња објеката за едукацију и смештај посетилаца, рекреацију и угоститељство спратности П до П+Пк,
уз заузетост до 20%.
Уређени отворени платои, игралишта и пешачке стаза могу заузимати до 40% површине парцеле, тако да
се минимално 40% парцеле мора озеленети.
Забавни, рекреативни садржаји, кампови и други видови туристичке понуде и уређаји за разноврсну
забаву који могу да употпуне и анимирају што већи број посетилаца различитих узрасних категорија могу
се градити на овим површинама. Повезивање се може вршити преко обале канала Мали Стапар –
Косанчић. На овом потезу је дата могућност градње прихватних објеката наутичког туризма.
Прилази и снабдевање вршиће се са уличних коридора.
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8.4. Правила грађења у пословно стамбеној зони
Пословно стамбена зона намењена је обављању делатности такозване мале индустрије - производно
занатство (предузећа за финалне производе-монтажа, дорада и слично), трговине, складишта, ауто-база,
сервиса, туризама, спорта и рекреације и других делатности које су компатибилне са претходно
набројаним. Становање се може појавити као пратећа функција наведених делатности. У пословној зони,
се не дозвољава обављање делатности са Листе  Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја.
Пословно стамбена зона je нaмeњeна oбjeктимa у oблaсти пoслoвих дeлaтнoсти, oбjeктимa услужнoг
зaнaствa, aдминистрaциje, тргoвинe, угoститeљствa, финaнсиjских aктивнoсти, образовања, рекреације,
пратећим комуналним делатностима, становању и сличнo.
Прaвилa парцeлaциje и препарцелације
Грaђeвинскa пaрцeлa je нajмaњa чeстицa нa кojoj сe мoжe грaдити, приступaчнa сa jaвнoг путa (oбeзбeђeн
кoлски приступ), чиja je нajмaњa ширинa уличнoг фрoнтa 15 m, или сe зaдржaвa пoстojeћa укoликo je
изгрaђeнa, пoд услoвoм дa je oбeзбeђeн кoлски прилaз нa грaђeвинску пaрцeлу oд минимум 3 m (слoбoдaн
или прeкo ajнфoрa).
Нajмaњa пoвршинa грaђeвинскe пaрцeлe je 300 m2, или сe зaдржaвa пoстojeћa ако је изграђена.
Уређење и грађење у овој зони вршиће се према следећим условима
Oбjeкaт се по правилу пoстaвља нa грaђeвинскoj пaрцeли као слoбoднo стojeћи (oбjeкaт нe дoдируje ни
jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe).
Укoликo сe oбjeкaт пoстaвљa тaкo дa дoдируje једну или више линиjа грaђeвинскe пaрцeлe, а против
пожарни услови то омогућавају, нeoпхoдни су услoви и сaглaснoст влaсникa сусeднe пaрцeлe.
Дoзвoљeнa je рeкoнструкциja oбjeкaтa кojи додируjу jeдну oд мeђних линиja, пoд услoвoм дa сe крoз
изрaду прojeктнo тeхничкe дoкумeнтaциje и при извoђeњу рaдoвa oбeзбeди стaбилнoст сусeднoг oбjeктa.
Минимaлнa удaљeнoст oбjeктa (сa испaдимa) oд мeђнe линиje сeвeрнe (неповољније) oриjeнтaциje je 3m
пoд услoвoм дa је oбeзбeђeнo oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa крoвних пoвршинa и платоа сa
сoпствeне пaрцeле до реципијента атмосферских вода. Минимaлнa удaљeнoст oбjeкатa (сa испaдимa) oд
мeђнe линиje jужнe (дворишне) oриjeнтaциje je 5 m. Oве удaљeнoсти мoгу бити и мaњe, уз сaглaснoст
влaсникa сусeднe пaрцeлe, пoд услoвoм дa je oбeзбeћeн кoлски приступ нa пaрцeлу (слoбoдaн или прeкo
ajнфoрa), oд мин. 3 m свом дужином грађевинске парцеле.
Удaљeнoст измeђу пословног oбjeкта и главног објеката на суседним пaрцeлaма je минимално ½ висине
вишег објекта.
Oвa удaљeнoст мoжe бити и мaњa (уколико то противпожарни услови омогућавају) уз сaглaснoст влaсникa
сусeднoг oбjeктa.
Кoтa призeмљa oбjeктa сe oдрeђуje, пo прaвилу, у oднoсу нa кoту нивeлeтe приступнoг путa. Кoтa
призeмљa нoвих oбjeкaтa нe мoжe бити нижa oд кoтe трoтoaрa.
Испaди нa oбjeкту нe мoгу прeлaзити рeгулaциoну линиjу вишe oд 1,2 m и тo нa дeлу oбjeктa вишeм oд 3
m.
Нa oбjeктимa сe мoгу пoстaвити кoнзoлнe нaдстрeшницe и рeклaмe, нa висини oд 3 m oд кoтe трoтoaрa.
Исти мoгу прeлaзити рeгулaциoну линиjу мaксимaлнo 1,2 m.
Oтвoрeнe спoљнe стeпeницe сe мoгу пoстaвити у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe.
Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст oбjeкaтa нa грaђeвинскoj пaрцeли je П+2+Пoт (М). Oбjeкти мoгу имaти
пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje, aкo нe пoстoje смeтњe гeoтeхничкe и хидрoтeхничкe прирoдe.
Максимална висина слемена објеката је 15 m. Може се одобрити и градња виших објеката уколико
технолошки захтеви то изискују.
Пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa, oбeзбeђуjу нa сoпствeнoj грaђeвинскoj
пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa.
Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 60%.
Мaксимaлни индекс изгрaђeнoсти je 1,2.
Нa пoстojeћим грaђeвинским пaрцeлaмa чиjи je индекс заузетости односно изграђености, вeћи oд
дoзвoљeнoг, дoзвoљeнa je рeкoнструкциja и пренамена пoстojeћих oбjeкaтa.
Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентном oгрaдoм дo висинe oд 2 m. Зидaнe
и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe и
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кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти и
живoм зeлeнoм oгрaдoм, кoja сe сaди у oсoвини међне линије грaђeвинскe пaрцeлe. Врaтa и кaпиja нa
уличнoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe линиje.
Прикључкe нa пoстojeћу инфрaструктуру, пo прaвилу извoдити пoдзeмнo, уз сaглaснoст нaдлeжнoг
прeдузeћa или oргaнизaциje, кao сaстaвни дeo прojeктнo тeхничкe дoкумeнтaциje.
Кoнтejнeри зa приврeмeнo oдлaгaњe смeћa, сe пoстaвљajу у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe влaсникa oбjeктa.
Уколико се утврди потреба за градњом објеката за смештај и боравак запослених у објектима породичног
или вишепородичног становања унутар комплекса или засебних целина иста се може одобрити под
предходно дефинисаним условима.
8.5. Правила грађења у радним зонама
У оквиру радних зона дозвољена је градња свих привредних објеката, складишних простора, услужних
делатности, инфраструктурних и других објеката који су компатибилни са делатностима у окружењу.
Унутар радног комплекса за потребе службеног становања уз привредне објекте омогућена је градња
једне стамбене јединице по комплексу. Исте се не могу градити пре изградње привредних објеката.
Омогућена је пренамена постојећих објеката или увоћење нових производних или складишних капацитета
на постојећим локацијама.
На постојећим и планираним локацијама обављање делатности условљено је прописима и нормама за
градњу истих.
Прaвилa парцeлaциje
Грађевинска парцела је најмања честица на којој се може градити, приступачна са јавног пута (обезбеђен
колски приступ), чија је најмања ширина уличног фронта 20 m, или се задржава постојећа уколико је
изграђена, под условом да је обезбеђен колски прилаз на грађевинску парцелу минималне ширине 3 m;
Најмања површина грађевинске парцеле је 800
објекат и у функцији је обављања делатности.

на њој изграђен-и

Унутар постојећих радних комплеса дозвољена је препарцелација уколико се обезбеди несметан приступ
колски и пешачки свакој појединачној парцели до јавног пута преко заједничких саобраћајница унутар
комплекса и несметана градња потребних прикључака на инфраструктуру. Деоба унутар комплекса
условљена је затеченим положајем објеката тако да величина и облик парцеле овим планом нису
условљени.
Прaвилa регулације
Дозвољена је реконструкција и доградња постојећих објеката.
Удаљеност грађевинске линије од регулационе линије минимално 0,0m, уколико ова удаљеност није
условљена у односу на регулацију
Минимaлнa удaљeнoст oбjeктa (сa испaдимa) oд мeђнe линиje сeвeрнe (неповољније) oриjeнтaциje je 3m
пoд услoвoм дa је oбeзбeђeнo oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa крoвних пoвршинa и платоа сa
сoпствeне пaрцeле до реципијента атмосферских вода. Минимaлнa удaљeнoст oбjeкатa (сa испaдимa) oд
мeђнe линиje jужнe (дворишне) oриjeнтaциje je 5 m. Oве удaљeнoсти мoгу бити и мaњe, уз сaглaснoст
влaсникa сусeднe пaрцeлe, пoд услoвoм дa je oбeзбeћeн кoлски приступ нa пaрцeлу (слoбoдaн или прeкo
ajнфoрa), oд мин. 3 m свом дужином грађевинске парцеле.
Удaљeнoст измeђу oбjeкта на парцели унутар радног комплекса и главног објеката на суседним пaрцeлaма
je минимално ½ висине вишег објекта.
Oвa удaљeнoст мoжe бити и мaњa (уколико то противпожарни услови омогућавају) уз сaглaснoст влaсникa
сусeднoг oбjeктa.
Грађевинске парцеле се могу ограђивати зиданом, транспарентном или комбинованом оградом до висине
2,2m, тако да ограда и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата капије на
уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Максимална спратност за пословне објекте (управа и администрација) је П+3+М односно Пот, а за
производне складишне и друге пратеће објекте спратност није ограничена, већ је условљена
технологијом. Објекти могу имати подрумске и сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке
и хидротехничке природе.
Максимални степен заузетости је 70, може се задржати постојећи код изграђених парцела.
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Максимални степен изграђености је 2,1.
Минимална заступљеност озелењених површина без паркинга за парцеле веће од 5 000m² износи 30%.
8.6. Правила грађења у зони спортског центра
На југоисточном делу Руског Крстура, у блоку број 72 спортски центар "Русин" површине 2,3 ha планирано
је повећање површина за 4,8 ha. Тако би се од парцела бр. 3282, 3283, 3203 и 3285 формирао јединствен
комплекс или би један комплекс био претежно за фудбал, а други за друге спортске активности.
Задржавају се постојећи објекти уз могућност реконструкције и доградње. Планира се изградња објеката
за мале спортове, као и за шах, борилачке вештине, куглање, те пратеће садржаје (гардеробе, теретане,
управа, угоститељство и сл). Задржава се постојећи фудбалски терен са трибинама, а планира изградња
терена за одбојку, кошарку, тенис и др. Поставку терена треба прилагодити могућности изградње
рекреативне шетне, тркачке и бициклистичке стазе којом би се комплекс повезао са уличним површинама
и другим спортском центру на југоистоку.
Спратност објеката је од високог приземља до П+1+М односно Пот; заузетост комплекса спратним
објектима је до 10 %, објектима високог приземља до 20%, отвореним спортским теренима до 70%, тако
да се минимално 10% комплекса мора озеленити. На парцели је максимална заузетост објектима 30%, а
индекс изграђености 0,3. У индекс заузетости се не урачунавају приступне саобраћајнице, платои и
отворени спортски терени.
Изградња паркинга за кориснике могућа дуж приступних саобраћајница.
Израда урбанистичког пројекта је обавезујућа за изградњу објеката или терена на простору планираног за
проширење спортског центра.
8.7. Правила грађења у зони хиподрома
У зони хиподрома могу се градити објекти и уређивати површине којима се обезбеђује
активности хиподрома. Изградња је условљена нормативима за ову врсту спортског објекта.

одвијање

Изградња и реконструкција на затеченим објектима и површинама условљена је:
- максимална спратност објеката је П+2+М односно Пот;
- степен заузетости је максимално 80%.
- минимална површина парцеле за пратеће садржаје
Како би се обезбедили адекватни пратећи садржаји унутар зоне хиподрома могу се градити угоститељски
објекти са различитом понудом.
8.8. Правила грађења у зони рибњака
Рибњак је изграђен унутар грађевинског подручја насеља на простору вештачке депресије, (напуштено
позајмиште глине). Унутар површина утврђених за рибњак могу се градити и пратећи објекти у функцији
узгој рибе и експлоатацију рибњака. Приступ комплексу је са постојећих јавних површина.
Уз рибњак је омогућена изградња неопходних пратећих објеката за узгој риба и експлоатацију рибњака
Максимална спратност објеката је П+0, са изградњом подрума, уколико то хидролошки услови
дозвољавају. Снабдевање рибњака водом вршиће се из бунара а евакуација воде из рибњака у мрежу
мелиоративних канала по ободу рибњака уз Водопривредне услове.
8.9. Правила грађења објеката инфраструктуре
Објекти комуналне инфраструктуре који су у функцији побољшања квалитета и развоја комуналне
опремљености могу се градити унутар свих дефинисаних површина и зона градње.
8.9.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре
За изградњу јавних државних и општинских путева и објеката у земљишном, заштитном и појасу
контролисане изградње ових путева неопходно је испоштовати следеће опште и посебне услове дате у:
- Условима од ЈП "Путеви Србије" Београд допис број: 953-6388/11-1 од 09.05.2011.године (саставни
део овог плана);
- Закону о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/05, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/13);
- Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута ("Службеном гласнику РС", бр. 50/2011);
- Правилникoм o ближим саoбраћаjнo - тeхничким и другим услoвима за изградњу, oдржавањe и
eксплoатациjу аутoбуских станица и аутoбуских стаjалишта ("Службeни класник РС", бр 20/96);
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- Стандардима и техничким условима за пројектовање путева и градских саобраћајница;
- Правилник о техничким стандардима приступачности ("Службени гласник РС", бр. 19/2012).
Постојећу деоницу ДП II А реда бр. 110 кроз насеље (ул. Маршала Тита), неопходно је реконструисати
тако да се безбедност учесника у саобраћају и проточност саобраћаја подигне на виши ниво, све у складу
са чланом 78. Закона о јавним путевима, а повезивање постојећих и будућих садржаја може се извести у
складу са чланом 37. истог закона.
Неопходни захвати на овом путу:
- реконструкција коловоза на минималну ширину од 6,6m;
- постојећа укрштања са овим путем се задржавају с тим што је неопходно повећање капацитета
свих раскрсница повећањем радијуса лепеза, а по потреби извршити проширења коловоза ради
обезбећења трака за искључења и укључења возила са/на државни пут (у зависности од функције
насељске саобраћајнице);
- локације аутобуских стајалишта потребно је ускладити са саобраћајно – безбедносним
карактеристикама и просторним потребама, на прописаној удаљености од раскрсница, ван
коловоза предметног државног пута у складу са чланом 70 и 79. Закона о јавним путевима;
- коловозе улица ширине испод 5 m укрштају са овим путем неопходно је проширити на минимум 5
m у дужини 50 m од раскрснице а до тада планом техниничког регулисања саобраћаја, утврдити
једносмерни саобраћај, а лева искључења са државог пута свести на оптималну меру;
- побољшати одводњавање коловоза, реконструкцијом атмосферске канализације посебно у зони
раскрсница;
- побољшати саобраћајну сигнализацију на овом путу кроз насеље;
- изградити бициклистичку стазу физички одвојену од коловоза;
- постојећа паркинг места уз коловоз државног пута неопходно је укинути, а уколико је неопходан
јавни паркинг у коридору овог пута, исти се прикључује преко постојећих колских прилаза
објектима;
- нове прикључке изводити под правим углом у односу на државни пут;
- код нових прикључака у радној зони неопходно је обезбедити минимум траку за десно искључење
возила са државног пута, а уколико буду изражена лева искључења са државног пута неопходно
је извести одговарајућу саобраћајну траку.
Нови прикључци насељских саобраћајница на ДП IIА реда бр.110 (Оџаци - Кула) планирани су у
стационажама цца: km 35+764,00 и km 36+111 (према важећем референтном систему ЈП "Путеви Србије"
деоница 2028 од чвора 2019 (km 20+659) до чвора 2020 (km 44+154); Оџаци 2 (Деспотово) – Кула 1
(Бачка Паланка) – планирани саобраћајни прикључци сервисне саобраћајнице у оквиру радне зоне – лева
страна пута 35-764 и 36 111.
Саобраћајно прикључење планираних саобраћајница могуће само на планом предвиђеним саобраћајним
прикључцима.
Приликом израде пројектне документације сагледаће се позиције и геометрија укрштаја деонице државног
пута и сабирне саобраћајнице унутар планиране радне зоне (блок 48), у циљу прецизног дефинисања
локације саобраћајног прикључка сабирне саобраћајнице и постизања адекватних линија преплета,
укључења планиране саобраћајнице на државни пут и искључења возила ка станици за снабдевање
возила погонским горивом. Предметне саобраћајнице морају бити пројектоване и изведене у складу са
Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и
други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", бр. 50/2011).
У коридору ДП IIА реда бр.110, нова линијска инфраструктура (електро инсталације, ПТТ, гасне
инсталације, водовод, каналазација и др.) која ће се постављати према условима ЈП "Путеви Србије":
код паралелног вођења инсталација минимална удаљеност износи 3 m од крајње тачке
попречног профила-ножице насипа или спољне ивице путног канала за одводњавање (изузетно
ивице коловоза реконструисаног пута - уже подручје насеља, уколико се тиме не ремети
одводњавање коловоза),
укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута управно на
пут са постављањем заштитне цеви на целој дужини између крајњих тачака попречног профила
увеђана за по 3 m са сваке стране. Минимална дубина инсталација и заштитне цеви од најниже
горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 - 1,5 m, а минимална дубина
инсталација и заштитних цеви испод путног канала (постојеђег и планираног) за одводњавање
од коте дна канала до горње коте заштитне цевиизносио 1-1,2m. Укрштање планираних
инсталација удаљити од укрштаја постојеђих инсталација на мин.10 m.
за све интервенције и инсталације које се одвијају кроз земљишни појас (парцелу ДП другог
реда 101) потребно је обратити се ЈП "Путеви Србије" ради прибављања услова и сагласности за
израду пројектне документације за изградњу и постављање истих.
Заштитни појас и појас контролисане градње ДП IIА реда бр.110, на неизграђеним површинама унутар
граница обухвата, објекти предвиђени за изградњу – унутар радне зоне не смеју бити на удаљености
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мањој од 10,0m, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса, односно од регулационе линије.
Грађевинска линија у овом делу насеља у односу на регулацију коридора ДП је приказана на графичким
прилозима број: 5, 5.2. и 5.3.
Сaбирнe улицe су пo прaвилу нaмeњeнe зa двoсмeрнo oдвиjaњe сaoбрaћaja, ширине коловоза најмање 5,5
m.
Најмање дозвољена ширинa кoлoвoзa стамбених улица износи 5 m зa двoсмeрни и 3 m зa jeднoсмeрни
сaoбрaћaj.
Изградња саобраћајнице по траси мелиоративног канала условљена је измештањем деонице канала.
Кoлскo пeшaчки прилaзи мoгу сe прикључити нa jaвну сaoбрaћajницу тaкo дa нe нaрушaвajу oдвoдњaвaњe
истe и нивeлeтe кoлoвoзa и трoтoaрa уз услoвe и сaглaснoст нaдлeжнe oргaнизaциje зa сaoбрaћajницe.
Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa колског прилaзa je 3 m.
Колске прилазе грађевинским парцелама у радним зонама, које су лоциране уз коридор државног пута по
потреби решавати преко сервисних саобраћајница, које ће се прикључити на овај пут, како би се смањио
број укрштања и обезбедио одговарајући ниво проточности и безбедности саобраћаја на државном путу.
Прикључци морају бити изграћени са тврдом или са истим коловозним застором као на овом путу са којим
се укрштају са елементима одговарајућим за рачунску брзину 60 km/h (унутар насељеног места), уз
пројектовање
трака за успорење, убрзање и лева скретања у зони раскрсница са значајнијим
саобраћајним токовима. Двосмерни колски прилази у радним зонама морају имати две саобраћајне траке
минималне ширине 3 m а једносмерни минимално једну саобраћајну траку ширине 4 m. За прикључак на
јавне путеве обавезно је прибављање услова од управљача јавног пута.
Бициклистички сaoбрaћaj нeoпхoднo je пo прaвилу издвojити нa пoсeбнe стaзe нa глaвној насељској
сaoбрaћajници којом пролази ДП II реда. Нajмaњa ширинa бициклистичкe стaзe je 1 m зa jeдaнoсмeрни и
2,2 m зa двoсмeрни сaoбрaћaj.
Зa пoтрeбe пeшaчкoг сaoбрaћaja нeoпхoднo je, пo прaвилу нa свим сaoбрaћajницaмa, oбeзбeдити стaзe
oдгoвaрajућeг кaпaцитeтa, у зaвиснoсти oд интeзитeтa пeшaчких тoкoвa.
Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa пeшaчких стaзa je 1,2 m.
Зa пoтрeбe стaциoнaрнoг сaoбрaћaja плaнирaнo je:
- зa пaркирaњe тeрeтних вoзилa, фoрмирaњe jaвних пaркиралишта у oквиру рaдних и пословних
зoнa извaн jaвнoг путa, дoк би сe зa вoзни пaрк зa сoпствeнe пoтрeбe прeдузeћa пo прaвилу,
oбeзбeдилo унутaр сопствене грaђeвинскe пaрцeлe;
- зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних стaмбeних oбjeкaтa свих врстa,
пo прaвилу, oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo jeднo
пaркинг или гaрaжнo мeстo нa jeдaн стaн;
- пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa, пo прaвилу, oбeзбeђуjу прoстoр нa
сoпствeнoj пaрцeли према препорученим нормативима датим у тачки 5.5.1. овог плана, уколико се
не врши истраживање;
- обeзбeдити oдгoвaрajућe пoвршинe зa пaркирaњe, jaвнoг кaрaктeрa, зa свe дeлaтнoсти у нaсeљу.
Пo прaвилу, гдe гoд пoстoje прoстoрнe мoгућнoсти пaркингe трeбa лoцирaти извaн jaвнoг путa.
Ако се пак лоцирају у коридору истог треба тежити да се физички одвоје од коловоза, а ако се
лоцирају у коридору државног пута одвајање од коловоза је обавезно.
Кaпaцитeти jaвних пaркингa утврђивaћe сe oдгoвaрajућим истрaживaњeм пoтрeбa или
користити нормативе дате у тачки тачки 5.5.1. овог плана.
Дозвољавају се сви типови паркирања а димензионисање вршити
стандардима и техничким упуствима за пројектовање градске путне мреже.

према

важећим

Постојећу aутoбуску стaницу је неопходно реконструисати и опремити према условима из
Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и
експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта ("Службеном гласнику РС", бр.
20/96, 18/04, 56/05 и 11/06.). Пoстojeћу мрeжу aутoбуских стajaлиштa, прoширити сa нoвим
лoкaциjaмa уз сервисну саобраћајницу државног пута у радној зони.
Објекте зa oпслуживaњe, сeрвисирaњe и oдржaвaњe возила пројектовати и извести у складу са прописима
за ову врсту објеката уз задовољење услова заштите животне средине.
За коришћење пловног пута канала Косанчић - Мали Стапар планирана је: реконструкција на пројектоване
техничке карактеристике и обнова преводнице које би омогућила пловност, што је услов за изградњу
пристаништа-товаришта и туризма.
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Локација прихватних наутичких објеката је у контакту са спортским и рекреативним зонама лоцираним уз
овај канал.
Изградња и реконструкција пристаништа-товаришта и изградња потенцијалних туристичких
пристана на пловном каналу вршиће се према условима надлежних предузећа и установа и у
складу са Законом о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10), Законом о пловидби и лукама на
унутрашњим водама ("Сл. гласник РС", број 73/10), Правилник о минималним техничким
условима за изградњу, уређење и опремање наутичких објеката и стандардима за
категоризацију марина ("Службени гласник РС", бр. 56/11).
Код реализације одређених садржаја у насељу у зони пловног пута треба испоштовати услове ЈВП "Воде
Војводине":
- у обалном појасу канала Косанчић- Мали Стапар ширине 7 m, а за мелиоративне 5 m обезбедити
континуитет радно-инспекционе стазе,
- са пловним каналом могу се укрштати објекти инфраструктуре: водовод, канализација, гасовод,
електроводови, ТТ каблови и други.
8.9.2. Правила за изградњу мреже и објеката водопривредне инфраструктуре
ВОДОЗАХВАТ
Оријентација ка регионалном систему водоснабдевања је стратешка одлука и своје упориште налази у
Водопривредној основи Србије. До тренутка када ће се стећи сви параметри неопходни за овакво решење,
дозвољава се решавање квалитета пијаће воде путем, општинских, односно локалних постројења за
кондиционирање.
Водозахват насеља Руски Крстур захтева потпуну ревитализацију тренутно активних бунара, бушење
новог, реконструкцију система за потискивање воде ка насељу, као и изградњу постројења за
кондиционирање пијаће воде. Имајући у виду постојеће стање, као и основне постулате водозахвата и
водоводне мреже у сваком насељу, да потрошачима треба дистрибуирати довољну количину воде, под
одговарајућим притиском и задовољавајућег квалитета, намеће се неопходна потреба реконструкције
водозахвата насеља Руски Крстур не само у смислу модернизације, већ у смислу задовољења
елементарних потреба становништва.
Решење планираног снабдевања насеља Руски Крстур и Крушчић са водозахвата у Руском Крстуру
изискује озбиљнију реконструкцију, односно доградњу мреже.
Планском документацијом пружа се довољно простора за бушење нових бунара дуж канала Косанчић Мали Стапар. Снабдевање насеља водом ће се вршити из артерских водоносних слојева уз строгу контролу
исправности воде за пиће пре и у току експлоатације. Посебну пажњу посветити избору места за бушење.
Прецизна локација нових бунара, као и позиције водоносног хоризонта за каптирање ће се утврдити након
пробних геолошких бушотина.
Омогућено је формирање парцела постојећих бунара који су у експлоатацији као и за потребе градње
нових са минималном величином парцеле која омогућава задовољење утврђене Зоне I санитарне заштите
изворишта водоснабдевања и са несметаним приступом за одржавање, односно обезбеђењем права
службености пролаза уколико је земљиште у окружењу друге намене.
Оставља се могућност реализације постројења за кондиционирање пијаће воде, на површинама
дефинисаним за водозахват, уз могућност допремања недостајућих количина са планираног општинског
постројења за кондиционирање пијаће воде.
Снабдевање технолошком водом је могуће из првог водоносног слоја (фреатска издан) уз сталну контролу
исправности воде.
У сваком случају треба предвидети да се евентуални пожари унутар насеља морају гасити са водоводне
мреже (уз одговарајући број хидраната) те предметна количина воде за гашење пожара мора бити
обезбеђена на изворишту.
Снабдевање техничком и санитарном водом потенцијалних привредних објеката може се вршити и са
сопствених бунара у складу са условима прописаним Законом.
Водоводна мрежа насеља Руски Крстур задовољава само на први поглед. Реконструкција постојеће
водоводне мреже се намеће узимајући у обзир првенствено потребу замене дотрајалих деоница изведених
у азбесцементу, изградње затварачких система, односно противпожарних хидраната. Изградња
магистралног вода ка Крушчићу је овим планом омогућена.
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Приликом реконструкције постојеће водоводне мреже, односно изградње нових деоница, посебну пажњу
посветити врсти цеви које се уграђују, у смуслу 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. Реконструкција,
односно изградња подразумева и употребу квалитетних фазонских комада, као и довољан број подземних
хидраната. За предметно насеље 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 15l/s.
Траса којом се требају постављати водоводне цеви предвиђа се у појасу од 1m уз тротоар, како би остатак
уличног профила остао слободан за планирање осталих инфраструктурних инсталација. Водоводне цеви
постављају се у ров ширине 1m, на минималној дубини укопавања од 1m. 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 30мин, 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, 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. Приликом
испирања је неопходно да се у цеви оствари брзина течења од најмање 1,5m/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.
Атмосферска канализација је изведена преовлађујуће у облику отворених уличних јаркова (само
делом као зацевљена), покрива насеље. Рекогносцирањем терена установљено је да део постојеће мреже
треба реконструисати (нарочито у делу испод колских прилаза). Мелиоративне канале у околини насеља
треба реконструисати како би сем евакуације воде са околних пољопривредних површина могли примити
и вишак атмосферилија упућен из насеља, те исте одвести до канала хидросистема ДТД Косанчић - Мали
Стапар као крајњег реципијента.
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 јарковима атмосферске канализације. Јаркови се планирају обострано у
односу на саобраћајницу у појасу ширине око 1,5m који се налази на око 2 m од ивице саобраћајнице. За
насеље ове величине, а имајући у виду и постојеће изведену атмосферску канализацију, прикладније
решење су отворени канали. Зацевљена атмосферска канализације се планира само у деоницама испод
паркинг простора, проширења коловоза, укрштању са саобраћајницама и томе слично. 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. Приликом реконструкције постојећих деоница атмосферске канализације, као и при
редовном одржевању исте, посебну пажњу треба посветити делимично зацевљеним деоницама на којим је
приликом рекогностицирања терена уочено много запушења.
Реципијенти атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.) чији квалитет одговара 2.б.
класи квалитета вода, могу се без пречишћавања упуштати у мелиорационе канале, као и канала
хидросистема ДТД Косанчић - Мали Стапар. За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина
(бензинске пумпе и сл.) пре улива у атмосферску канализацију или отворене канале потребно би било
предвидети одговарајући предтретман. Забрањено је упуштати у мелиорационе канале или баре, било
какве воде осим атмосферских или условно чистих расхладних вода које по Уредби о класификацији вода
одговарају 2.б. класи.
Фекална канализација - као што је већ напоменуто, насеље Руски Крстур нема изграђену фекалну
канализацију. Тренутно кориштење септичких јама, односно упојних бунара за пријем фекалних вода води
ка загађењу подземних вода као и повишењу нивоа подземних вода, што је недопустиво. Једна од
дефинитивно приоритетних потреба у решавању урбаног коришћења простора је изградња мреже
колектора фекалне канализације и уређаја за пречишћавање отпадних вода као њеног неодвојивог
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садржаја. Поменуто решење водоснабдевања насеља Руски Крстур и Крушчић, подразумева и довод
отпадних вода на Уређај за прераду отпадних вода на простору Руског Крстура.
Имајући у виду нивелационо стање терена, као и локацију уређаја за пречишћавање отпадних вода, те
постојећу пројектну документацију за изградњу исте, 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 m непосредно уз ивицу коловоза.
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 0,7m. 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 30 до
60m. 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
5105 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 шемљишту, 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 рђав њихов квалитет, него погрешно затрпавање
рова и набијање земље у рову и штетни удари при набијању земље.
Уређај за пречишћавање отпадних вода се предвиђа јужно од насеља уз обалу канала хидросистема
ДТД Косанчић - Мали Стапар и као што је напоменуто треба да преради отпадне воде Руског Крстура и
насеља Крушчић ако се определе за то и по потреби.
Забрањено је у канал Косанчић – Мали Стапар, мелиорационе канале или друге отворене канале
испуштати непречишћене отпадне воде, осим условно чистих атмосферских и чистих технолошких вода
(расхладне воде и сл.) које одговарају II класи воде у складу са Уредбом о категоризацији водотока и
Уредбом о класификацији вода (Сл. гласник СРС број 5/68).
Пречишћене отпадне воде се могу испуштати у водоток или каналску мрежу под условом да су потпуно
пречишћене (примарно и секундарно) и да квалитет ефлуента одговара критеријумима датим
Правилником о опасним материјама које се не смеју уносити у воде (Сл. гласник СФРЈ, бр. 3/66 и 7/66) и
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово
достизање (Сл. гласник РС бр. 67/11).
На месту планираног излива атмосферских вода у канал предвидети изливне грађевине које својим
габаритом не залазе у протицајни профил канала и не нарушавају стабилност обале. Предвидети
облагање канала у дужини од по 3,0 m узводно и низводно од излива, тако да корито канала буде
заштићено од ерозионог дејства вода. Излив поставити у правцу тока под максималним углом од 60°.
8.9.3. Правила за изградњу мреже објеката електроенергетске инфраструктуре
Целокупну електроенергетску инфраструктуру (осим типских трафостаница) градити у складу са важећим
прописима и техничким условима.
Нове трафо станице биће по правилу МБТС или СТС, лоциране на јавном грађевинском земљишту, мада по
потреби могу бити и на парцелама корисника, или уграђене у објекте. Минимална површина за изградњу
МБТС треба да буде 5 m x 6 m, минимална удаљеност од других објеката треба да буде 3 m.
ВН мрежа изводити као кабловску, али где се то покаже као економски оправдано иста се може изводити и
као надземна, или реконструкцијом постојеће НН мреже у мешовите водове.
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НН мрежа ће се у зонама периферне породичне стамбене изградње изводити као надземна, али такође где
се то покаже као економски оправдано иста се може изводити и подземно.
Изградња НН мреже и уличних дрвореда се мора ускладити.
Унапредити систем јавног осветљења.
Јавно освтељење плански допуњавати, реконструисати и осавремењавати према потребама и карактеру
простора, на основу стандарда и норматива.
Применом нових технолошких решења и савремених штедљивих, а ефикаснијих светиљки обезбедити
ефикасан и рационалан систем јавног осветљења.
Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове електроенергетске мреже у улицама где је
електроенергетска мрежа изведена ваздушно,а где је та мрежа изведена подземно расветна тела
поставити на одговарајуће расветне стубове (канделабере) чију висину прилагодити намени и врсти
светлосног извора.
Планирати светиљке са натријумовим сијалицама ниског/високог притиска, као и са расветним телима у
складу са новим технологијама развоја.
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичном громобранском инсталацијом у виду Фарадејевог
кавеза према класи нивоа заштите у складу са "Правилником о техничким нормативима за заштиту
објеката од атмосферског пражњења" ("Сл.лист СРЈ" бр. 11/96).
При полагању подземне електроенергетске мреже у насељеном месту морају се поштовати следећи
услови:
- каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза, уз минималну
удаљеност 0,5 m од темеља објекта, 1 m од коловоза и 0,5 m од пешачке стазе. Уколико за то
нема могућности, каблове полагати испод пешачких стаза;
- при слободном полагању кабловске водове полагати у ров чија дубина износи 0,8 m. Ширина рова
износи 0,4 m, односно за више каблова у складу са препорукама пословне заједнице
Електродистрибуције Србије. Одступања од наведене дубине су дозвољена само на местима
укрштања са другим подземним инсталацијама. Да би се утврдило да на пројектованој траси нема
подземних инсталација копају се пробне јаме. Ровови и јаме не треба дуго да остају отворени. У
случају постојања других подземних инсталација обавезан је ручни ископ рова;
- при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора
бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV, односно 1 m за каблове напона преко 10 kV. Угао
укрштања треба да буде 90°;
- паралелно вођење 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 и испод цеви водовода и канализације;
- при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора
бити веће од 0,3m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m;
- полагањe каблова мора се обавити на температури вишој од +5°C, за новопласт, а -10° C за
новотен каблове;
- пре почетка полагања добош са каблом се мора подићи на носаче за развлачење, тако да се
одмотавање врши са горње стране. Смер обртања увек мора да буде супротан од смера стрелица
на добошу;
- забрањенo je: развлачење кабла са моторних возила, вучење по земљи, упредање кабла, бацање
кабла у ров, ломљење и савијање преко граница које су дате у табели ради спречавања
оштећења изолације и антикоронарне заштите;
- на целој дужини кабловски водови морају бити положени са благим кривинама змијолико;
- између кабловских водова 20 kV у истом рову, треба да је најмање 10 cm;
- каблове у ров полагати у слој постељице од ситнозрнасте земље дебљине 20 cm. Положене
каблове заштити пластичним штитником положеним на уситњену земљу, а затим ров затрпати
земљом, набијајући је у слојевима по 20 cm;
- изнад каблова на дубини 0,4 m од коте терена поставити упозоравајућу траку за каблове;
- на местима укрштања са бетонским површинама и другим инсталацијама предвиђа се полагање
каблова у заштитне цеви од тврде пластикe. Испод постојећих коловоза заштитну цев положити
подбушивањем, а на осталим местима раскопавањем;
- дужина заштитне цеви треба да је већа од ширине укрштања ради заштите положеног кабла и
тога се треба придржавати. Након увлачења ел. кабла у цев извршити затрпавање (дихтовање)
отвора цеви, да би се спречио продор воде и наношење земље и сличног растреситог материјала
у отворе. Место укрштања тј. крајеве заштитне цеви обележити стандардним кабловским
ознакама на бетонским темељима;
- место прелаза надземног вода у кабловски зависи од енергетских захтева потрошача. Кабловски
вод на прелазу мора бити механички заштићен најмање 1,7 m изнад земље и 0,3 m у земљи;
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- по завршеном полагању кабла, пре постављања другог слоја постељице, кабловски вод и
спојнице морају бити снимљени од стране надлежне геодетске управе. По извршеном снимању
приступа се завршним радовима, како би се површине довеле у првобитно стање.
8.9.4. Правила за изградњу мреже и објеката телекомуникационеинфраструктуре
Целокупну телекомуникациону инфраструктуру (осим типских кабинета базних станица, контејнера за
смештај телекомуникационе опреме и уређаја, типских ормана за унутрашњу и спољашњу монтажу за
смештај телекомуникационе опреме и уређаја и микроровова за оптичке и друге каблове) градити у складу
са важећим законским прописима и техничким условима.
Развијати и усавршавати АТЦ и поштанске капацитете.
Уводити нове системе засноване на савременим технологиjaма.
За изградњу комутационих чворова неопходно је обезбедити површину за постављање MSAN од 3,5x1,5 m,
за само постоље и знатно мањи простор за мерно место за орман мерног места. Простор за MSAN мора
бити приступачан, али обезбеђен од оштећења возилима.
Створити просторне услове за развој појединих подсистема на подручју обухваћеном планом (јединствени
КДС, локална ТВ, мобилна телефонија и друге услуге).
ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно.
Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8 m.
ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама, поред саобраћајница, на растојању најмање 1 m од
саобраћајнице, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ТТ каблове полагати испод
пешачких стаза.
Минимално хоризонтално и вертикално растојање између ТТ инсталација (претплатничких каблова месне
мреже) и свих других планираних подземних инсталација (водовод, атмосферска и фекална канализација,
електроенергетски кабел за напоне до 1 kV, инсталација КДС, гасовода средњег и ниског притиска) мора
бити 0,5 m.
Минимална хоризонтална удаљеност високонапонског електроенергетског кабла 20 kV (за напоне преко 1
kV) на деоници приближавања (на деоници паралелног вођења) у односу на претплатничке ТТ каблове
мора бити 1 m.
Уколико се прописана удаљеност у односу на ТТ инсталације не може постићи, на тим местима је
неопходно ВН електроенергетски кабел поставити у гвоздену цев и уземљити га на свакој деоници
приближавања, с тим што уземљивач мора бити удаљен од ТТ инсталације најмање 2 m.
Минимална вертикална удаљеност при укрштању ВН електроенергетског кабла у односу на претплатничке
ТТ каблове мора бити 0,5 m.
Уколико се прописано одстојање не може одржати каблове на месту укрштања треба поставити у
заштитне цеви у дужини 2-3 m, а вертикална удаљеност не може бити мања од 0,3 m.
Заштитне цеви за електроенергетски кабел треба да буду од добро проводљивог материјала, а за ТТ
каблове од лоше проводљивог материјала.
На местима укрштања све планиране подземне инсталације обавезно положити испод наведених
постојећих ТТ инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 90°, а не сме бити мањи од 45°.
Претплатнички каблови не смеју остати испод планираног коловоза, паркинг простора, индивидуалних
стамбених објеката, планираних привредних објеката, спортско-рекреативних и парковских површина.
Уколико се у непосредној близини трасе подземних ТТ каблова планирају колски прилази, коловоз,
паркинг простори и сл. исти морају бити на минималном хоризонталном растојању у односу на трасу ТТ
каблова од 0,5 m.
Уколико планирани колски прилази, паркинг простори и сл. прекривају трасу постојећих ТТ каблова исти
морају бити израђени од решеткастих МЕ-БА елемената да би се омогућио стални приступ ТТ кабловима
или се на целој дужини ТТ кабла коју прекрива колски прилаз односно паркинг простор мора планирати
полагање празних заштитних ПВЦ цеви пречника 110 mm чија је дужина таква да цев излази са сваке
стране колског прилаза-паркинг простора мин. 0,5 m.
Заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm је потребно положити на дубини од око 0,8 m и мора бити
затворена заштитним чеповима на оба краја.
За сваки планирани стамбени или пословни објекат у простору обраде за који се захтева телефонски
прикључак потребно је појединачно поднети захтев за прикључење на претплатничку ТТ мрежу.

22. децембар 2015.

Службени лист општине Кула

Број 30 - страна 535

Прикључци за појединачне стамбене објекта ће бити по правилу подземни, али је потребно у профилу
улице предвидети и трасу за подземну разводну мрежу са обе стране улице или бар са једне, која ће се
градити у перспективи, с тим да се мора омогућити приступ до сваке парцеле.
Преко трасе магистралног оптичког ТТ кабла није дозвољена изградња стамбених и индустријских
објеката, рибњака, путева и електроенергетских постројења (далековода, трафо-станица).
За индустријске и пољопривредне објекте који се налазе ван грађевинског подручја насеља потребно је
планирати у путном појасу трасу за претплатничке ТТ каблове.
Приликом извођења 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.
Простор на правцима радио-релејних коридора мора бити заштићен од изградње високих објеката, према
просторним условима у елеборатима заштите ових коридора који су достављени надлежним службама
приликом реализације тих веза.
Објекте за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже и опреме за РТВ и
мобилних централа базних радио-станица, радио-релејних станица, као и антене и антенске носаче по
правилу постављати у радним зонама, зонама заштитног зеленила и спортским комплексима, мада се исти
могу поставити и у оквиру постојећих објеката, на слободном простору на парцели породичног становања,
у пословним зонама, у оквиру комплекса појединачних корисника уз обавезну сагласност власника
парцеле и надлежног органа управе.
Најмања удаљеност слободностојећег антенског стуба од најближег стамбеног или пословног објекта
једнака је висини стуба који се поставља.
Објекти за смештај телекомуникационе и РТВ опреме могу бити зидани, монтажни или смештени на стубу.
Минимална површина за комплекс РБС треба да буде 10x10 m.
Комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен.
У комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних станица.
Напајање базних станица електричном енергијом решити из НН дистрибутивне мреже.
До комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са антенама потребно
је обезбедити приступни пут минималне ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице.
Слободна површина комплекса мора се озеленити.
Антене се могу поставити и на постојеће више објекта, уз обавезну сагласност власника односно
корисника тих објеката.
За постављање антенских система и базне станице обавезно је претходно мишљење надлежног органа
управе о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.
У зонама заштите није дозвољено постављање антенских стубова.
За све радио-релејне коридоре потребно је израдити елаборате заштите слободних радио-релејних
коридора.
Целокупну мрежу КДС градити у складу са важећим законским прописима.
Приликом постављања надземне КДС мреже, док се не стекну услови за изградњу подземне мреже,
испоштовати следеће услове:
- самоносиви кабел КДС поставити на носаче преко изолатора на стубове НН мреже према условима
надлежне Електродистрибуције;
- одстојање најнижег кабла КДС од површине тла треба да износи најмање 3,5 m. На прелазима преко
улица ова висина треба да је најмање 5 m. Уколико се овај услов не може постићи кабел поставити
подземно у ров дубине минимум 0,8 m.
- најмање одстојање од најнижих проводника електроенергетске мреже мора бити 1 m.
8.9.5. Правила за изградњу мреже и објеката гасне инфраструктуре
За изградњу мреже и објеката гасне инфраструктуре услове је доставило надлежно ЈП "Кула гас":
- пролаз гасне мреже испод улица је на минималном растојању 1,35m од коте нивелете коловоза до
горње ивице заштитне цеви, уз услов да задовољи одстојање 1 m од коте путних јаркова до коте горње
ивице заштитне цеви;
- само укрштање изводи се проласком гасовода испод инсталација на минималном одстојању од 30cm,
изузетак чини канализациона мрежа где се укрштање изводи проласком гасовода изнад канализације,
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а ако ово укрштање није могуће извести онда се укрштање изводи проласком гасовода испод
канализационе цеви али у заштитној колони;
паралелно вођење гасовода и инсталација комуналне инфраструктуре остварује се на минималном
светлом растојању 40 cm а изузетно може бити и мање, али најмање 20cm, а при вођењу гасовода
поред темеља 1m;
дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,8-1 m зависно од услова терена. У изузетним
случајевима може бити и 0,6m под условом да се предузму додатне мере техничке заштите;

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са:
- железничким пругама, износи 1,5m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага;
- индустријским колосецима износи 1 m;
- путевима и улицама износи 1 m;
- у изузетним случајевима дубина укопавања може да буде и већа од 2m, при чему морају да се
предузму додатне мере заштите;
- при укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао између осе
препреке и осе гасовода мора да буде од 60° до 90°. У изузетним случејевима угао укрштања може да
буде и мањи од 60° уз сагласност власника објекта;
- на дубини од 30 cm постављена је упозоравајућа трака жуте боје са натписом "ГАС";
- најмање растојање кућног гасног прикључка од свих каблова и других водова мора да буде 0,2m;
- дозвољено паралелно вођење уз минимано хоризонтално растојање објеката гасовода и електро
каблова 0,5 m;
- укрштање се дозвољава с тим што је минимално хоризонтално растојање објеката гасовода и каблова
0,5m, а електрокаблови су изнад гасовода и угао укрштања је 90 степени;
- на местима укрштања гасну мрежу обавезно положити испод ТТ каблова.
На местима приближавања инсталација за развод гаса и ТТ објеката треба да су задовољена растојања
наведена у следећој табели:
гасоводи
гасовод високог притиска
гасовод средњег притиска
гасовод ниског притиска

радни притисак
више од 16 бара
мање од 16 бара
0,5 – 1 бара
до 0,5 бара

растојање од ТТ објеката
1, 5 m
0, 6 m
0, 4m
0, 4m

При укрштању инсталација за развод гаса и ТТ објеката треба се придржавати растојања наведених у
следећој табели:
гасоводи

растојање од ТТ објеката

гасовод високог притиска више од 16 бара

0, 4m

гасовод високог притиска мање од 16 бара

0, 4m

гасовод средњег и ниског притиска

0, 4m

Подручје укрштања са обе стране од места укрштања:
- од гасовода високог притиска више од 16 бар 1,5m;
- од гасовода ниског притиска мање од 16 бар 1m;
- од гасовода средњег и ниског притиска 0,4m.
Растојање МРС од ивице земљишног појаса магистралног пута је минимум 20m, односно 10m од ивице
земљишног појаса регионалног пута.
Постављање ормарића за очитавање потрошње гаса на уличној фасади објеката који су изграђени на
регулацији није дозвољена уколико се не угради у отвор зида тако да је у равни са зидом.
Постављање ормарића за очитавање потрошње гаса објеката који нису на регулацији, унутар парцеле је
на објектима или на регулацији уграђивањем у орман.
8.9.6. Правила за изградњу мреже и објеката термоенергетске инфраструктуре
До сада нису постојали захтеви за решавање снабдевања топлотном енергијом снабдевањен из насељске
топлана. За загревање вишепордичних и јавних објеката изграђене су котларнице у објектима. Већина
користи мазут, а како постоје услови за пренамену и прикључење истих на гас, могу се реконструисати и
дограђивати постојеће.
За градњу насељске топлане за снабдевање топлотном енергијом и топловода овај план није дефинисао
одређену локацију иста се може градити у радним, пословним и стамбеним зонама мањих густина
насељености у складу са потребама.
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8.9.7. Правила за озелењавање простора
Улично зеленило
Одабир врста зависи од положаја улице, ширине, присуства инсталација, климатских услова, ветрова, типа
земљишта итд.
Предлог неких врста за улично зеленило:
Високи и средње високи лишћари:
Platanus acerifolia (платан),
Acer pseudoplatanus (горски јавор),
Fraxinus excelsior (јасен),
Quercus robur (храст лужњак),
Populus sp. (топола)
Sophora japonica (софора),
Betula alba (бреза),
Laburnum anagiroides (златна киша),
Acer palmatum, A. ginala (јавор),
Tilia sp. (липа),
Celtis australis (копривић)
Saliks sp. (врба) итд.
Нижи лишћари:
Sorbus sp. (јаребика),
Prunus cerasifera var. Pissardi (јапанска шљива),
Catalpa bignonioides (каталпа),
Cercis siliquastrum (јудино дрво),
Koelreuteria paniculata (келреутерија),
Laburnum anagyroides (зановет),
Rhus sp. (руј),
разне кугласте и жалосне форме (јавора, јасена, брезе, врбе, каталпе) итд.
Парковско зеленило
Предлог неких врста из мноштва, које би могле наћи своју примену у парковском типу зеленила.
Високи и средње високи лишћари:
Acer pseudoplatanus (јавор),
Fraxinus excelsior (јасен),
Sophora japonica (софора),
Celtis australis (копривић),
Quercus rubra (црвени храст),
Quercus robur (лужњак),
Castanea sativa (питоми кестен),
Betula alba (бреза),
Platanus acerifolia (платан),
Tilia sp. (липа),
Robinia pseudoacacia" umbraculifera" (кугласти багрем),
Salix sp (врбе) итд.
Нижи лишћари:
Laburnum anagiroides (зановет, златна киша),
Acer palmatum, A. ginala (јавори),
Catalpa bignonioides (каталпа),
Cercis siliquastrum (јудино дрво),
Rhus sp. (руј) итд.
Жбунасте врсте и форме лишћара:
Forsythia sp.
Spirea sp. (суручица),
Jasminum sp. (јасмин),
Berberis sp.
Cotoneaster sp. (дуњарица),
Hibiscus syriacus (сиријска ружа) итд.
Високи четинари:
Abis alba, A. cocolor (јела),
Picea omorica (панчићева оморика),
Cedrus atlantica, C. deodara (кедар),
Larix sp. (ариш),
Pinus nigra (црни бор) итд.
Средње високи и нижи четинари:
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Chamaecyparis sp. (пачемпреси),
Cupressus sp. (чемпреси),
Juniperus sp. (клеке),
Taxus sp. (тисе),
Thuja sp. (тује) итд.
Зимзелено жбуње, ниске, и полегле форме:
Berberis sp.,
Buxus sp. (шимшир),
Cotoneaster sp. (дуњарица),
Ilex aquifolium (божиковина),
Pyracantha sp. (ватрени трн),
Juniperus horisontalis (пузеће клеке) итд.
Зеленило спортско-рекреативних површина
Предлог неких од низа врста које могу наћи примену у овом типу зеленила:
Високи лишћари:
Acer pseudoplatanus, A. platanoides (јавор)
Platanus acerifolia (платан)
Quercus robur (храст лужњак)
Fraxinus excelsior (јавор)
Betula alba
Celtis occidentalis (копривић)
Sophora japonica (софора)
Tilia argentea (сребрнолисна липа) итд.
Средње високи и нижи лишћари:
Betula alba (бреза)
Acer ginala (јавор кинески)
Sakix alba "Tristis" (жалосна жута врба)
Caragana arbarescens (карагана)
Sorbus aucuparia (јаребика)
Catalpa bignonioides (каталпа)
Rhus sp (руј) итд.
Жбунасте форме лишћара;
Spirea sp (суручица)
Viburnum opulus (црвена удика)
Berberis sp (шимширика)
Tamarix tetrandra var. purpurea (тамаракис)
Jasminum fruticans (јасмин)
Symphoricarpus racemobus (бисерак) итд.
Високи четинари:
Picea abies (смрча)
Pinus nigra (црни бор)
Cedrus atlantica, C. deodara (кедар)
Abies alba (јела)
Picea omorika (панчићева оморика) итд.
Нижи четинари:
Thuja orientalis (источна туја)
Thuja columnaris (туја)
Pinus mugo (кривуљ)
Taxus baccata (тиса)
Juniperus sp (ниже клеке) итд.
Зимзелене жбунасте форме:
Pyracantha sp (ватрени трн)
Juniperus squamata "majeri"
Ilex aquifolium (илекс)
Juniperus horizontalis (пузеће клеке)
Cotoneaster salicifolium (врболисна дуњарица) итд.
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9. Правила усмеравајућег карактера за израду
планова детаљне регулације
9.1. Центар Руског Крстура
За центар насеља дефинисани су блокови број: 23, 24, 62, 63, 64, 65, 85 и 86.
На датом простору потребно је задржати постојеће објекте и површине и обезбедити простор за
реконструкцију, доградњу и изградњу. У центру насеља искључити сваку могућност девастације
непокретних и евидентираних културних добара. Потребно је очување – обнављање старог грађевинског
фонда унутар просторне културно историјске целине. Баштину сачувати од непримерених интервенција и
градње. За радове на објектима (адаптације, ревитализације, доградње, реконструкције) морају се
прибавити посебни услови – мере техничке заштите од стране Покрајинског завода за заштиту споменика
културе.
Центар насеља планиран је за:
- објекте и површине породичног становања
- објекте и површине вишепородичног становања
- објекте и површине за пословне делатности – администрација, услуге и слично
- објекте и површине јавне намене: дечија установа, култура, здравство и социјална заштита, објекти
државне управе
- саобраћајни терминал
- верске објекте
- парк и други садржаји на површинама јавне намене
Породично становање – у овим зонама задржати породично становање и допунити са пословањем. Дуж
главне насељске саобраћајнице пословање и усмерити га ка регулацији. Погодност центра, присуство
јавних служби и површина, верског објекта и других садржаја искористити за развој делатности из области
услуга. У што већој мери задржати карактеристичне уличне фронтове, градњу на регулацији и затечену
ширину парцела на регулацији.
Спратност ограничити на максимално две корисне етаже изнад тла са косим кровом без надзидка.
У окружењу објеката утврђених за непокретна културна добара, градњу усмерити ка амбијенту примерене
спратности и архитектонском обликовању, посебно у суседству Русинске грко-католичке цркве.
Вишепородично становање – задржати затечено и омогућити градњу вишепородичног становања на
парцелама дуж споредних улица. Препоручује се организација пословних просторија у приземљу
евентуално на првој етажи.
Спратност ограничити на максимално три етаже изнад тла са косим кровом и надзитком за поткровну
етажу.
На парцели обезбедити површине за изградњу помоћних објеката и паркинга.
Објекте и површине за ван стамбене делатности – објекти са припадајућим површинама у функцији
пословања (администрација, услуга, удружења, култура, образовање, социјална и здравствена заштита,
спорт и слично), у центру насеља затечене реконструисати и дограђивати и градити нове унутар свих
планираних зона.
Спратност ограничити на максимално две етаже изнад тла дуж главне насељске саобраћајнице.
Верски објекти – Русинска грко-католичка црква је стављена под заштиту као споменик културе. На
сакралном објекту се примењују конзерваторско-рестаураторске мере заштите, тако да за све
интервенције на њему, на уређењу порте као и заштићеној околини културног добра потребно је
консултовати Покрајински завод за заштиту споменика културе.
У центару насеља обезбедити потребне објекте и површине за развој јавних служби у области: државне
управе и самоуправе, образовања, културе, здравства и социјалне заштите, информативне делатности и
комуникације, комуналне инфраструктуре, саобраћајне инфраструктуре и терминала, спорта, рекреације и

Број 30 - страна 540

Службени лист општине Кула

22. децембар 2015.

друге, засноване на постојећој мрежи објеката, усклађене са потребама корисника, примену савремених
информатичких и других комуникационих средстава и новим улагањима јавног и приватног сектора.
Достигнути ниво развоја јавних служби потребно је у континуитету унапређивати, те је неопходно
унапређивање истих како би се јавне институције и површине јавне намене, подигле и уредиле до нивоа
који задовољава потебе корисника.
Радови на постојећим објектима и површинама који побољшавају услове коришћења, боравак и рад
(реконструкција и доградња) као и градња нових објеката усклађиваће се према исказаним потребама
корисника.
Градња и уређење вршиће се у складу са потребним капацитетима и нормативима који су утврђени за
одређену врсту објеката и делатности која ће се обављати у објектима и у складу са правилима утврђеним
планском документацијом.
Површине јавних простора у центру (пешачке, колске, паркинге, парк, и друге површине које су јавног
карактера, планирати за декоративно урежење, на начин да се повежу стазама, одмориштима и уређеним
дечијим игралиштима. Уређење прилагодити корисницима уз задовољење различитих функционалних и
естетских потреба бројних и разноврсних корисника. Препоручује се примена исте врста обраде пешачких
површина у зони центра.
9.2. Зона пристаништа - товаришта
У делу Блока 92 планирано је пристаниште – товариште за складиштење и претовар терета.
На овом простору искљученo je складиштење терета који су потенцијални загађивачи.
Дозвољена је реконструкција и доградња постојећих објеката.
10. Остали садржаји
За уређење површина јавне намене користити разноврсне елементе уређења и опремања. Урбани опрема
- (урбани мобилијар, објекти и уређаји) и комунални објекти, који су са аспекта насеља детаљи, али су
неопходни за функционисање насеља а постављају се на површинама јавне намене.
Урбани мобилијар:
јавни часовници, клупе, поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице, банкомати, интернет
пунктови, украсне жардињере, стубови, кугле, ограде, зидићи, подзиди, ивичњаци и друге врсте запрека
на јавним површинама, степеништа, дечија игралишта, скејт паркови, трим и фитнес мобилијар, путокази,
информационе табле и стубови, билборди и други урбани мобилијар.
Објекти и уређаји:
киосци и бараке, летње и зимске баште, покретне тезге, апарати за кокице, апарати за сладолед,
расхладни уређаји, забавни парк, циркус, изложбени павиљони и други монтажни објекти који се
постављају ради извођења културно забавних и сличних програма.
Уметност у јавном простору: споменици, скулптуре, мозаици, графити, инсталације и слично.
Комунални објекти и уређаји:
фонтане, јавне чесме, водоскоци, чекаонице (стајалишта) на линијама градског и међуградског превоза,
посуде за скупљање отпада, стубови јавне расвете, јавни WC и други комунални објекти и уређаји који се
постављају на површинама јавне намене.
Јавни WC је санитарни објекат који се поставља на јавној површини која је у функцији спортских садржаја,
саобраћајних терминала или се налази у оквиру пословног објекта (тржни, пословни центри и слично).
На водном земљишту могу се поставити монтажни, привремени угоститељски и објекти у функцији спорта.
За депоновање на водном земљишту – може се користити земљиште без градње.
Уређење и опремање јавних површина представља надградњу у процесу планирања а вршиће се под
условима утврђеним Општинским одлукама за уређење површина јавне намене као и на основу других
аката којима су регулисани услови за њихово постављање.
***
План Генералне регулације насеља Руски Крстур ће се по доношењу израдити у три примерка у аналогном
и у четири примерка у дигиталном облику.
Један примерак, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак плана у дигиталном
облику доставља се Служби органа општине, а два примерка, потписаног и овереног Плана у аналогном
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облику и два примерка плана у дигиталном облику доставља се Одељењу за урбанизам, комуналностамбене послове и имовинско-правне послове.
Један примерак, донетог Плана у дигиталном облику доставља се Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
По један примерак потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак плана у дигиталном
облику чува се трајно у архиви Службе органа општине.
Аналитичко-документациона основа на којој се заснива план и Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину, су његов саставни део.
Даном ступања на снагу овог планског документа престаје да важи:
Регулациони план насељеног места Руски Крстур ("Сл. лист општине Кула" бр.10/82, 2/01, 2/02 и
8/03);
Урбанистички пројекат Блока 9 Руски Крстур ("Службени лист општине Кула" бр. 4/99);
Детаљни урбанистички план Економије 1 Руски Крстур ("Службени лист општине Кула бр. 3/85);
Детаљни урбанистички план Блока 22 - гробља у Руском Крстуру ("Сл. лист општине Кула" бр. 5/89);
Урбанистички пројекат економског дворишта д.о.о. "Јуарбис" Руски Крстур ("Службени лист општине
Кула" бр. 2/2000);
План препарцелације - радна зона- део Блока 23 Руски Крстур ("Слу. лист општине Кула" бр. 1/2000),
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кула".
Ступањем на снагу овог планског документа и даље се примењује План детаљне регулације ужег центра
насеља Руски Крстур ("Службени лист општине Кула" бр. 1/04).
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