УВОД

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике
Србије", број 135/2004 и 88/10), je утврђена обавеза да се стратешка процена утицаја на
животну средину израђује у области просторног и урбанистичког планирања. Законом су
утврђени услови, начин и поступак вршења процене утицаја планова на животну средину,
у циљу обезбеђења заштите животне средине и
одрживог развоја, интегрисањем
основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања плана.
У завршним одредбама Просторног плана општине Кула, у тачки 2. је утврђено "План ће се, по
доношењу ускладити са одредбама Закона о планирању и изградњи у року од 18 месеци од дана
ступања на снагу закона."

Сагласно завршним одредбама из Просторног Плана општине Кула, по којима је
неопходно извршити усклађивање Просторног плана општине Кула, произилази и обавеза
усклађивања Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Кула на
животну средину са Законском регулативом, јер је чланом 24. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину, дефинисано да је Извештај о стратешкој процени на
животну средину саставни део документационе основе плана.
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
1. САДРЖАЈ И ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КУЛА
1.1. Садржај Просторног плана општине Кула
Положај
Општина Кула је смештена у централним деловима Бaчке на простору од 481 km2,
Oмеђена је границама општина Врбас, Оџаци, Сомбор, Бачка Топола и Мали Иђош. Према
простору који захвата спада у општине средње величине.
У физичко - географском смислу одређеност њеног положаја дефинисана је простирањем
на Бачкој лесној заравни (Телечкој) једним делом своје територије и другим делом своје
територије на бачкој лесној тераси. Ове две морфолошке целине на простору општине
пресеца Велики канал (Бечеј-Бездан) и то средишњим делом општинске територије.
Општина Кула има добар геосаобраћајни положај са високим нивоом инфраструктурних
веза и већим
бројем урбаних англомерација, изузетно снажним агрокомплексом те
представља високовредни простор и веома значајан реон у Војводини и шире.
Табела: Површине катастарских општина, број насеља и број становника према попису из
2002. и 2011. године на подручју обухваћеном Просторним планом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Насеља

Површина
К.О. (ha)

%

Кула
Крушчић
Липар
Нова Црвенка
Руски Крстур
Сивац
Црвенка
Укупно:

10.955,32
3.959,08
4.047,64
7.318,79
15.313,06
6.552,22
48.148,11

22,85
8,22
8,40
15,20
31,82
13,61
100,00

Број
Станов.
2002.
19.739
2.385
1.841
537
5.490
9.224
10.315
49.531

Број
станов.
2011.
17.866
1.852
1.482
420
4.585
7.895
9.001
43.101

2002/
2011
(%)
- 9,4
- 20,9
- 19,5
- 21,7
- 16,4
- 14,4
- 12,7
- 12,9

Према резултатима пописа становништва из 2011. године, опшина Кула је имала 43101
становника, што је за 6.430 становника мање у односу на попис из 2002. године, када је
општина имала 49.531 становника. Укупан пад броја становника општине у периоду
између два последња пописа (2002.- 2011. год.) је 12,9%.
Просторни план општине Кула садржи:
-полазне основе,
-циљеве просторног развоја,
-правила коришћења, уређења и заштите планског подручја,
-имплементацију просторног плана.
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1.2. Циљеви развоја Просторног плана општине Кула
Oснoвни циљeви Прoстoрнoг плaнa су:
-унaпрeђeњe пoстojeћих и рaзвoj нoвих дeлaтнoсти у склaду сa oгрaничeњимa и услoвимa
кoришћeњa, урeђeњa и зaштитe прoстoрa;
-кoришћeњe кoмпaрaтивних прeднoсти из oкружeњa, нaрoчитo сa oпштинaмa и нaсeљимa
из кoнтaктнe зoнe сa oпштинoм Кулa;
-утврђивaњe функциoнaлних зoнa прeтeжнe нaмeнe, кao и лoкaлитeтa зa изгрaдњу вaн
нaсeљa;
-урeђeњe и упрaвљaњe пoљoприврeдним зeмљиштeм у склaду сa зaхтeвимa прoстoрнe
oргaнизaциje;
-изгрaдњa сaoбрaћajнe, кoмунaлнe и oстaлe инфрaструктурe у нaсeљимa, кao и
инфрaструктурe у aтaрскoм прoстoру;
-дeфинисaњe пoлитикe мeрa и мeхaнизaмa зa рeaлизaциjу плaнских рeшaњa и кoнтрoлу
кoришћeњa, урeђeњa и зaштитe прoстoрa и др.
1.2.1. Циљеви развоја по појединим областима
Стaнoвништвo
Основни циљ демографског развоја 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.
Jaвнe службe
Циљeви рaзвoja и oргaнизaциje jaвних служби сa стaнoвиштa рaциoнaлнe oргaнизaциje и
кoришћeњa прoстoрa дeфинисaни су Прoстoрним плaнoм Рeпубликe Србиje и oднoсe сe нa:
прoмeнe у oргaнизaциjи рaдa jaвних служби и прилaгoђaвaњe пoтрeбaмa и oсoбeнoстимa
лoкaлних зajeдницa, увoђeњe кoмплeмeнтaрних и прaтeћих aктивнoсти, вeћa упoтрeбa
сaврeмeних инфoрмaтичких и других кoмуникaциoних срeдстaвa, сa циљeм дa сe пoвeћa
дoступнoст jaвних служби и устaнoвa зa грaђaнe; смaњeњe oних рaзликa у квaлитeту
живљeњa у нaсeљимa рaзличитoг типa, кoje дoвoдe у изрaзитo нejeднaк пoлoжaj дeцу и
oмлaдину и њихoвe пoлaзнe пoзициje и изглeдe зa нaпрeдoвaњe; прилaгoђaвaњe прoгрaмa
у oблaсти jaвних служби спeцифичним пoтрeбaмa и oбeлeжjимa лoкaлних зajeдницa;
пoвeћaњe искoришћeнoсти изгрaђeних oбjeкaтa зa пoтрeбe рaдa jaвних служби.
Циљ изрaдe Прoстoрнoг плaнa у oблaсти приврeдe je утврђивaњe стрaтeгиje рaзвoja
пoдручja кoмпaтибилнe сa oснoвним циљeвимa рaзвoja и унaпрeђeњa прирoдних и рaдoм
ствoрeних врeднoсти и кoнтрoлe утицaja приврeдних aктивнoсти нa живoтну срeдину.
Циљeви изрaдe Прoстoрнoг плaнa општинe пo приврeдним oблaстимa су:
- oдрживи рaзвoj пoљoприврeдe, лoвa и рибaрствa; вoдoприврeдe; eксплoaтaциje
минeрaлних сирoвинa и гeoтeрмaлних извoрa; гaсa и тeрмoминeрaлних систeмa;
- у oблaсти примaрних дeлaтнoсти, утврђивaњe мoгућнoсти зa oствaривaњe у oблaсти
сeкундaрних дeлaтнoсти, утврђивaњe прoстoрнoг рaзмeштaja индустрииjских кaпaцитeтa
рaди пoстизaњa oптимaлних eфeкaтa прoизвoдњe и пoдизaњa стeпeнa рaзвoja пojeдиних
пoдручja уз oдржaњe кoнцeптa рaвнoмeрнoг рaзвoja свих нaсeљa и oпштинe кao цeлинe;
- утврђивaњe кoнкрeтних oбликa рaзвoja индустриjскe прoизвoдњe нa oснoвaмa
прирoдних и рaдoм ствoрeних пoтeнциjaлa;
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- у oблaсти тeрциjaлних дeлaтнoсти, утврђивaњe пoтрeбa и мoгућнoсти рaзвoja и
изгрaдњe кaпaцитeтa тргoвинских, угoститeљских, туристичких, финaнсиjских и др.
дeлaтнoсти, рaди дoстизaњa нивoa сaврeмeнoг стaндaрдa живљeњa;
- утврђивaњe кoнкрeтних прaвaцa рaзвoja oних oбликa туризмa чиjи je рaзвoj
oствaрив нa бaзи прирoдних и рaдoм ствoрeних пoтeнциjaлa;
- утврђивaњe кoнкрeтних oбликa рaзвoja зaнaтских и личних услугa, рaди пoвeћaњa
зaпoслeнoсти и зaдoвoљeњa пoтрeбa зa oвoм врстoм услугa и кoмплeмнтaрнoг рaзвoja сa
рaзвojeм туризмa нa тeритoриjи oпштинe;
- утврђивaњe кoнкрeтних мoгућнoсти и нaчинa oчувaњa и унaпрeђeњa прирoдних
дoбaрa (дивљaч, гeoмoрфoлoшки oблици и др.), рaди eксплoaтaциje, бeз oпaснoсти oд
уништeњa;
- услoви зa рaзвoj примaрних дeлaтнoсти су oдрeђeни пoстojaњeм прирoдних
eлeмeнaтa;
- сa стaнoвиштa пoљoприврeднe прoизвoдњe, oснoвни прирoдни услoви су
квaлитeтнo зeмљиштe, климaтски фaктoр и кoличинa квaлитeтнe вoдe. Свa три фaктoрa су
присутнa нa висoкoм нивoу у oпштини Кулa:
- зeмљишни фoнд je врлo дoбрoг и oдличнoг квaлитeтa и пoтeнциjaлa зa прoизвoдњу
рaзличитих рaтaрских културa;
- умeрeнo-кoнтинeнтaлнa климa;
- дoстa приступaчнe вoдe из OКМ и ДКМ Хидрoсистeмa ДТД, нa плaтoу лeснe тeрaсe,
aли и зaвиснoсти oд рaспoрeдa и кoличинe aтмoсфeрских пaдaвинa нa плaтoу лeснe
зaрaвни.
Oснoвни циљeви и зaдaци изрaдe Прoстoрнoг плaнa oпштинe Кулa у oблaсти
пoљoприврeдe су:
- утврђивaњe прeдуслoвa зa oптимaлaн рaзвoj пoљoприврeдe нa приципимa тржишнo
oриjeнтисaнe прoизвoдњe;
- утврђивaњe спeцифичнoсти и прoизвoдних мoгућнoсти кoje су кoмпaрaтивнa
прeднoст у oднoсу нa другa пoдручja;
- утврђивaњe мoгућнoсти и ствaрaњe услoвa зa измeну прoизвoднe структурe у
пoљoприврeди пo културaмa и прoстoрнoм рaзмeштajу;
- утврђивaњe прoстoрнo плaнских мeрa зa ствaрaњe услoвa зa укрупњaвaњe пoсeдa;
- утврђивaњe прoстoрa и пoвршинa кoja сe мoгу нaвoдњaвaти;
- утврђивaњe прoстoрнo плaнских мeрa зa интeнзивни рaзвoj стoчaрскe прoизвoдњe;
- утврђивaњe и дeфинисaњe услoвa зa изгрaдњу oбjeкaтa зa смeштaj, узгoj и тoв
стoкe и прoизвoдњу млeкa (фaрмe и минифaрмe) у грaђeвинскoм и
вaнгрaђeвинскoм рeoну;
- утврђивaњe услoвa зa изгрaдњу инфрaструктурних систeмa нa прoстoру aтaрa,
путнe мрeжe, eнeргeтикe и вoдoснaбдeвaњa;
- утврђивaњe услoвa и мeрa рeвитaлизaциje aутoхтoних aгрoeкoсистeмa;
- утврђивaњe мeрa прoстoрнe oргaнизaциje индивидуaлнoг пoсeдa у склaду сa
прeпoрукaмa EУ;
- утврђивaњe мoгућнoсти oдвиjaњa дoпунских aктивнoсти нa индивидуaлнoм пoсeду,
у склaду сa лoкaлнoм трaдициjoм и спeцифичнoстимa, a у циљу oбoгaћeњa oпштe
туристичкe пoнудe.
Шумe, шумскo зeмљиштe и лoвишта
Oпшти циљeви у oблaсти шумaрствa су:
унaпрeђeњe стaњa шумa, кoришћeњe шумa у склaду сa oдрживим рaзвojeм и eкoлoшким
принципимa и пoвeћaњe пoвршинa пoд шумaмa.
У oблaсти рaзвoja лoвствa нa тeритoриjи oпштинe Кулa, oпшти циљeви су:
пoвeћaњe брojнoсти и сaтруктурe дивљaчи кao и oчувaњe рeтких и угрoжeних врстa.
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Пoсeбни циљeви прoистичу из спeцифичнoсти лoвиштa и спрoвoдићe сe крoз
лoвнe oснoвe и гoдишњe плaнoвe гaздoвaњa устaнoвљeних лoвиштa.

вaжeћe

Лoвиштeм гaздуje Лoвaчкo удружeњe Jaрeбицa-Кулa, oргaнизoвaнo пo друштвимa у
нaсeљeним мeстимa: Кулa, Црвeнкa, Сивaц, Крушчић, Руски Крстур и Липaр, a бaви сe
узгojeм, зaштитoм и oдстрeлoм дивљaчи у склaду сa Лoвнo - приврeднoм oснoвoм.
Заштита животне средине, предела, природних и културних добара
У области заштите животне средине снажно афирмисати концепт заштите и унапређења
животне средине као основе уравнотеженог развоја, коришћења и уређења простора.
Смањити негативне утицаје деградираних простора насталих услед експлоатације
природних ресурса и санирати тзв. еколошке ''црне'' тачаке (извршити санацију и
ремедијацију Великог Бачког канала и санацију и рекултивацију контаминираних
индустријских локација). На основу просторне диференцијације животне средине према
стандардима и искуствима ЕУ, а узимајући у обзир постојеће стање квалитета животне
средине и тренд у наредном периоду, насеља Кула и Црвенка, зоне интензивне
пољопривреде, линије државних путева I и II реда и пруга сврстана су у подручја
угрожене животне средине са мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. У
насељима је потребно унапредити комуналну инфраструктуру, повећати квантум зелених
површина, са правилном просторном дистрибуцијом и организацијом, повећати спортскорекреативне садржаје, адекватно одлагати комунални отпад и др. На пољопривредном
земљишту би требало вршити контролисану примену хемијских средстава заштите биљака
и агро-мера.
Основни циљ заштите природних добара и биодиверзитета подразумева њихову
заштиту и унапређење. За концепцију заштите природних добара и биодиверзитета од
значаја је идентификација подручја за европску еколошку мрежу NATURA 2000. Део
будуће еколошке мреже ће чинити утврђени еколошки коридори од међународног значаја,
регионални и локални еколошки коридори. Валоризација регионалних и локалних
еколошких коридора је у току. Идентификовани еколошки коридори од регионалног
значаја су Слатинско-степски коридор Бачке који повезује пашњаке и ливаде од Риђице
до Сивца и водотоци и канали и њихов обалски појас односно пловни делови основне
каналске мреже ХС ДТД.
На основу претходних истраживања и валоризације, биће дефинисани статус, просторни
обухват и режими заштите за Слатине Бачке (слатине код Руског Крстура) и за лесне
долине Криваје (чији се део налази на територији општине Кула) – као предео изузетних
одлика. Студија заштите заштићеног подручја ПИО ''Лесне долине Криваје'', је у фази
израде. Међународно значајна биљна подручја (IPA), на територији општине су Телечка I
(Липар – Буси).
Заштита, уређење и развој предела подразумева очување изворних одлика,
идентитета и диверзитета предела, уз афирмацију природних и културних вредности.
Заштиту и уређење предела у складу са Европском конвенцијом о пределу је потребно
спроводити кроз:заштиту свих заступљених типова предела кроз очување и одржавање
значајних или карактеристичних обележја предела која су проистекла из природне
конфигурације, или људске активности; управљање пределима кроз поступке којима се,
из перспективе одрживог развоја, обезбеђује редовно одржавање предела, са циљем
усмеравања и усклађивања промена изазваних друштвеним и економским процесима, као
и процесима у животној средини;стварање услова за спровођење предеоне политике
(општих принципа, стратегија и смерница, дефинисаних од стране надлежних органа),
која омогућава предузимање одређених мера у циљу заштите, управљања и планирања
предела.
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Заштиту, уређење и унапређење културних добара посматрати у оквиру развоја
целокупне области културног наслеђа, која представља развојни ресурс, који је потребно
заштитити, уредити и користити на начин који ће допринети успостављању регионалног и
локалног идентитета, у складу са европским стандардима заштите.
Заштита од елементарних непогода техничко-технолошких удеса и организација
простора од интереса за одбрану земље–Концепција планирања и заштите простора
од елементарних непогода и технолошких удеса, базира се на минимизацији ризика по
људско здравље и животе, природне и створене вредности, као и на санацији простора
који су евидентно угрожени овим појавама. У зависности од процене степена угрожености,
планирање и уређење простора за потребе одбране, подразумева предузмање
одговарајућих просторних и урбанистичких мера у поступцима планирања, уређења и
изградње, на усаглашавању просторног развоја у циљу обезбеђивања услова за потребе
деловања и извршење одбране.
Регионални карактер –За просторни развој АП Војводине од значаја ће бити одређени
карактеристични коридори,подручја и тачке регионалног идентитета, преко којих се она
препознаје, афирмише или идентификује на регионалном, националном или међународном
нивоу. Насеље Кула се налази на регионалном коридору ХС ДТД и самим тим представља
градско насеље од посебног значаја са својом специфичном улогом за развој региона.
Oснoвни циљeви зaштитe прирoдe су:
- истрaживaњa, вaлoризaциja и зaштитa нeистрaжeних пoдручja;
- стaрaњe o прoстoрним цeлинaмa прирoдним дoбримa кoje су у стaтусу зaштићeних;
- стaрaњe o прoстoрним цeлинaмa - прирoдним дoбримa кojи нeмajу стaтус зaштићeних;
- зaштитa вoдeних тoкoвa и oбaлa.
Зaштитa живoтнe срeдинe
У Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АП Војводине
дата је просторна диференцијација животне средине према стандардима и искуствима ЕУ,
а узимајући у обзир постојеће стање квалитета животне средине и тренд у наредном
периоду.
На основу ове диференцијације животне средине у општини Кула, насеља Кула и Црвенка,
као и зоне интензивне пољопривреде, линије државних путева I и II реда и пруга
сврстана су у подручја угрожене животне средине са мањим утицајима на човека, живи
свет и квалитет живота.
Зaштита живoтнe срeдинe дефинише се према циљевима зaштитe живoтнe срeдинe
утврђeним нa нивoу Рeпубликe и мeђунaрoднoм нивoу, прикупљeних пoдaтaкa o стaњу
живoтнe срeдинe и знaчajних питaњa, прoблeмa и прeдлoгa у пoглeду зaштитe живoтнe
срeдинe у плaну или прoгрaмима а то су:
- квaлитeтна живoтна срeдина, штo пoдрaзумeвa чист вaздух, дoвoљнe кoличинe
квaлитeтнe и хигиjeнски испрaвнe вoдe зa пићe, зaтим oчувaнoст пoљoприврeднoг
зeмљиштa, eкoсистeмa и биoлoшкe рaзнoврснoсти, здравствено безбедна храна,
уређена насеља и угодност боравка на радном месту и месту становања;
- рационално коришћење природних ресурса, а нарочито необновљивих или
делимично обновљивих (минералне и енергетске сировине, воде, земљиште) боље
коришћење сировина и енергије, смањење отпада и повећање степена
рециклирања, безбедно депоновање комуналног, индустриског и опасног отпада,
санирање еколошких и просторних последица сировина, заштита највреднијих
природних добара;
- зaустaвљaњe дaљe експлоатације сировина, ревитализација и рекултивација
подручја површинске експлоатације дeгрaдaциje прирoднe срeдинe (вaздух, вoдa,
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-

-

-

-

зeмљиштe и др.) најпре у критично загађеним урбаним и индустријским центрима, у
еколошки највреднијим подручјима;
заустављање еолске ерозије;
ревитализација и чишћење Великог Бачког канала;
изградња главног колектора регионалне канализације Кула-Врбас;
изградња фекалне канализационе мреже и уређаја за пречишћавање отпадних вода
у свим насељима општине, с тим да два и више насеља могу градити заједнички
уређај за пречишћавање;
измештање транзитног саобраћаја изван насеља;
санација и рекултивација постојећих депонија и прелаз на регионални систем
управљања отпадом у складу са Националном стратегијом управљања отпадом и
Законом о отпаду;
повећање површина под шумама;
заштита, обнова и санација стања живог света, очувања природних предела
посебне вредности, угрожених ретких биљних и животињских врста, очување
равнотеже екосистема и одржавање биодиверзитета;
заштита природних предела, амбијента и пејзажа око културно-историјских
споменика;
заштита људским радом створених добара и градитељског наслеђа као специфичне
културне средине живота људи;
развој еколошке етике и знања о последицама и узроцима загађивања животне
средине.

Зaштитa спoмeникa културe
Заштиту, уређење и унапређење културних добара, према Просторном плану
Републике Србије и Регионалном просторном плану АП Војводине, посматрати у
оквиру развоја целокупне области културног наслеђа, која представља развојни ресурс,
који је потребно заштитити, уредити и користити на начин који ће допринети
успостављању регионалног и локалног идентитета, у складу са европским стандардима
заштите.
Инфрaструктурa
Сaoбрaћajнa инфрaструктурa
Oснoвни циљeви у oблaсти сaoбрaћajнe инфрaструктурe:
- обeзбeдити услoвe зa рeaлизaциjу кoнцeпциjских пoстaвки Просторног плана
Рeпубликe Србиje у oблaсти сaoбрaћajнe инфрaструктурe, кoje сe oднoсe нa oвaj
прoстoр;
- прeмa Прoстoрнoм плaну Рeпубликe Србиje извршити дoпуну мрeжe мaгистрaлних
путeвa нa прaвцу пoстojeћeг рeгиoнaлнoг путa Р-101 aутo-пут E-75 (Врбaс - Сoмбoр
- вeзa сa
Мaђaрскoм (Бaja) и Бaрaњoм;
- oбeзбeдити услoвe зa eфикaсниje oдвиjaњe сaoбрaћaja нa мaгистрaлним и
рeгиoнaлним
путним прaцимa крoз нaсeљeнa мeстa, eлиминaциjoм трaнзитнoг
сaoбрaћaja из нaсeљa;
- рeвитaлизaциja пoстojeћe мрeжe друмских путeвa;
- дoгрaдњa другoг кoлoсeкa и eлeктрификaциja жeлeзничкe пругe Врбaс - Сомбор;
- рeвитaлизaциja
присутних плoвних путeвa зa мaксимaлнo кoришћeњe за
свeoбухвaтни рaзвoj сaoбрaћaja и сaoбрaћajних мaнифeстaциja трeбa дa сe oствaри
нa стрaтeшким принципимa oдрживoг рaзвoja живoтнe срeдинe у oквиру урбaних
прoстoрa;
- фoрмирaти мрeжу aтaрских путeвa тaкo дa сe oствaрe oптимaлнe вeзe нaсeљa и
aтaрa у циљу смaњeњa трoшкoвa трaнспoртa и пoвeћaњa кoнкурeнтнoсти рoбa сa
oвoг пoдручja;
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Вoдoприврeднa инфрaструктурa
У смислу oдрeђивaњa циљeвa и зaдaтaкa дугoрoчнoг рaзвoja вoдoприврeднe
инфрaструктурe у oквиру прoстoрa oбрaдe, кao приoритeтни, нaмeћу сe слeдeћи:
-дoпрeмaњe грaђaнимa и oстaлим кoрисницимa систeмa вoдoснaбдeвaњa, вoдe у пoтрeбнoj
кoличини, пoд oдгoвaрajућим притискoм и зaдoвoљaвajућeг квaлитeтa, a свe у смислу
рaциoнaлнoг кoриштeњa рeсурсa;
-прикупљaњe, кaнaлисaњe и прeчишћaвaњe oтпaдних, тe eвaкуaциja aтмoсфeрских вoдa
рeвитaлизaциja кaнaлскe мрeжe сa припaдajућим oбjeктимa и њeнo дoвoђeњe у функциjу,
-у мeлиoрaтивнoм и смислу снижaвaњa нивoa пoдзeмних вoдa;
-рeaктивaциjу и oдгoвoрнo кoриштeњe eвидeнтирaних гeoтeрмaлних рeсурсa.
Инфрaструктурa гaсoвoдa
Сa aспeктa кoришћeњa eнeргeтских извoрa и eнeргeтскe инфрaструктурe утврђуjу сe
слeдeћи плaнски циљeви:
- нaстaвaк изгрaдњe пoстojeћe гaснe мрeжe, кao и њeн дaљи рaзвoj, с тим у вези
- изградња транснационалног гасовода "Јужни ток" - који једним својим делом пролази кроз
територију општине Кула. Траса гасовода је утврђена кроз атаре територије К.о. Кула, К.о. Црвенка
и К.о. Сивац јужно од Великог Бачког канала.

-

функциoнaлнo кoришћeњe и штeдњa нeoбнoвљивих рeсурсa и штeдњa прoизвeдeнe
eнeргиje и стимулисaњe примeнe нoвих тeхнoлoгиja прoизвoдњe aлтeрнaтивних
oбликa eнeргиje (биoмaсa, биoгaс, сунчeвa eнeргиja и сл.) нaрoчитo oних кojи
дoпринoсe рaциoнaлнoм кoришћeњу, штeдњи eнeргиje и зaштити живoтнe срeдинe,
кao и кoришћeњу oбнoвљивих извoрa eнeргиje.

Зaдaтaк Прoстoрнoг плaнa je дa утврди прoгрaм и смeрницe рaзвoja гaсoвoднe
инфрaструктурe сa свим aктивнoстимa нa oвoм пoдручjу и тимe oбeзбeди нajпoвoљниje
услoвe зa зaштиту живoтнe срeдинe, oчувaњe прирoдних врeднoсти, живoт и рaд људи нa
oвoм пoдручjу и њeн дaљи рaзвoj.
Eлeктрoeнeргeтскa инфрaструктурa
У oблaсти eлeктрoeнeргeтскe инфрaструктурe пoстaвљajу сe слeдeћи циљeви:
- oбeзбeдити квaлитeтну и сигурну испoруку eлeктричнe eнeргиje кojу диктирa
пoтрoшњa у нaрeднoм пeриoду зa свe пoтрoшaчe нa пoдручjу oпштинe Кулa;
- у пoтпунoсти рeвитaлизoвaти прeнoсну мрeжу;
- oбeзбeдити кoридoрe зa нoву прeнoсну мрeжу;
- oбeзбeдити дoвoљaн кaпaцитeт трaфoстaницa 110/20kV;
- рeкoнструисaти пoстojeћу 20kV мрeжу и изгрaдити нoву гдe je тo нeoпхoднo;
- НН дистрибутивну мртeжу прeкo кoje сe дирeктнo снaбдeвajу сви пoтрoшaчи нa
свoм пoдручjу усклaдити сa пoтрeбaмa;
- изгрaдити нoвe и рeкoнструисaти пoстojeћe трaфoстaницe 20/0,4 kV, у склaду сa
зaхтeвимa дистрибутивнe мрeжe и пoрaстoм пoтрoшњe;
- у нaсeљимa изгрaдити квaлитeтну спoљну рaсвeту пo зaхтeвимa JКO;
Тeлeкoмуникaциoнa инфрaструктурa и РТВ систeми
У oблaсти тeлeкoмуникaциoнe инфрaструктурe и РТВ систeмa пoстaвљajу сe слeдeћи
циљeви:
- oбeзбeдити пoтрeбaн брoj тeлeфoнских прикључaкa зa свe кoрисникe;
- oбeзбeдити мрeжу висoкoг квaлитeтa, пoуздaнoсти и рaспoлoживoсти изгрaдњoм
jeдинствeнe трaнспoртнe мрeжe;
- изгрaдити мeђумeсни тeлeкoмуникaциoни систeм ПТТ зa oсигурaњe квaлитeтa
мeђумeсних вeзa дoвoљнoг кaпaцитeтa, пoлoжити oптичкe кaблoвe и oмoгућити
сaврeмeни систeм прeнoсa;
- зaмeнити дoтрajaлу oпрeму и мoдeрнизoвaти мрeжу дa би сe oбeзбeдилo пoуздaниje
и квaлитeтниje функциoнисaњe тeлeкoмуникaциoнoг систeмa ПТТ и услoви зa
извoђeњe сaврeмeних услугa;
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-

-

увeсти нoвe тeлeкoмуникaциoнe услугe увoђeњeм oптичких кaблoвa у мeснe мрeжe;
увeсти мoбилнe услугe зaснoвaнe нa рaдиo прeнoсу;
изгрaдити мoдeрнe приступнe кaблoвскe мрeжe зa oбeзбeђeњe ширoкoпojaсних
сeрвисa, рaзвoj jaвних, кoмeрциjaлних и лoкaлних рaдиo
и ТВ прoгрaмa, уз
кoнстaнтнo прaћeњe и укључивaњe нoвих тeхнoлoгиja у склaду сa свeтским
трeндoвимa;
oсигурaти кoридoрe зa РР вeзe;
изгрaдити микрoтaлaснe систeмe зa дистрибуциjу рaдиo и тeлeвизиjских прoгрaмa у
сeoским и мaњим грaдским срeдинaмa.

2. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ПОДРУЧЈУ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАН ДОНОСИ
2.1. Природне карактеристике
Природни услови
Геоморфолошке карактеристике
На простору општине Кула квартарне творевине у потпуности покривају старије геолошке
формације. на простору централне Бачке, а самим тим и општине Кула, током квартара
створене су две геолошко - морфолошлке јединице:
-

лесна зараван (Телечка),
лесна тераса.

Бачка лесна зараван заузима централне делове северне Бачке. Њен јужни део познат је
под називом Телечка.
Бачка лесна тераса је нижа од лесне заравни, њена апсолутна висина се креће од 83 до
87m. Лесне терасе у Војводини настале су бочном ерозијом великих речних токова који су
проширујући своје долине, еродирале ободне делове лесних заравни и створиле своје
простране долине.
Геолошке и геоморфолошке карактеристике не представљају ограничавајући фактор
развоја и уређења општинске терторије. Два основна геоморфолошка облика сходно
својим карактеристикама упућују на коришћење претежног дела површина општине у
правцу интезивне пољопривредне производњe.
Према подацима добијеним од Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне
сировине из Новог Сада, на територији општине Кула су одобрена истражна права за
минералну сировину - подземне воде.
Истажно право има ЈКП "Водовод" из Црвенке на локалитетима: извориштима ЈКП
"Водовод", фабрике шећера "Црвенка" и АД "Панон" у Црвенки и фабрика бисквита
"Јаффа" на локалитету извориште фабрике бисквита "Јаффа".
На простору општине, поред наведених истражних права постоје и лежишта минералних
сировина која су у експлоатацији то је лежиште минералне сировине опекарске глине на
локалитету Црвеначка коса
где експлоатацију врши ИГМ "Јединство" из Црвенке,
лежиште минералне сировине опекарске глине на локалитету "Телечка" где експлоатацију
врши ИГМ "Телечка" из Куле, као и лежиште минералне сировине гас на локалитету Руски
Крстур где експлоатацију врши АД "НИС НАФТАГАС" из Новог Сада (АД "НИС -НАФТАГАС"
нам је доставио податке за 5 бушотина на локалитету Руски Крстур).
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Поред наведених активних истражних простора и експлоатационих поља на подручју СО
Кула у протеклом периоду регистроване су и истражене појаве опекарских глина на два
локалитета: у Кули 4km северно од насеља и Сивцу 5km северозападно од насеља
Црвенка.
Хидрографске карактеристике
На територији општине Кула простире се мрежа канала који су подељени на пет
мелиорационих сливова на којима се налазе објекти неопходни
за функционисање
одводне каналске мреже -пропусти, мостови, уставе и две црпне станице Ц.С. Сивац на
каналу С-1 и Ц.С. Кула на каналу I-61 и Ц.С. Кула - Мали Иђош која је део система за
наводњавање.
Од водотока и канала на посматраном подручју се налазе следећи магистрални канали (у
надлежности ХС ДТД):
- део канала Врбас - Бездан од km 10+900 до km 38+800
- део канала Нови Сад-Савино Село од km 37+700 до km 39+110део канала БечејБогојево од km 62+400 до km 66+500
- канал Косанчић-Мали Стапар од km 0+000 до km 20+070
и хидротехнички објекти:
- преводница и устава Мали Стапар и
- преводница и устава Руски Крстур.
- Нивои воде у свим наведеним каналима хидросистема ДТД су дириговани и крећу се
у прописаним границама.
Латерални канали I-61 и I-64 који се пружају упоредо са каналом Врбас - Бездан, имају
вишенаменску функцију: служе да прихвате и одведу процедне воде из канала Врбас Бездан, унутрашње сувишне подземне и сувишне површинске воде са хидромелиоративног
слива који се одводњава, као и употребљене воде индустрије која се улива у канал.
Подземне воде
На територији оптине Кула осматрања подземних вода врши водопривредно предузеће
"Бачка" из Врбаса.
Ниво подземних вода на подручју општине има различите вредности, тако да је на
простору лесне заравани знатно испод површине терена, максимално достиже 2,0m
дубине. Део терена између лесне заравни и канала Врбас - Бездан чије су коте од 84 до
87m је са вишим нивоом подземних вода. Потез од Врбаса па до Црвенке је нешто
повољнији зато што сувишне воде па и подземне прима делта канал I-61 чији је радни
ниво знатно нижи од околног терена. Потез од Црвенке до Сивца и даље узводно је под
непосредним утицајем радног нивоа воде у каналу Врбас - Бездан. Такво стање
погоршавају и површинске воде са заравни које се директно уливају у канал Врбас Бездан уз претходно незнатно задржавање на ниском терену. Радни ниво воде у Великом
каналу на потезу између Црвенке и Сивца је на 83,4о m н.м. Насељa Липар и Нова
Црвенка су најмање угрожена високим нивоом подземних вода.
Ниво подземних вода на подручју између канала Савино Село – Руски Крстур - Мали
Стапар и канала Врбас - Мали Стапар је опао посале завршетка детаљне каналске мреже
и креће се на дубини од 1,5 до 2,0 m.
Сеизмика
Законска регулатива по овој проблематици у нашој земљи није довољно развијена и
довољно усаглашена са светским стандардима па је тако у најчешћој употреби Правилник
о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима
("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/92) по коме су основа за планирање
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и пројектовање сеизмички интезитет приказан на карти за повратни период од 500
година.
По основу овог Правилника на простору Војводине, што значи и општине Кула је могуће
очекивати максимални интезитет земљотреса од 8 МЦЗ скале (за повратни период 500
година).
Законодавац је предвидео могућност посебних истраживања како би се утврдили
пројектни параметри конкретних локација.
Увођењем ЕВРОКОД-а основа за процену сеизмичког хазарда је максимално очекивани
земљотрес (вероватноћа 70%) за повратни период
од 475 година и максимално
хоризонтално убрзање у очекиваном фреквентном опсегу.
Климатске карактеристике
Климатске карактеристике простора општине Кула 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 тзв.
Сибирског антициклона.
Годишња температура (просечна) на овом простору је 10,8бC, просечна температура
најхладнијег месеца (јануара) је -1,8бC и просечна температура најтоплијег месеца (јула)
је 21,36C. Јесен је у просеку топлија од пролећа за 0,6бC.
Годишња влажност (просечна) ваздуха је 77,3%, а средња вредност највлажнијег
месеца (децембра) је 88,4%. По годишњим добима највећа влажност је зими (86,8%), а у
току дана највлажније је јутро.
Облачност је највећа у децембру (76%), а најмања
годишња облачност 58%.

у августу (38%), док је просечна

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.

11

Педолошке карактеристике
Под утицајем чинилаца педогенезе и геолошке подлоге на територији општине Кула
настали су следећи педолошки типови земљишта:
Ред бр.
Тип земљишта
ha
%
1.Чернозем карбонатни (мицеларни)
6.310
13,10
на лесном платоу
2.Чернозем карбонатни (мицеларни)
40
0,10
3. Чернозем са знацима оглејавања у лесу
6.360
13,10
4. Ливадска црница карбонатна на лесној тераси

24.826

52,00

5. Ливадска црница карбонатна на лесном платоу

7.290

15,10

100

0,20

6. Ливадска црница са знацима заслањивања
7. Ритска црница карбонатна

1.060

8. Солончак

2,10

1.550

3,10

9. Солоњец солончкасти

380

0,70

10. Водена површина

230

0,5

УКУПНО:

48.146
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100,00

На територији општине најзаступљенији педолошки тип земљишта је ливадска црница
карбонатна и чернозем са својим варијететима. Пољопоривредно земљиште на територији
општине Кула обухвата површину од 90,97% од укупне површине општине.
Шуме и шумско земљиште и ловишта
На простору општине Кула, шуме се простиру на свега 0,4% територије општине и
представљају недовољно заступљени ресурс, с обзиром да се располаже са свега 186ha
шума и 144ha атарског зеленила, које обухватају мање засаде, појединачна стабла и
групе дрвећа и грмља. Ово зеленило се налази дуж путних појасева, поред објеката у
атару, салаша, утрина, деградираних земљишта у дубодолинама итд.
Према Просторном плану РС на територији АП Војводине, која је дефицитарна шумама,
потребно повећати степен шумовитости са садашњих 6,8% на 14,3%, односно за западно
– бачки округ, где се налази и општина Кула са 5,5% на 10,1%.
Заштићена природна добра
Подручја предвиђена за заштиту
Завод за заштиту природе Србије доставио је податке везане за заштиту природе и
природних добара на територији општине Кула.
Станишта природних реткости
Ова станишта обухватају остатке природних степа, влажних ливада, која се већином
користе као пашњаци или кошанице. Остаци степске вегетације и влажна станишта
(влажне ливаде, тршћаци, слатине) смештена у дубоким долинама лесног платоа као и уз
слатине или привремене водотокове већином су угрожена нелегалним одлагањем
комуналног отпада, непланским пошумљавањем и ненеменским преоравањем. Ова
подручја посебно степски фрагменти, представљају станишта природних реткости
("Службени гласник РС", бр. 50/93). На њиховим стаништима се уважавa I степен режима
заштите. У границама I степена заштите забрањује се коришћење природних богатстава и
искључују сви други облици коришћења простора и активности осим научних
истраживања и контролисане едукације.
Долина Буси и остаци степе у бочном огранку Криваје све до Фалционовог салаша
(3) на самој граници општине Кула, као и дубока долина са Кривајом (ван граница
општине) одређено је 2005. године за међународно ботанички значајно подручје (ИПА
подручје) у нашој земљи. Представља станиште угрожених врста са Црвене листе флоре
Србије.
Падине Телечке са сурдуцима у околини Сивца и Црвенке обрасле су ливадскостепском вегетацијом у чијем саставу су заступљене заштићене биљне врсте од којих
памук трава (Salvia austriaca) развија најбогатије популације. Ово подручје је знатно
угрожено изградњом легалних и дивљих депонија и другим активностима којима се
уништавају малобројни фрагменти са остацима степе на лесу.
Слатине у околини Руског Крстура, односно остаци слатина након мелиоративних и
агрокултурних
захвата
карактерише
присуство
ливадско–степске
вегетације.
Континенталне слатине су као тип станишта приоритет заштите на европском нивоу. Од
2003. године Завод за заштиту природе Србије, у оквиру програма рада, ради на
валоризацији природних вредности слатина у Војводини које представљају једне од
најугроженијих типова станишта.
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Рибњак Руски Крстур је значајно станиште птица водених станишта, издваја се
гнежђење црвенокљуног лабуда и миграцију чапље кашикаре и велике беле чапље. Не
треба -мењати намену овог простора, уз усклађивање потреба заштите ових птица и
узгоја риба. Онемугућити изградњу објеката који могу угрозити птице и њихово станиште.
Колектори отпадних вода фабрике алкохола Панон" и фабрика шећера
"Црвенка" због присуства велике количине органских материја у отпадним водама
представљају гнездилишта сабљарке и црвеноноге властелице, црноглавог галеба и
обичне чигре. Са друге стране треба имати у виду да квалитет пречишћеног ефлуента
мора одговарати квалитету воде реципијента (Велики бачки канал). Због присуства ретких
и угрожених врста на овом простор, у случају рекултивације простора и реконструкције
постојећег уређаја за пречишћавање (у складу са квалитетом и квантитетом ефлуента)
неопходно је имати услове овог Завода.
Мере заштите:
- Забрањена је промена намене ливада и пашњака,
- Очувати слатине искључивањем мелиоративних радова и промене водног
режима
станишта, као и преоравањем, култивисањем или пошумљавањем земљишта,
- Забрањено је одношење (скидање) површинског слоја траве са пашњака и влажних
ливада,
- Користити пашњаке и ливаде за потребе локалног становништва кроз одрживо кошење
и пашарење,
- Подизати вишеспратно заштитно зеленило око рибњака коришћењем аутохтоних врста,
- Подизати зелене појасеве уз путну и каналску мрежу коришћењем пре свега аутохтоног
садног материјала
- Изградњу објеката ограничити на пољопривредне објекте чија намена је у складу са
традиционалним обликом коришћења ливада и пашњака,
- За потребе изградње пољопривредних објеката и салаша прибавити услове Завода за
заштиту природе,
- Избегавати коришћење страних инвазивних врста за озелењавање простора у близини
станишта врста природних реткости (Acer negundo, Ailantxys glandulosa, Amorpha Fruticosa,
Celtis occidentalis, Fraxinus pensiylvanica, Gledicхia triacхantos, Licium хalimifolijum
Partхenocissus inserta, Prunus serotina, Reуnourina sun. Faloppa japonica, Robinia
pseudoacacia,)
- Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде преко 50 %, Очувати разноврсност
физиогномије тј. спратовности шумске вегетације, Завод за заштиту природе je обавезно
укључити у поступак израде планова регулације насеља у Општини Кула полазећи од
потребе дефинисања услова за које је надлежан овај Завод, а који се односе сагласно
члану 41. и 42. Закона о планирању и изградњи, на правила уређења простора и правила
грађења.
2.2. Створене карактеристике
2.2.1. Становништво
Анализа демогрфског развоја насеља у општини Кула извршена је на основу званичних
статистичких података из пописа становништва у периоду 1948. – 2002. година, и
расположивих резултата пописа становништва из 2011. године
Према попису из 2011. године у 7 насеља општине живи 44.539 становникa.
Када се има у виду површина општине Кула од 481 km2, као и број становника, може се
констатовати да општина има просечну густину насељености 92,6 становника по једном
km2.
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Табела: Преглед броја становника општине Кула по пописима у периоду
Од 1948. до 2011. године
Насеље
Општина
Кула
Крушчић
Кула
Липар
Н. Цвенка
Р. Крстур
Сивац
Црвенка

1948.г.
39.488

1953.г.
41.622

1961.г.
46.062

1971.г.
48.727

1981.г.
49898

1991.г.
49.311

2002.г.
49.531

2011.г.
43.101

2.791

2.846

3.281

2.927

2.658

2.477

2.385

1.852

10.704

11.733

13.609

17.245

18.847

19.311

19.739

17.866

1.696

1.565

1.890

1.609

1.506

1.456

1.841

1.482

515

461

592

419

453

508

537

420

5.874

6.115

5.873

5.960

5.826

5.636

5.490

4.585

11.029

11.105

11.448

10.469

9.979

9.514

9.224

7.895

6.879

7.797

9.369

10.098

10.629

10.409

10.315

9.001

Мрежа и функције насеља и рурална подручја
Функционална
диференцијација
насељске
мреже
заснована
је
на
постојећој
категоризацији: општински центар насеље Кула, секундатни центар је насеље Црвенка, а
сеоска насеља првог степена су Сивац, Руски Крстур, Крушчић, Липар, Нова Црвенка је
примарно насеље са допуном основних функција у оквиру секундарног центра Црвенке.
Привредне делатности
На основу анализа и процена, као најзначајније привредне активности у општини Кула, за чији је
развој потребна повећана подршка локалне и шире заједнице, утврђене су:
- индустрија, пре свега прехрамбена али и металопрерађивачка, индустрија грађевинског
материјала, производња коже и обуће, одевних предмета, намештаја;
- пољопривреда (све гране пољопривреде);
- грађевинарство;
- саобраћај;
- туризам и угоститељство;
- мала привреда.

Пољопривреда
Пољопривреда, као најзначајнија привредна делатност проистекла из природних услова, има веома
велике развојне могућности.
Подстицати успостављање пуне комплементарности између:
- ратарства, повртарства, воћарства и виноградарства са сточарством, ради очувања квалитета
земљишта и обезбеђења хранидбене основе стоке;
- пољопривреда и водопривреде ради обезбеђења оптималних хидролошких услова за гајење
биљака и животиња и заштите вода од неконтролисане и прекомерне употребе пестицида и
минералних ђубрива;
- пољопривреде и прехрамбене индустрије ради обезбеђивања потребне сировинске основе и
пуне упослености производних капацитета обе делатности;
- планирање и изградње недостајућих инфраструктурних система у атарима;
- пољопривреде и туризма и угоститељства ради пуне валоризације пољопивредне
производње и развоја туристичке понуде.

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

Трговина, угоститељство, занатство и друге услуге
У свим насељима потребни су објекти намењени задовољењу потреба становништва у области
трговине, занатства и угоститељства. Мрежу капацитета намењених снабдевању и услугама
развијати у склади са критеријумом учесталости њиховог коришћења: капацитете свакодневнох
потреба станивништва развијати у складу са проторном дистрибуцијом становништва, капацитете
намењене повременом или изузетном коришћењу развијати у централној насељској зони и у зонама
највеће концентрације становника и посетилаца.

2.2.2. Инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
На простору општине Кула присутна је инфраструктура три вида саобраћаја: друмског,
железничког и водног.
Друмски саобраћај - код друмске инфраструктуре изграђени су путеви различитог
хијерархиског нивоа, који не задовољавају све захтеве за транспортом. Постојећа мрежа
државних путева I и II реда не омогућавају задовољавајући ниво веза општине са
окружењем и широм територијом.
Простором општине пролази један државни пут IБ реда бр.19 правцем: Апатин- Сомбор−
Кула − Врбас- Србобран- Е75- Бечеј− Башаид−Нова Црња- државна
граница са
Румунијом (гранични прелаз Српска Црња), који пресеца територију општине на правцу
северозапад−југоисток, реципијент је већине интегралних кретања у оквиру општине и
усмеравају их до жељених одредишта.
Траса овог пута ван насеља има задовољавајуће експлоатационо − техничке
карактеристике, тако да обезбеђује задовољавајући ниво саобраћајне услуге, безбедности
и проточности, а траса кроз насеље Сивац и Кулу има неповољне карактеристике посебно
што je изражен транзитни саобраћај на овом путу који својим манифестацијама нарушава
међунасељске и насељске токове и знатно угрожава животну средину. Негативни ефекти
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су евидентни, са трендом повећања, те се у оквиру урбанистичких планова ових насеља
јављају захтеви за измештање трасе ван урбаних простора.
На простору општине присутна су два државна пута II реда (регионални): бр. 106 -ОџациКула и бр. 105 -Бачка Топола − Липар − Кула − Савино Село − Бачка Паланка. Ови
путеви имају функцију регионалног повезивања и кумулисање саобраћаја са локалних и
атарских путева. Трасе ових путева пролазе кроз насеља Руски Крстур, Кула и Липар тако
да транзитни саобраћај на овим путевима својим манифестацијама нарушава
међунасељске и насељске токове и знатно угрожава животну средину.
Железнички саобраћај − на простору општине егзистира локална железничка пруга
Сомбор − Сивац − Црвенка − Кула − Врбас, која је у експлоатацији.
Присутни су и коридори демонтираних железничких пруга: Оџаци − Крушчић− Црвенка −
Нова Црвенка − Суботица, Кула − Гајдобра и Кула − Мали Иђош са железничким
станицама у Крушчићу, Црвенки (код циглане) и Новој Црвенки са руинираним станичним
зградама.
Изграђеност објеката и садржаја железничког саобраћаја се не користи у
задовољавајућем обиму иако постоје добре просторне могућности за имплементацију свих
потребних садржаја за успостављање интегралног транспорта.
Водни саобраћај−велики потенцијал општине Кула представља то што њен простор
пресецају пловни путеви (основни канали хидросистема Дунав-Тиса-Дунав): Врбас −
Бездан од km 10+900 до km 38+800, Бечеј − Богојево од km 62+400 до km 66+500 и
Косанчић − Мали Стапар од km 0+000 до km 20+070 чија укупна дужина износи 52.070
m.
Канали Врбас − Бездан и Бечеј − Богојево су пловни канали са двотрачним саобраћајем и
пројектованим пловним габаритом изнад акваторије канала од 6 m код максималног
водостаја. Канал Врбас−Бездан је плован за теретњаке до 500 t носивости и има
минималну пловну дубину 2 m и ширину 15,2 m. Тренутно је код Врбаса канал непроходан
јер није у потпуности реконструисан покретни мост порушен 1999 г. Канал Бечеј −
Богојево је плован за теретњаке до 1.000 t носивости и има минималну пловну дубину
2,15 m и ширину 21,5 m. Канал Косанчић−Мали Стапар је плован за теретњаке до 650 t
носивости, само од ушћа до преводнице Руски Крстур km 3+750, која није у функцији, са
максималном пловном ширином од 11,5 m.
Ваздушни саобраћај - када је у питању јавни ваздушни саобраћај, општина Кула је
упућена на ваздушну луку "Аеродром Београд". За потребе привредне авијације користе
се одговарајуће земљане подлоге у свакој катастарској општини.
Водопривредна инфраструктура
На простору општине налазе се водни системи основне и детаљне каналске мреже
хидросистема Дунав – Тиса - Дунав и акумулација на бочном огранку Криваје.
Основну каналску мрежу чине следећи магистрални канали: део канала Врбас −
Бездан, део канала Нови Сад − Савино Село, део канала Бечеј − Богојево, канал Косанчић
− Мали Стапар и хидротехнички објекти: преводница и устава Мали Стапар и преводница
и устава Руски Крстур.
Детаљна каналска мрежа - на територији општине изграђена је детаљна каналске
мрежа, која је подељена на пет мелиорационих сливова на којима се налазе објекти
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неопходни за функционисање одводне каналске мреже - пропусти, мостови, уставе и две
црпне станице Сивац на каналу С-1 и Кула на каналу I-61 и Ц.С. Кула - Мали Иђош која је
део система за наводњавање. Сливови за одводњавање КС–III и VKC-V простиру се на
површини општина Кула и Врбас. Површина слива који припада општини Кула износи
8.620 ha, а површина слива VKC-V који припада општини Кула је 920 ha.
Системи за наводњавање - на граници катастарских општина Кула и Врбас изграђен је
систем за регионално снабдевање водом северне Бачке, подсистем Кула - Мали Иђош у I
фази са површином за наводњавање од 5.600 ha и црпном станицом капацитета 1,2
m3/sec.
У североисточном делу општине на бочном огранку Криваје К−18 односно на приступном
каналу К−18−2 изграђена акомулација−језеро „Сава” из којег се врши наводњавање око
200 ha земљишта које припадају ПД "Паноија", језеро залази на територију општине Кула.
Термоенергетска инфраструктура
Приликом изградње нових објеката енергетске инфраструктуре потребно је посебно обратити пажњу
на заштићена природна добра на територији општине. Такође приликом планирања, пројектовања и
изградње ових објеката, водити рачуна о смањењу конфликата између коришћења енергетских
ресурса и заштите животне средине (насеља, становништва, земљиште, итд.) и предузимање
одговарајућих мера за санирање негативних последица (програм рекултивације, ревитализације,
отклањања штета, итд).
Гасоводна инфраструктура
Планира се гасификација свих насељених места на простору општине Кула, прикључцима на
регионални гасовод Госпођинци - Апатин. Насеља Липар, Црвенка и Крушчић преко ГМРС "Црвенка",
Сивац преко ГМРС "Сивац", Мали Стапар преко ГМРС "Мали Стапар" (постоји могућност изградње
ГМРС "Мали Стапар" са прикључком на разводни гасовод за Кљајићево) а Руски Крстур преко ГМРС
"Руски Крстур" која се прикључује на разводни гасовод за општину Оџаци.
Предвиђена је изградња разводног гасовода за Оџаке на стационажи 49+800 km гасовода
Госпођинци − Сомбор поред пута Кула − Руски Крстур, на већ изграђеном одвојку.
Такође је предвиђена изградња гасовода високог притиска за Кљајићево а на основу захтева ЈП
"Србијагас". Гасовод једним својим делом се поставља на територији Опшине Кула (К.о. Сивац) у
складу са достављеним захтевом за уврштавање гасовода високог притиска за Кљајићево.
Транснационални гасовод "Јужни ток" - једним својим делом пролази кроз територију општине
Кула. Траса гасовода је утврђена кроз атаре територије К.о. Кула, К.о. Црвенка и К.о. Сивац јужно
од Великог Бачког канала. Просторним планом подручја посебне намене транснационалног гасовода
"Јужни ток" ("Службени гласник РС" бр. 119/12 и 98/13), су утврђени и услови заштите, уређења и
грађења на предметном објекту и припадајућим објектима и окружењу.
Нафтоводна инфраструктура
Са аспекта експлоатације енергетских извора (нафте, природног гаса и хидротермалних сировина),
на предметном простору потребно је поред постојећих хидротермалних бушотина и инсталација и
гасних бушотина унутар одобрених истражних простора НИС- НАФТАГАС и ЈП „Завод за изградњу”
Кула омогућити и будуће истражне радове на територији општине. Изградња објеката која прате
експлоатацију гаса и хидротермалних сировина вршиће се на одобреном експлоатационом простору.
Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор Нови Сад – Панчево – Београд – Смедерево – Јагодина – Ниш) представља плански документ вишег
реда чија се решења на територији општине Куле уграђују у Просторни план општине Кула.
Реализација продуктовода предвиђена је у три фазе: I фаза - деонице Панчево - Нови Сад и
Панчево – Смедерево; II фаза - деонице Смедерево - Јагодина и Јагодина – Ниш; III фаза деонице Нови Сад - Сомбор и Панчево - Београд.
Изградња деонице продуктовода Нови Сад - Сомбор конципира се као једноцевни систем за
транспорт моторних горива. Јужно од Врбаса па до терминала "Сомбор" продуктовод прати трасу
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постојећег разводног гасовода: деоница РГ04-15 Госпођинци - Сомбор. Продуктовод се на појединим
местима удаљава од постојећег гасовода и нафтовода због изграђених објеката у заштитној зони
гасовода и нафтовода и поштовања минималног удаљења продуктовода од објеката која износи 30m
са обе стране цеви.
Коришћење обновљивих извора енергије
У Србији се у наредним годинама очекују улагања у енергетски сектиоор и знатно већа коришћења
обновљивих извора енергије (ОИЕ).
С обзиром да је Србија чланица Енергетске заједнице југоисточне Европе, има обавезу да повећа
укупан удео ОИЕ са 21,8 на 29 осто.
Биомаса, биогас, геотермална енергија
Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса, биогас,
геотермална енергија) градиће се у склопу радних комплекса, односно туристичких простора
(геотермална енергија), како у насељима тако и ван, који ће ову енергију користити за сопствене
потребе, а у случају већих капацитета вишак конектовати у јавну мрежу.
Појединачни енергетски производни објекти већих капацитета који би користили биомасу и биогас
за производњу енергије, као и енергетски објекти који би користили сунчеву енергију и енергију
ветра већих капацитета који ће произведену енергију конектовати у јавну мрежу, могу се градити
ван насеља.
Енергија ветра
Парк ветроелектрана се може градити на пољопривредном земљишту, ван зона насеља, шума,
заштићених природних и културних вредности, уз сагласност надлежног Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
За искоришћавање енергије ветра, поред неопходних климатских карактеристика, један од важних
фактора је и постојећа путна и железничка инфраструктура и приступачност терена на ком се
планира изградња ветроелектрана. Такође, важан фактор је и покривеност територије
средњенапонском и високонапонском мрежом и постојање трансформаторских станица и могућност
прикључења на исте.
Одабирање погодног места за инсталисање ветрењача је најделикатнији и најодговорнији задатак
кад се жели искористити енергија ветра. Стога избору локације предходи низ методолошких
активности:
- коришћење метеоролошких података, које поседују хидрометеоролошке службе;
- теренска испитивања, да би се идентификовале области за детаљна испитивања (мерење
брзине ветра, правац дувања ветра);
- геомеханичка својства терена;
- сеизмолошки аспекти;
- постојање посебних економско-финансијских захтева од стране локалне заједнице;
- могућност прикључивања на електроенергетски систем;
- постојање приступних путева и могућност транспорта опреме;
- утицај на животну средину и биодиверзитет - неугрожавање флоре и фауне, избегавање
градње у границама заштићених природних добара и других еколошки значајних подручја и
у њиховој непосредној близини.
Ограничења за изградњу ветроелектрана представљају:
- подручја заштићених природних вредности;
- подручја насељених места;
- грађевинско земљиште ван грађевинских подручја насеља;
- подручја експлоатације минералних сировина – глине.
Утицаји на околину постављања ветрењача су: расположивост земљишта, телевизијске и радио
сметње, бука, естетика, утицај на биосферу и остала локална ограничења. Процењивање
економичности ветрењача је комплексно. Јединствени параметар који се може поредити с осталим
изворима енергије је производна цена енергије, односно време отплате инвестиције.
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Енергија сунца као неисцрпни извор енергија све више добија на значају. Цена технологије за
коришћење сунчеве енергије у протеклим годинама се значајно смањила, те у наредном периоду
очекује се знатно веће коришћење те врсте енергије.
За соларне енергетске производне објекте потребно је обезбедити грађевинско земљиште изван
насеља по правилу на пољопривредном земљишту лошијег бонитета. У насељу и изван насеља за
постављање соларних енергетских производних објекта могу се користити и површине на којима је
извршена експлоатација глине, након санације глинокопа.
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.
Постоји могућност да се на исти начин користи устава на Малом Стапару.

Развој енергетске инфраструктуре је у конфликту између коришћења енергетских ресурса
и заштите животне средине (земљишта, становништва и друго) и предузимању
одговарајућих мера за смањење конфликта и санирање негативних последица (програми
рекултивације/ревитализације отклањање штета и друго).
Електроенергетска инфраструктура
Потрошачи на простору обухваћеном планом напајају се електричном енергијом из
јединственог електроенергетског система Србије. Основни објекат за снабдевање су
трафостанице ТС 110/20 kV "Кула", ТС 110/20 kV "Врбас 1" (потрошачи у насељеним
местима Кула и Руски Крстур) и ТС 110/20 kV "Црвенка" (потрошачи у насељеним местима
Црвенка, Сивац, Крушчић, Липар и Нова Црвенка).
На територији општине се налазе следећи далеководи напонског нивоа 110 kV:
- далековод број 132/1 Сомбор 1 − Црвенка;
- далековод број 132/2 Црвенка − Кула;
- далековод број 132/3 Кула − Србобран;
- далековод број 181 Оџаци − Врбас 1;
- далековод број 1130 Кула − Врбас 1.
На датом простору постоји изграђена преносна средњенапонска мрежа 20 kV. Ова мрежа
је највећим делом надземна, а само су делом у Кули, а краће деонице или одцепци у
осталим местима изведени подземним кабловима.
Електронске комуникације и информациони системи
Телекомуникациона инфраструктура на подручју општине, којом су обухваћени
телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви и примарна мрежа у
насељима, углавном ни по квалитету ни по капацитету није на задовољавајућем нивоу.
Секундарна мрежа није на задовољавајућем нивоу, претежно је изведена надземно и
недовољног је капацитета. Jош увек није извршена аутоматизација и дигитализација
телекомуникационе опреме и система у свим насељима општине.
Спојни путеви између телефонских централа нису у потпуности остварени оптичким
кабловима, тако да су у функцији следеће међумесне кабловске релације: Врбас − Кула,
Кула − Сомбор и Кула − Руски Крстур.
На релацији Црвенка − Нова Црвенка веза се остварује аналогним системом преноса по
бакарним проводницима, а на релацијама Кула − Липар и Кула − Крушчић у функцији су
радио-релејни системи веза.
За потребе система мобилних телекомуникација изграђене су базне станице у Кули,
Руском Крстуру, Сивцу и Црвенки.
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На делу подручја општине постоје кабловски дистрибутивни системи: Кула и у делу
Црвенке, док у осталим насељима нема елемената кабловског дистрибутивног система.
ПП РС Кроз подручје општине Кула пролази коридор РР везе као и оптички кабл
предвиђен за реконстрикцију.
Комунални објекти и површине
Депоновање отпада на простору општине ће се у наредном планском периоду одвијати у
складу са Стратегијом управљања отпадом и законском регулативом којом се дефинише
ова област.
Према овој Стратегији, све локалне самоуправе су у обавези да израде регионалне и
локалне планове управљања отпадом. Очекује се изградња регионалних санитарних
депонија и трансфер станица, постројења за сепарацију рециклабилног отпада, санација
постојећих сметлишта која представљају највећи ризик по животну средину, проширење
обима сакупљања отпада и др.
Општина Кула је у складу са Стратегијом управљања отпадом потписала Споразум о
формирању региона за управљање комуналним отпадом. Потписнице овог споразума су
поред општине Кула и општине Оџаци, Бач, Апатин и Сомбор.
Према овом споразуму за локацију регионалне депоније региона за управљање отпадом,
одређена је постојећа депонија "Ранчево" у општини Сомбор.
Оставља се могућност да општина Кула приступи другом региону за управљање отпадом,
уколико се за то укаже потреба.
Мрежа регионалних центара за управљање комуналним отпадом не искључује друге
варијанте, што ће се тачно утврдити после потписивања међуопштинских споразума и
доношења регионалних концепција управљања отпадом.
Локација трансфер станице, у општини Кула утврђена је Планом генералне регулације
насељеног места Кула у непосредној близини постојеће депоније отпада. Оставља се
могућност да трансфер станица може бити лоцирана и на другом простору на територији
општине, под условом да се примене сви важећи прописи и критеријуми за њено
лоцирање.
Неуређене депоније – према Закону о управљању отпадом, јединица локалне
самоуправе била је дужна да у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о
управљања отпадом изради попис неуређених депонија на свом подручју, а у року од две
године изради пројекте санације и рекултивације неуређених депонија, на које сагласност
даје АП Војводина. Попис неуређених депонија неопходно је да садржи податке
о локацији, просторним и географком положају, врсти и количини отпада, рокове њихове
санације и рекултивације као и друге податке значајне за реализацију пројекта.
У циљу успостављања система адекватног управљања отпадом на територији обухвата
Просторног плана, а на основу Регионалног плана управљања отпадом и Локалног плана
управљања отпадом за територију општине Кула, очекује се изградња регионалних
санитарних депонија, трансфер станица, постројења за сепарацију рециклабилног отпада,
санација постојећих сметлишта која представљају највећи ризик по животну средину,
проширење обима сакупљања отпада и др. Такође је потребно утврдити локације за
одлагање инертног отпада и успоставити систем за сакупљање и третман посебних токова
отпада – локално или регионално (отпадно уље, електронски/електрични отпад,
истрошене батерије и акумулатори, отпадне гуме, стара возила, амбалажни отпад и други.
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Уклањање животињских лешева − према важећој законској регулативи (Закон о
ветеринарству) општине су у обавези да организују зоохигијенску службу која између
осталог мора обављати послове нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака
животињског порекла.
Уклањање животињских лешева и отпадака животињског порекла се мора вршити тако да
не представља ризик по друге животиње, људе и животну околину.
Уколико се за то укаже потреба на територији општине се може изградити објекат за
сакупљање, прераду или уништавање отпадака животињског порекла. За изградњу
оваквог објекта потребно је сачинити Елаборат и доставити га Министарству
пољопривреде водопривреде и шумарства – Управи за ветерину, на основу чега би се
поверили ови послови локалној самоуправи.
У изузетним случајевима (који су утврђени Законом) уклањање животињских лешева се
може вршити закопавањем или спаљивањем на сточном гробљу или у јами гробници која
мора испуњавати услове прописане Правилником о начину разврставања и поступања са
споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за
изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа
животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и
условиме за сточна гробља и јаме гробнице (односно у складу са важећом законском
регулативом).
2.2.3. Непокретна културна добра
На
основу
утврђених
градитељско-урбанистичких,
архитектонских,
историјских,
културолошких и археолошких вредности сачуваног културног наслеђа орштине Кула,
издвојена су културна добра са циљем њихове правне заштите и заштите кроз просторно
планирање.
КУЛА
Споменици културе
1.Српска православна црква Св. Апостола Марка - проглашена за споменик културе од
великог значаја решењем број 01-78/4, 01.03.1989. године од стране Покрајинског завода
за заштиту споменика културе у Новом Саду.
2. Римокатоличка црква, Улица Лењинова бр.16 – Решењем број 633-4711/99 од
25.1.2000. године Римокатоличка црква Светог Ђорђа у Кули је проглашена за сроменик
културе. (к.р.број 2845).
Евидентиране нерокретности под претходном заштитом
Просторно културно - историјске целине
Просторну културно – историјску целину центра Куле чини део уличних низова објеката уз
Улицу Лењинову, Јосипа Крамера, Ђуре Стругара и Трг Ослобођења, где је оцењено да је
сачувана стара регулација низовима јавних, сакралних и стамбених објеката значајних за
развој Куле.
1. Потез у Улици Лењиновој
2. Потез у Улици Јосипа Крамера
3. Трг Ослобођења
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Појединачни објекти
Профана архитектура
1.Има укупно 6 евидентираних локалитета са објектима профане архитектуре то су: хотел
«Кула», школа (к.п.број 2834/2), објекати у Улици Лењиновој: бр. 25, 24, 8, 7, 5 и 3,
објекат Дома културе са спомен целином, објекти у Улици Јосипа Крамера: бр. 6, 14, 16,
и 22 и објекти у улици Стевана Сремца прека кућа и озидани лагум и објекат у Улици
Железничкој бр. 29.
Објекти техничке културе
1.индустријски објекат – млин, на обали канала Бездан - Врбас, Улица Јосипа Крамера
бр.17 (к.п.број 4266)
мостови преко канала Бездан - Врбас, на крају Улице Вељка Влаховића и Улице Јосипа
Крамера.
Знаменита места
Евидентирано је 8 локалитета знаменитих места.
Археолошки локалитети
На простору атара насеља Кула евидентирано је 14 археолошких локалитета.
РУСКИ КРСТУР
Нерокретна културна добра
Сроменици културе
Сакрална архитектура
1.Русинска грко-католичка црква, Решењем број 01-309/1-69 од 18. јуна 1969. године
Покрајинског завода за заштиту сроменика културе Нови Сад, црква и иконостас су
стављени под заштиту Закона као споменик културе
2. 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", број8/98.
Профана архитектура
1. 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.
Евидентиране непокретности под претходном заштитом
Просторно културно - историјска целина
Просторну културно – историјску целина центра Руског Крстура чине делови уличних
низова објеката у Улици Маршала Тита и делу Улице Фрушкогорске.
Појединачни објекти
Евидентирано је 5 локалитета са појединачним објектима.
Знаменита места
Евидентирано је 6 локалитета знаменитих места.
Археолошки локалитети
Евидентирано је 5 археолошких локалитета у атару Руског Крстура
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КРУШЧИЋ
Непокретна културна добра
У Крушчићу за сада нема утврђених непокретних културних добара.
Евидентиране непокретности под претходном заштитом
На
основу
утврђених
градитељско-урбанистичких,
архитектонских,
историјских,
културолошких и археолошких вредности сачуваног културног наслеђа насеља Крушчић
издвојена су доле наведена културна добра са циљем њихове правне заштите и зaштите
кроз просторно планирање.
Појединачни објекти
Сакрална архитектура
Римокатоличка црква у Улици Маршала Тита, саграђена 1783. године
Профана архитектура
Евидентирана су 4 локалитета са објектима профане архитектуре
Знаменита места
споменик победе у центру села са бистом подигнутом у знак сећања на народног хероја у
непосредној околини 1982. године. (к.п.број 1098/1)
Археолошки локалитети
На простору Крушчића евидентирано је 8 археолошких локалитета
ЦРВЕНКА
Непокретна културна добра
У Црвенки за сада нема утврђених непокретних културних добара.
Евидентиране непокретности под претходном заштитом
На
основу
утврђених
градитељско-урбанистичких,
архитектонских,
историјских,
културолошких и археолошких вредности сачуваног културног наслеђа Црвенке, издвојена
су доле наведена културна добра са циљем њихове правне заштите и заштите кроз
просторно планирање.
Просторно културно - историјске целине
1.Комплекс радничке колоније
2 Комрлекс уз фабрику шећера
3. Подруми за вино
Појединачни објекти
Сакрална архитектура
1. Римокатоличка црква (к.р.број 3021/1)
Профана архитектура
1. Улица Маршала Тита бр.59 (к.п.број 2896)
2. Улица Маршала Тита бр. 96 (к.п.број 2350/1)
3. низ житних амбара лоцираних на обали канала (к.п.број 3145/1 и 3145/2)
Објекти техничке културе
Мост преко канала Бездан-Бечеј, на крају Улице Вељка Влаховића и Млинарске
Знаменита места
1. спомен-плоча на пословној згради Индустрије грађевинског материјала "Јединство"
2. старо Јеврејско гробље на крају села, према северу. (к.р.број 763/3 и 763/4).
Археолошки локалитети
На простору атара Црвенке се налази 8 евидентираних археолошких локалитета.

24

НОВА ЦРВЕНКА
Непокретна културна добра
У Новој Црвенки за сада нема утврђених непокретних културних добара.
Евидентиране нерокретности под претходном заштитом
На
основу
утврђених
градитељско-урбанистичких,
архитектонских,
историјских,
културолошких и археолошких вредности сачуваног културног наслеђа Нове Црвенке,
издвојена су доле наведена културна добра са циљем њихове правне заштите и заштите
кроз просторно планирање.
Појединачни објекти
На простору Нове Црвенке се налази 5 локалитета са евидентираним појединачним
објектима.
ЛИПАР
Непокретна културна добра
У Липару за сада нема утврђених непокретних културних добара.
Евидентиране непокретности под претходном заштитом
На
основу
утврђених
градитељско-урбанистичких,
архитектонских,
историјских,
културолошких и археолошких вредности сачуваног културног наслеђа насеља Липар,
издвојена су доле наведена културна добра са циљем њихове правне заштите и заштите
кроз просторно планирање.
Појединачни објекти
На простору Липара се налази 4 локалитета са евидентираним појединачним објектима.
Знаменита места
На простору Липара се налази 5 локалитета са евидентираним знаменитим местима.
Археолошки локалитети
На простору Липара се налази 5 локалитета
са евидентираним
археолошким
локалитетима.
СИВАЦ
Непокретна културна добра
На
основу
утврђених
градитељско-урбанистичких,
архитектонских,
историјских,
културолошких и археолошких вредности сачуваног културног наслеђа Сивца, издвојена
су доле наведена културна добра са циљем њихове правне заштите и заштите кроз
просторно планирање.
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ
Сакрална архитектура
1. Српска православна црква Светог Николе, Решењем Покрајинског завода за заштиту
споменика културе бр. 917/67 од 23. јануара 1968. године, стављена под заштиту Закона.
2. Уписом у Регистар споменика културе, на основу Решења бр. 6451, од 27.12.1976.
године, заштићена је књижно архивска грађа. Црква је саграђена 1868. године– црква
ужива претходну заштиту.
Евидентиране непокретности под претходном заштитом
Просторно културно - историјске целине
Просторно културно – историјска целина Малог Стапара, налази се на 5 km од Сивца на
каналу – то је комплекс објеката који прати постанак и развој Великог бачког канала:
преводница шлајз, стари млин и управна зграда. Заштићену околину чине објекти са
прирадајућим парцелама уз канал.
СПОМЕНИК ПАНОНИЈИ - на територија К.О.Сивац – мали канал од Малог Стапара до
Новог Сада градиo се у периоду од 1872. до 1875. године.
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Појединачни објекти
Сакрална архитектура
1. Реформатска црква
2. Римокатоличка црква
Профана архитектура
На простору Сивца се налази 5 локалитета
са евидентираним објектима
профане
архитектуре.
Знаменита места
На простору Сивца се налази 12 локалитета са евидентираним знаменитим местима.
Археолошки локалитети
На простору Сивца се налази 23 евидентирана археолошка локалитета.
2.2.4. Природна добра
Основни циљеви заштите природних одбара и биодиверзитета дефинисани су Просторним
планом Републике Србије и Регионалним просторним планом АП Војводине. Оновни циљ
заштите природних добара и биодиверзитета, према Регионалном просторном
плану АП Војводине
подразумева њихову заштиту и унапређење. За концепцију
заштите природних добара и биодиверзитета од значаја је идентификација подручја за
европску еколошку мрежу NATURA 2000. Део будуће еколошке мреже ће чинити утврђени
еколошки коридори од међународног значаја, регионални и локални еколошки коридори.
Валоризација регионалних и локалних еколошких коридора је у току. Идентификовани
еколошки коридори од регионалног значаја су слатинско-степски коридор Бачке који
повезује пашњаке и ливаде од Риђице до Сивца и водотоци и канали и њихов обалски
појас односно пловни делови основне каналске мреже ХС ДТД.
На основу претходних истраживања и валоризације, биће дефинисани статус, просторни
обухват и режими заштите за слатине Бачке (слатине код Руског Крстура) и за лесне
долине Криваје (чији се део налази на територији општине Кула) – као предео изузетних
одлика. Студија заштите заштићеног подручја ПИО ''Лесне долине Криваје'', је у фази
израде. Међународно значајна биљна подручја (IPA), на територији општине су Телечка I
(Липар – Буси).
Станишта природних реткости
На основу стручних и научних публикација, теренских истраживања, као и према
постојећој документацији Покрајинског Завода за заштиту природе, на овим просторима се
налази већи број локалитета који представљају станишта природних реткости.
Ова станишта обухватају остатке степа, влажних ливада, која се углавном користе као
пашњаци или кошанице. Остаци степске вегетације и влажна станишта (влажне ливаде,
тршћаци, слатине) смештена у дубоким долинама лесног платоа, као и уз сталне и
привремене водотокове већином су угрожена нелегалним одлагањем комуналног отпада,
непланским пошумљавањем и ненаменским преоравањем. Ова подручја посебно степски
фрагменти, представљају станишта природних реткости од националног и међународног
значаја. У циљу њиховог очувања на простору Општине, неопходно је извршити њихово
картирање, валоризацију и формирати заштићена подручја. Картирање и валоризација
ових локалитета је део петогодишњег програма рада Завода за заштиту природе.
У складу са Уредбом о заштити природних реткости ("Службени гласник РС", бр. 50/93.) на
њиховим стаништима се уважава I степен режима заштите. У границама I степена заштите
забрањује се коришћење природних богатстава и искључују сви други облици коришћења
простора и активности, осим научних истраживања и контролисане едукације. Коришћење
простора у близини ових микролокалитета треба ускладити са потребама опстанка врста
природних реткости.
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Подручја предвиђена за заштиту на територији општине Кула:
Рибњак Руски Крстур, је значајно станиште птица водених станишта, издваја се
гнежђење црвенокљуног лабуда, миграцију чапље кашикаре и велике беле чапље. Постоји
опасност од загађења воде еолском ерозијом (материјама са пољопривредних површина).
Колектори отпадних вода фабрике алкохола "Панон" и фабрика шећера
"Црвенка" због присуства велике количине органиских материја у отпадним водама
представљају гнездилишта сабљарке и црвеноноге властелице, црноглавог галеба и
обичне чигре. Са друге стране треба имати у виду да квалитет пречишћеног ефлуента
мора одговарати квалитету воде реципијента (Велики Бачки канал). Због присуства ретких
и угрожених врста на овом простору, у случају рекултивације простора и реконструкције
постојећег уређаја за пречишћавање (у складу са квалитетом и квантитетом ефлуента)
неопходно је имати услове за заштиту природе.
Долина Буси и остаци степе у бочном огранку Криваје, све до Фалционовог салаша
на самој граници општине Кула, као и дубока долина са Кривајом (ван граница орштине)
одређено је 2005. године за међународно ботанички значајно подручје (ИПА подручје) у
нашој земљи. Представља станиште угрожених врста са Црвене књиге флоре Србије,
заштићених и ретких представника као што су гороцвет, пругасти шафран, памук трава,
жабља трава, илирски љутић и друго. Ово су потенцијална станишта за реинтродукцију и
увећање природних полулација критички угрожене врсте (ЦР) Црвене књиге флоре
Србије, степског козинца и ретке степске врсте козинца, с обзиром да се јављају на
малобројним локалитетима истоветних степских станишта у долини и бочним долинама
Криваје. Истовремено су ово потенцијална станишта (ЕХ) врсте црвене књиге флоре
Србије, висеће жалфије која је исчезла из наше флоре и ретке врсте гостанике, те постоји
реална могућност да се реинтродукују са очуваних станишта из суседне Мађарске.
Падине Телечке са сурдуцима, у околини Сивца и Црвенке обрасле су ливадско степском вегетацијом у чијем саставу су заступљене заштићене биљне врсте од којих
памук трава развија најбогатије популације. Ово подручје је знатно угрожено изградњом
легалних и дивљих депонија и другим активностима којима се уништавају малобројни
фрагменти са остацима степе на лесу.
Слатине у околини Руског Крстура, се јављају у великој рускокрстурској депресији, у
којој је не постојање природне дренаже, условило појаву сабиралишта слане подземне
воде и сланог земљишта. Остаци ових слатина након мелиоративних и агрокултурних
захвата, карактерише присуство ливадско – степске вегетације континенталних слатина
класе Festuco - Puccinellietea, редa Festuco - Puccinellietalia, од којих се на овом делу
фрагментарно јављају значајне заједнице безбридњачке свезе, сланих влажних до јако
исушених станишта, као и састојине заједнице камфорикe, на најљућим слатинама које су
полупустињског едемског панонског обележја. У флористичком саставу појављују се
угрожене и заштићене врсте правих халофита, као што су шварцербергова боквицa са
светске Црвене листе биљака, панонски звездан, камфорика и др. На слатинама око
Руског Крстура забележене су јединствене комбинације ових врста представљене
заједницом.
Континенталне слатине су као тип станишта приоритет заштите на европском нивоу. Од
2003. године Завод за заштиту природе Србије, у оквиру програма рада, ради на
валоризацији природних вредности слатина у Војводини које представљају једне од
најугроженијих типова станишта.
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2.3. КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
У Просторном плану Републике Србије и Регионалном просторном плану АП Војводине дата
је просторна диференцијација животне средине према стандардима и искуствима ЕУ, а
узимајући у обзир постојеће стање квалитета животне средине и тренд у наредном
периоду. На основу ове диференцијације животне средине у општини Кула, насеља Кула и
Црвенка, као и зоне интензивне пољопривреде, линије државних путева I и II реда и
пруга сврстана су у подручја угрожене животне средине са мањим утицајима на човека,
живи свет и квалитет живота.
Један од највећих еколошких проблема на територији општине Кула је загађеност
површинских вода, првенствено канала Врбас-Бездан, као и латералних канала I−64 и
I−61. Канал Врбас-Бездан, односно Великог бачког канала, који према Просторном плану
АПВ представља еколошки "црну" тачку, због чега је потребно да се у наредном планском
периоду изврши његова санација и ремедијација.
Загађења овог канала су настала услед испуштања непречишћених фекалних и
индустријских отпадних вода, са простора општине и то првенствено фекалних вода из
насеља Црвенка и Кула, али и из индустријских објеката у којима су делатност обављала
већа индустријска предузећа, која су своје непречишћене или делимично пречишћене
отпадне воде упуштала у канал. У овим насељима постоји делимично изведена фекална
канализација чији је реципијент латерални канал I−64, а крајњи реципијент је канал
Врбас – Бездан.
Подаци добијеним Републичког хидрометеоролошког завода који врши
контролну квалитета воде водотока канала ДТД Врбас-Бездан на профилима:
Мали Стапар, Врбас I и II, показују да квалитет воде у овом водотоку не одговара
квалитету који је прописан Уредбом о категоризацији вода, по којој квалитет
воде у каналима треба да одговара II a односно II б класи водотока. По подацима
овог Завода квалитет воде у каналу низводно од Куле, је сврстан у ванкласну
категорију као потпуно деградирани водотоци.
Према подацима садржаним у Елаборату које је радио Норвешки институт за истраживање
вода (НИВА) на територији општине Кула евидентирани су загађивачи вода канала ХС ДТД
Врбас−Бездан и латералних канала I−64 и I−61.
Табела I−4: Загађивачи канала Врбас−Бездан и латералних канала I−64 и I−61
Извор
Насеље Црвенка

Активност
комунална отпадна
вода

Капацитет произ.
нема
тачних
података

Насеље Кула

комунална
отпадна
вода
производња
шећера
100 дана у години
производња
бисквита

25 km
канализационе
мреже
6000 t репе/дан
80000 t шећера/год.

производња
алкохо.
прерада коже

50 m алкохола/дан

Фабрика шећера
'Црвенка'
Фабрика бисквита
'Јаффа''
Фабрика 'Панон'
Фабрика коже
'Етерна' Кула
Фабрика
'Истра'

арматура фабрика арматура

-

40
t
сирове
коже/дан
5 t протеина/дан
35% искоришћења

Примедбе
- нема третмана пречистач није у
финкцији
- нема третмана пречистач није у функцији
користе лагуне
капацитет недовољан
годишња количина отпад.
вода 35000m -постоји
биодиск
непознато загађење
делимично изграђен
предтретман никад у
функц.
изграђен предтретман,
загађује тешким
металима

Подаци из овог елабората су дати на основу анализа из претходних година,
стање се знатно променило јер су неки од наведених загађивача прекинули са
радом, као што је фабрика арматуре "Истра" и фабрика коже "Етерна", док су
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неки смањили обим рада, као што и фабрика алкохола "Панон". Ниво загађења је
због дешавања у привреди свакако смањен али загађивања и даље постоје. Ова
загађења настају услед упуштања непречишћених или делимично пречишћених
отпадних вода из насеља Кула и Црвенка и отпадних вода из индустрија које
имају делимично урађене пречистаче, или их уопште немају.
У циљу ревитализације канала Врбас – Бездан, општине Кула и Врбас су потписале
Споразум о изградњи заједничког пречистача који је лоциран на територији општине
Врбас. До овог пречистача кроз територију општине Кула – од насеља Кула и Црвенка
планиран је и делимично изведен колектор отпадних вода.
Предстоје активности на испитивању квалитета муља у каналу Врбас – Бездан. Општина
Врбас је предузела активности испитивања квалитета муља у каналу, док ове активности
предстоје и у општини Кула.
Квалитет земљишта - на територији општине је присутно загађивање земљишта које
настаје услед неконтролисане примене минералних ђубрива и хемијских средстава
заштите, неадекватног одлагања комуналног и другог отпада
Података о обиму загађивања земљишта нема, јер се на простору општине не врше
мерења и истраживања квалитета земљишта.
Квалитет ваздуха - према подацима које нам је доставио Фонд за заштиту животне
средине општине Кула, на територији општине Кула се врше мерења концентрације
полена, којим су обухваћена сва насеља. Мерења се врше за 24 алергене врсте полена уз
помоћ Хирстовог уређаја (клопка за полен). Уређај је постављен на згради дома културе у
Сивцу и његови подаци су релевантни у полупречнику од 25 km, што значи да обухвата
сва насеља на територији општине Кула, део општина Сомбор, Бачка Топола, Мали Иђош,
Оџаци и Врбас.
Проблем загађивања ваздуха везан је за одвијање саобраћаја, урбану средину и насељена
места. Као могући извори загађивања ваздуха на простору општине евидентирани су:
саобраћај моторних возила посебно на државним путевима који пролазе кроз насеља,
затим дифузни тачкасти извори−котларнице и бројна индивидуална ложишта на читавом
простору општине. Поред наведених извора загађивања као извори загађења су и
индустријски објекти који у садашњим условима раде са смањеним капацитетом и са
прекидима, али су и ови објекти извори загађења ваздуха.
На основу наведених података може се закључити да се на територији општине
Кула не врше редовна и систематска мерења показатеља квалитета животне
средине и из тог разлога се не може утврдити стварно стање квалитета животне
средине на њеном простору. Изузетак су мерења квалитета ваздуха
(концентрације полена) и квалитета површинских вода на каналу Хс ДТД Врбас –
Бездан који заједно са латералним каналима I-64 и I-61 спада у најзагађеније
водотоке у Европи.
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3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНE СРЕДИНЕ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ КОЈИ МОЖЕ
БИТИ ИЗЛОЖЕН ЗНАЧАЈНОМ УТИЦАЈУ
Територија општине Кула захвата површину од 481 km2, на овој површини живи 49.531
становник или 102,5 ст/ km2. Према првим резулататима пописа из 2011. године у
општини Кула живи 44.539 становника или 92, 6 ст/км2
Од
укупне
површине
територије
општине
43.797,06
хектара
чини
пољопривредно земљиште или 90,97 % општинске територије. У структури
обрадивих површина највећу заступљеност имају њиве које чине 85,6 % општинске
територије.
Пољопривредно земљиште као најзначајније природно богатство овог простора може бити
угрожено услед примене хемијских средстава у пољопривредној производњи. Према
Просторном плану Рeпублике Србије, општина Кула као што је наведено се налази у зони
интезивног загађивања земљишта услед примене агротехничких мера. Пољопривредно
земљиште такође може бити угрожено услед
непрописног одлагања комуналног и
индустриског отпада јер ни једна депонија са територије општине није урађена по
важећим прописима. Пољопривредно земљиште може бити угрожено услед упуштања
отпадних вода у непрописно изграђене септичке јаме и упојне бунаре.
Недовољна пошумљеност земљишта готово у свим деловима територије општине
(0,38%) може довести да доминантни ветрови
изазову еолску ерозију. Последица
одношења пољопривредног земљишта и усева у фази семена је смањење приноса усева у
пољопривреди.
Територија општине је испресецана мрежом канала основне и детаљне каналске
мреже, који су изложени негативним утицајима певенствено отпадних фекалних
и индустријских вода. Канали ХС ДТД на територији општине су подељени на пет
мелиорационих сливова на којима се налазе објекти неопходни
за функционисање
одводне каналске мреже - пропусти, мостови, уставе и две црпне станице (Ц.С.) Сивац на
каналу S-1 и Кула на каналу I-61 и Ц.С. Кула - Мали Иђош која је део система за
наводњавање. Сливови за одводњавање КС–III и ВКЦ-V
простиру се на површини
општина Кула и Врбас. Површина слива КС–III који припада општини Кула износи 8.620
ha, а површина слива ВКЦ- V који припада општини Кула је 920 ha.
На граници катастарских општина Кула и Врбас изграђен је систем за регионално
снабдевање водом (наводњавање) северне Бачке, подсистем Кула-Мали Иђош у I фази са
површином од 5.600 ha и црпном станицом капацитета 1,2 m3/s.
У североисточном делу општине на бочном огранку Криваје К-18 односно на приступном
каналу К-18-2 изграђена акомулација - језеро "Сава" из којег се врши наводњавање око
200 ha земљишта које припадају ПД "Панонија", а које делимично залази на територију
општине Кула.
Ови канали су изменули хидрографске и хидролошке карактеристике простора општине,
јер се њиховом изградњом омогућило деловање на режим површинских и подземних вода.
Ове канале је потребно одржавати у функцији и по потреби извршити њихову доградњу.
Негативном утицају су изложене површинске и подземне воде јер на територији
општине Кула само два насеља имају уређаје за пречишћавање отпадних вода (Кула и
Црвенка) који су ван функције, те се отпадне воде из фекалне канализације ових насеља
упуштају потпуно непречишћене у канал I-64, док остала насеља немају уређаје за
пречишћавање отпадних вода већ се фекалне отпадне воде упуштају у септичке јаме које
су углавном непрописно урађене.
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На територији општине се налазе радне зоне са индустријским објектима који
продукују велике количине отпадних вода и испуштају их у латералне канале делта
I-64 и I-61, али и директно у велики канал Врбас – Бездан.
Према подацима датим у "Елаборату привремене заштите канала ДТД у зони Врбас – Кула
- Црвенка од загађења отпадним водама " који је израђен 2001. год од стране
Грађевинског факултета у Суботици, затим подацима из акционог плана "Канал за живот"
који је израђен у току 2006. године од стране ЈВП "Воде Војводине, подацима из
елабората "Ревитализација Великог канала кроз Врбас" рађеног од стране Норвешког
института за истраживање вода НИВА израђеног у току 2006. године као и на основу
података добијених анкетирањем приведних и индустријских субјеката, на територији
општине су евидентирани загађивачи површинских вода.
Фабрика шећера "Црвенка" отпадне воде од истовара и прања репе испушта у таложна
поља и у лагунама биолошки пречишћава. Квалитет пречишћене воде која се испушта у
реципијент - канал I-64 није познат, јер се не врше мерења на месту упуштања.
Фабрика алкохола "Панон" своје расхладне воде испушта директно у канал I - 64. Према
подацима добијеним од надлежних из ове фабрике квалитет упуштених вода одговара
квалитету каналске воде.
Укупна површина таложних поља фабрике шећера и фабрике алкохола износе приближно
90 хектара.
Реципијент технолошких отпадних вода из ових фабрика је десна делта I - 64 у коју се
упуштају отпадне воде из процеса производње.
Фабрика бисквита "Јаффа", је доставила своје податке у којима се наводи да је укупна
годишња количина отпадних вода из ове фабрике приближно 35000 m3. У поступку је
пројектовање и извођење цевовода за технолошке воде са одвајачем масти. Санитарне
воде се у годишњој количини од 8000 m3, се пречишћавају путем биодиска и упуштају у
реципијент.
Укупна годишња количина чврстог отпада из ове фабрике је 388 тона, од ове количине
241 тона се одлаже на насељску депонију и 147 тона отпада се упућује на рециклажу и
даљу употребу.
Постојећа просторна организација и људске активности које се на њему одвијају,
директно или индиректно утичу на промене еколошких карактеристика посматраног
простора.
На основу наведеног констатујемо да је постојећи начин заштите
животне
средине општине Кула је недовољан, те су због тога угрожени веома важани
ресурси као што су површинске и подземне воде, земљиште и ваздух .
4. РАЗМАТРАНИ ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТН СРЕДИНЕ У
ПЛАНУ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗОСТАВЉАЊА ОДРЕЂЕНИХ ПРОБЛЕМА
Проблем загађивања површинских и подземних вода, пре свега канала ХС ДТД "Врбас-Бездан" и канала I-64 и I-61 је најзначајнији проблем загађености
животне средине на територији општине Кула, који је разматан Планом.
Један од најзначајнијих проблема у области заштите животне средине на територији
општине Кула, је загађивање површинских и подземних вода пре свега индустријским и
фекалним отпадним водама. На територији општине постоје велики загађивачи
површинских али и подземних вода, то су пре свега велики индустријски капацитети:
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фабрика шећера, фабрика алкохола, фабрика бисквита "Јаффа". Из ових индустријских
капацитета се врши упуштање отпадних вода у латералне канале I - 64 и I - 61, и у канал
Врбас – Бездан. Загађивање воде у овом каналу настаје и услед упуштања фекалних вода
из насеља Кула и Црвенка, с обзиром да ова насеља имају делимично изведену фекалну
канализацију, али су им уређаји за пречишћавање отпадних вода изван функције, па се
фекална отпадна вода непречишћена упушта у канал Врбас - Бездан. Већи делови ових
насеља као и остала насеља са територије општине немају фекалну канализациону мрежу,
па се отпадне воде упуштају у септичке јаме, упојне бунаре или друга неуређена места.
С тим у вези у припреми су и активности везане за израду Пројекта коначног решавања
проблема загађења и чишћења Великог Бачког канала које спроводи Министарство
заштите животне средине у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине, Фондом за
капитална улагања АП Војводине, ЈВП "Воде Војводине", општином Врбас и општином
Кула. За израду овог пројекта ангажован је институт за водопривреду "Јарослав Черни" из
Београда, домаће стручне и научне организације и страни експерти.
Везано за ове активности до сада је урађен пројекат главног колектора регионалне
канализације Кула - Врбас и изведена је доница овог колектора у општини Врбас и делом
у општини Кула, као и
документација за централно постројење за пречишћавање
отпадних вода, урађен је пројектни задатак за израду главног колектора регионалне
канализације од km 8+057 до km 12+500 и црпних станица Кула 1. и 2. као и катастар
загађивача вода од Црвенке до Врбаса и испитивање седимента односно муља у сектору
Врбаса.
За потребе израде пројектне документације рађене су бројне анализе и студије у којима
су учествовали поред домаћих и стране институције као што је Royal haskoning Nederland,
затим Dag Berge са Норвешког института за истраживање вода (НИВА) затим Dekonta из
Чешке Републике и друге. Урађена је и база података "Катастри индустријских загађивача
басена Врбас – Кула - Црвенка" и програм мониторинга квалитета отпадних вода за
пројекат "Ревитализација Великог Бачког канала - ДТД" који је израдио Природно
математички факултет, департман за хемију у Новом Саду. Мониторингом је обухваћен
период од 4 године, до сада је праћен квалитет воде на овом сектору упериоду 2008-2011
година. Такође је урађена и студија о процени утицаја централног постројења за
пречишћавање отпадних вода насеља Врбас и Кула, у насељу Врбас на животну средину,
коју је урадио Факултет техничких наука у Новом Саду.
Општина Кула за сада је у фази изградње главног колектора регионалне канализације
Кула – Врбас.
Проблем недовољне комуналне опремљености насеља на територији општине је
такође један од значајних проблема заштите животне средине, који је разматран
Планом.
Комунална опремљеност насеља са територије општине је незадовољавајућа јер само два
насеља (Кула и Црвенка) од укупно седам
насеља на територији општине имају
делимично изведену фекалну канализациону мрежу и уређаје за пречишћавање отпадних
вода који нису у функцији. Највећи проценат отпадних вода из насеља се упушта у
несанитарне септичке јаме чиме се загађују подземне воде и земљиште.
Проблем снабдевања насеља општине довољним количинама питке воде
и
обезбеђење заштите и исправности воде за пиће је један од веома значајних
проблема заштите животне средине и комуналних проблема на територији
општине и шире, који је такође разматран Планом.
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Насеља Кулске општине се снабдевају водом из дубоко бушених бунара
различитих дубина и то углавном сировом непрерађеном водом. Да би се
сигурно и квлитетно снабдевање насеља општине питком водом, планом је
локација која би обезбедила потребе за пијаћом водом већих насеља на
општине (Кула, Црвенка).

из издани
обезбедило
разматрана
територији

Према Просторном плану Републике Србије, општина Кула припада бачком регионалном
систему водоснабдевања чију окосницу водоснабдевања чини алувијон Дунава. До
реализације овог система на територији општине се планира општински водозахват
између Куле и Црвенке. Тачна локација водозахвата би била дефинисана након детаљних
хидрогеолошких испитивања.
Загађивање земљишта услед примене агротехничких мера је један од проблема
загађивања на територији општине Кyла и шире, који је разматран Планом.
Према оцени стања квалитета животне средине, датој у Просторном плану Републике
Србије, територија општине, се налази на простору на којем је заступљено интезивно и
умерено загађивање земљишта услед примене агротехничких мера.
Проблем депоновања отпада је један од значајнијих проблема заштите животне
средине на територији општине који је разматран Планом.
Депоновање отпада на простору општине се
по насељима и то на депонијама
(сметлиштима) која нису уређена према важећим прописима. Овим Планом је предвиђено
да ће се одлагање отпада вршити у складу са Стратегијом управљања отпадом. С тим у
вези планира се санација постојећих депонија које се могу користити до реализације
Стратегије. Планирана је рекултивација као завршна фаза у експлоатацији депонија. У
Стратегији управљања отпадом, депонија у Кули је категорисана као званична депонија сметлиште које се може користити у периоду до пет (5) година под условом да се
претходно изврши санација са минималним мерама заштите. С тим у вези мора се
извршити преиспитивање могућности коришћења кулске депоније за депоновање отпада
са територије општине за наредних
пет година. Депоновање отпада ће се након
реализације Стратегије управљања отпадом, вршити у складу са споразумом за
управљање отпадом на нивоу региона који мора бити усклађен са критеријумима датим у
Стратегији управљања отпадом. Трансфер станица на територији општине биће лоцирана
у складу са важећим критеријумима. Као потенцијална локација трансфер станице према
Стратегији управљања отпадом
наведена је постојећа депонија у Кули. По насељима ће
се организовати сакупљачке станице. Ове станице могу да служе као сабирни центри за
рециклабилне материјале. Оставља се могућност да два и више насеља формирају једну
сакупљачку станицу.
Проблем загађивања ваздуха отпадним честицама и гасовима из ложишта и
котларница породичних, вишепородичних стамбених и привредних објеката је
такође један од значајних проблема заштите животне средине на територији
општине који је разматран Планом.
Један од проблема загађивања животне средине на територији општине настаје услед
загревања објеката породичног, вишепородичног становања и привредних објеката. На
овај начин се загађује ваздух продуктима сагоревања енергената (првенствено угља) из
ложишта и котларница породичних и вишепородичних и привредних објеката.
Гасификацијом насеља у општини би се смањио овај вид загађивања.
Проблем загађивања животне средине продуктима који настају у саобраћају
(издувни гасови, бука и вибрације -нарочиро у насељима) је такође значајан
проблем заштите животне средине који је разматран овим Планом.
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Проблем загађивања животне средине на територији општине настаје услед одвијања
транзитног саобраћаја кроз насељске просторе јер кроз територију општине пролазе
државни путеви I и II реда који чак са 34 % дужине своје трасе на територији општине
пролазе кроз насеља. Саобраћај у насељу загађује животну средину издувним гасовима,
буком, вибрацијама.
Проблем постизања оптималне шумовитости на територији општине је један од
проблема значајних за заштиту животне средине на њеној територији.
Планом је анализирана шумовитост укупног простора која износи 0,4 % и знатно је мања
од постојеће шумовитости у Војводини која износи 6,8 % и шумовитости западно – бачког
округа која износи 5,5 %, као и од оптималне
шумовитости дате у Просторном плану
Републике Србије која би за Војводину требало да износи 14,3 % и за западно- бачки
округ 10,1 %. Постизање оптималне шумовитости дате у Просторном плану Републике
Србије за територију општине Кула, је један од значајних проблема ,јер на територији
општине Кула нема просторних могућности за реализацију планиране шумовитости.
Проблем измуљавања канала Врбас−Бездан, стабилизације и одлагања муља је
такође један од значајних проблема заштите и ревитализације овог канала и
животне средине у окружењу канала, с обзиром да је канал до сада био
реципијент отпадних вода, те се поставља питање квалитета муља.
У току је припрема на изради студије седимената у каналу Врбас - Бездан и решавања
проблема одмуљивања канала и стабилизације и депоновања муља.
Проблем недостатка података о квалитету животне средине је такође један од
проблема разматраних Планом који се мора решити успостављањем мониторинга
животне средине који су законом прописани.
Као посебан проблем који је веома значајан за заштиту животне средине на територији
општине је недостатак података о квалитету животне средине јер се на територији
општине мерења квалитета параметара животне средине, не врше уопште или се не врше
редовно. Стога је веома значајно успоставити континуирани мониторинг параметара
квалитета животне средине, што је са аспекта заштите животне средине веома битно јер
се тиме утврђује стварно стање квалитета животне средине на основу којег се могу
планирати мере заштите.
5. ПРИКАЗ ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА
У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Планом су дате мере и активности као и варијантна решења у случају водоснабдевања и
депоновања отпада, као и варијантно решење у случају да не дође до усвајања Плана.
Планом је у предвиђено да се водоснабдевање насеља на територији општине врши са
изворишта водоснабдевања које има свако насеље. Међутим, како је количина воде на
извориштима водоснабдевања за нека насеља недовољна (Црвенка) и нема услова за
њихово проширивање, планирано је да се на резервише извориште водоснабдевања за
насеља на територији општине Кула и то на простору између Црвенке и Куле на десној
обали канала Врбас – Бездан. Према Просторном плану Републике Србије водоснабдевање
насеља на простору општине Кула и шире би се вршило из регионалног система за
водоснабдевање Бачке – чију окосницу чини алувијон Дунава.
До релизације овог
система као варијантно решење резервисано је извориште водоснабдевања за територију
општине, који је потребно заштитити од загађивања.
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Депоновање отпада са територије општине ће се вршити у складу са Стратегијом
управљања отпадом, при чему се оставља као могућност коришћење постојећих депонија
које се морају уредити у складу са прописима, или могућност да два или више насеља
користе заједничку депонију. Депонија у Кули је према Националној сратегији
категорисана као званична депонија која се може коритити под условом да се изврши
санација са минималним мерама заштите. Након релизације Стратегије и формирања
регионалних депонија и трасфер станица постојеће депоније је потребно рекултивисати у
складу са прописима. Као потенциална локација трансфер станице за Кулу је планирана
локација постојеће депоније у Кули, или на дргом простору на територији општине у
складу са критеријумима.
Као варијантно решење могла би се узети и варијанта у случају да не дође до усвајања а
самим тим и
релизације плана. У том случају наставило би се са загађивањем
површинских и подземних отпадним водама из насеља и индустрије, затим наставило би
се загађивање земљишта и ваздуха.
6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ
У току израде Просторног плана општине и Извештаја о стратешкој процени
извршене су консултације и сарадња са следећим органима и организацијама:
Републичка дирекција за путеве, Регионални центар "Север", Нови Сад
ЈЖТП "Београд", сектор за стратегију и развој
ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад
Републички хидрометеоролошки завод, Београд
Републички сеизмолошки завод, Београд
ЈП "Електровојводина", Електродистрибуција "Сомбор", Сомбор
ЈП "Електромрежа Србије", Погон за пренос Нови Сад
Телеком Србија, сектор за мрежу, Нови Београд
Телеком Србија, дирекција за мобилну телефонију
Телеком Србија, зона одржавања Суботица Сомбор
Мобтел Србија, Нови Београд
ЈП РТС, Београд
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој
НИС нафтагас, Нови Сад
Србија гас, Нови Сад
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Покрајински завод за заштиту споменика културе
Завод за заштиту природе Србије, РЈ Нови Сад
Министарство одбране РС, реферат за одбрану Кула
МУП, секретаријат унутрашњих послова Сомбор, противпожарна полиција
МУП, сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова, Београд
Министарство просвете и спорта
Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, сектор за санитарни
надзор, одељење у Новом Саду
Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци
Министарство финансија, управа за трезор филијала Врбас
Народна банка Србије, одељење за регистре
Национална служба за запошљавање, Кула
Центар за социјални рад, Кула
Дом здравља
Предшколска установа "Бамби" Кула
Основна школа "Никола Тесла", Липар
Културно-просветна заједница општине Кула
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Оделење за физичку културу општине Кула
Пољопривредно-машинска школа, Црвенка
Економско-трговинска школа
Хидрозавод ДТД, Нови Сад
ДВР "Бачка" Врбас
Ловачко удружење " Јеребица" Кула
Републички геодетски завод, служба за катастар Кула
Услови прибављени од наведених организација и органа уграђени су у планска решења
Просторног плана и у Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.
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II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА
Дeфинисaњe стрaтeгиje и oпштих циљeвa зaштитe живoтнe срeдинe нa пoдручjу плaнa
зaснивa сe нa усвojeним стрaтeшким дoкумeнтимa у хиjeрaрхиjски вишим плaнoвимa и нa
држaвнoм нивoу, oд кojих je oд кључнoг знaчaja ''Прoстoрни плaн Рeпубликe Србиje'' као и
''Регионални просторни план АП Војводине''. Стрaтeшки циљeви зaштитe живoтнe срeдинe
дaти oдрeдбaмa Просторног плана Републике Србије прeдстaвљajу фaктoрe oчувaњa
eкoлoшкoг интeгритeтa прoстoрa, oднoснo рaциoнaлнoг кoришћeњa прирoдних рeсурсa и
зaштитe живoтнe срeдинe.
Сa стaнoвиштa дугoрoчнe oргaнизaциje кoришћeњa, урeђeњa и зaштитe прoстoрa кoнцeпт
oдрживoг рaзвoja прeдстaвљa стрaтeшку aктивнoст кojoм сe дeфинишу плaнски принципи
и критeриjуми зaштитe, зaтим срeдствa и рaзвoj живoтнe срeдинe. Стрaтeгиja oдрживoг
рaзвoja oпштинe
oглeдa сe у дeтaљниjoj плaнскoj oргaнизaциjи и урeђeњу крoз
врeднoвaњe кaпaцитeтa прoстoрa у oднoсу нa oдгoвaрajућe дeлaтнoсти и aктивнoсти у
њeму, кao и усклaђивaњe кoришћeњa прoстoрa сa прирoдним и ствoрeним пoтeнциjaлимa
и oгрaничeњимa.
1. Oпшти циљeви и нaчeлa стрaтeшкe прoцeнe
Приликoм изрaдe плaнoвa, вeћинa oпштих циљeвa вeзaнa je зa плaнскa дoкумeнтa вишeг
рeдa и услoвe кojи oни диктирajу, дoк сe пoсeбни циљeви дeфинишу прeмa спeцифичнoсти
плaнa, кoнкрeтнoм рaзмaтрaнoм прoстoру, нaмeни пoвршинa и др.
Прeмa члaну 14. Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину, oпшти и
пoсeбни циљeви стрaтeшкe прoцeнe дeфинишу сe нa oснoву зaхтeвa и циљeвa у пoглeду
зaштитe живoтнe срeдинe у другим плaнoвимa и прoгрaмимa, циљeвa зaштитe живoтнe
срeдинe утврђeних нa нивoу Рeпубликe и мeђунaрoднoм нивoу, прикупљeних пoдaтaкa o
стaњу живoтнe срeдинe и знaчajних питaњa, прoблeмa и прeдлoгa у пoглeду зaштитe
живoтнe срeдинe у плaну или прoгрaму.
Oпшти циљeви зaштитe живoтнe срeдинe нa плaнскoм пoдручjу, кao штo je нaвeдeнo,
пoдржaвajу oпштe циљeвe пoстaвљeнe плaнoвимa вишeг рeдa – Просторним планом
Републике Србије и Регионалним просторним планом АП Војводине, а то су:

Oбeзбeђивaњe квaлитeтнe живoтнe срeдинe, штo пoдрaзумeвa чист вaздух, дoвoљнe
кoличинe квaлитeтнe и хигиjeнски испрaвнe вoдe зa пићe, зaтим oчувaнoст
пoљoприврeднoг зeмљиштa, eкoсистeмa и биoлoшкe рaзнoврснoсти, квaлитeтнe пoвршинe
зa рeкрeaциjу и туризaм, урeђeнoст нaсeљa и сл;

Пoстизaњe рaциoнaлнe oргaнизaциje, урeђeњa и зaштитe прoстoрa усклaђивaњeм
њeгoвoг кoришћeњa сa мoгућнoстимa и oгрaничeњимa у рaспoлaгaњу прирoдним
рeсурсимa (пoљoприврeднo зeмљиштe, шумe, вoдe и др.) и ствoрeним врeднoстимa,
oднoснo oптимaлнo упрaвљaњe и кoришћeњe прирoдних рeсурсa;

Зaустaвљaњe дaљe дeгрaдaциje прирoднe срeдинe (вaздух, вoдa, зeмљиштe и др.)
oдрeђивaњeм стaњa, приoритeтa зaштитe и услoвa oдрживoг кoришћeњa прoстoрa;
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Прeдузимaњe aдeквaтних мeрa уз успoстaвљaњe систeмa кoнтрoлe свих oбликa
зaгaђивaњa и прaћeњa стaњa квaлитeтa живoтнe срeдинe.
Према Просторном плану Републике Србије
и
Регионалном просторном плану АП
Војводине дата је просторна диференцијација животне средине према стандардима и
искуствима ЕУ, а узимајући у обзир постојеће стање квалитета животне средине и тренд у
наредном периоду. На основу ове диференцијације животне средине у општини
кула, насеља Кула и Црвенка, као и зоне интензивне пољопривреде, линије
државних путева I и II реда и пруга сврстана су у подручја угрожене животне
средине са мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота, што захтева
примену различитих врста заштите животне средине:
-Гасификацију индустријских градова и топлификацију централних и стамбених зона
-Увођење алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности
-Изградњу регионалног система за пречишћавање отпадних вода насеља и
општине Кула и Врбас,

индустрије

-Контролисану примену хемикалија у пољопривреди, с обзиром да су велики делови зоне
аграрни,
-Реконструкција и ревитализација канала ДТД Бечеј-Бездан,.у средње средње-банатском региону

бачком и

-Измештање транзитних саобраћајница (путева I и II реда) изван насељских простора
-одизање свих врста зеленила, где год је то могуће на простору општине
-Увођење мониторинга животне средине

2. Пoсeбни циљeви стрaтeшкe прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину
Пoсeбни циљeви зaштитe прoизилaзe из aнaлизe стaњa, прoблeмa, oгрaничeњa и
пoтeнциjaлa oпштинe, кao и приoритeтa зa рeшaвaњe eкoлoшких прoблeмa, a у склaду сa
oпштим циљeвимa и нaчeлимa зaштитe живoтнe срeдинe.
Eкoлoшки oдгoвoрнo кoришћeњe прoстoрa кoje oбухвaтa Прoстoрни плaн oпштинe Кула,
прeдстaвљa знaчajaн пoтeнциjaл зa oдрживи рaзвoj oвoг пoдручja. Зa рeaлизaциjу oпштих
циљeвa утврђуjу сe пoсeбни циљeви стрaтeшкe прoцeнe у пojeдиним oблaстимa:
- Санирање и очувaњe квaлитeтa пoвршинских и пoдзeмних вoдa,
- Eфикaснo упрaвљaњe вoдaмa,
- Зaштитa зeмљиштa, пoсeбнo висoкo квaлитeтнoг, oд зaгaђивaњa свих
oбликa
(прeкoмeрнe упoтрeбe aгрoхeмиjских срeдстaвa, нeплaнскe изгрaдњe, прoцeдних
вoдa и др),
- Изградња прeчистaча зa кoмунaлнe oтпaднe вoдe у насељима и инстaлација и
нoвих примaрних прeчистaча у индустриjама кoje их нeмajу,
- Изградња
колектора и уређај за пречишћавање фекалних и индустријских
отпадних вода Црвенке, Куле и Врбаса,
- Утврђивање обима и карактера загађења седимента на дну канала Врбас-Бездан,
на сектору општине Кула, и избор оптималног решења ремедијације и одлагања
муља у складу са законском регулативом,
- Зaштитa и унaпрeђeњe квaлитeтa вoдa дo нивoa прoписaних клaсa квaлитeтa,
- Oчувaњe и зaштитa пoдручja вoдoизвoриштa и зaштитних пojaсeвa,
- Спрeчавање aкцидeнтних нeкoнтрoлисaних испуштaњa зaгaђуjућих мaтeриja у
вaздух, вoдe и зeмљиштe,
- Унaпрeђeњe стaњa шумa и пoвeћaњe пoвршинe пoд шумoм,
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-

-

Смaњити излoжeнoст стaнoвништa пoвишeним нивoимa букe,
Eфикaсниje спрoвoђeњe систeмa прикупљaњa, трeтмaнa и oдлaгaњa кoмунaлнoг
oтпaдa,
Плaнирaњe изгрaдњe рeгиoнaлнe сaнитaрнe дeпoниje (у складу са међуопштинским
Споразумом о формирању региона управљања отпадом) и у склaду сa Стрaтeгиjoм
упрaвљaњa oтпaдoм,
Приступити сaнaциjи и рeкултивaциjи пoстojeћих дeпoниjа,
Пoстeпeнo увoђeњe систeмa рeциклaжe кao знaчajнoг пoтeнциjaлa oпштинe,
Сaнирaти пoстojeћa смeтлиштa кoja прeдстaвљajу вeлики ризик пo живoтну
срeдину,
Oчувaњe зaштићeних прирoдних дoбaрa и спрeчaвaњe њихoвe дeгрaдaциje,
Рeкултивaциja дeгрaдирaних пoвршинa,
Пoвећање oбима инвeстициja зa зaштиту живoтнe срeдинe,
Изрaда кaтaстaра зaгaђивaчa живoтнe срeдинe нa пoдручjу oпштинe кao првe фaзe
изрaдe инфoрмaциoнoг систeмa o живoтнoj срeдини,
Успoстaљање интeгрaлног и кoнтинуирaног систeма мoнитoрингa живoтнe срeдинe у
oпштини (вaздухa, вoдa, зeмљиштa и букe).

3. Избoр индикaтoрa
Нa oснoву дeфинисaних oпштих и пoсeбних циљeвa врши сe избoр oдгoвaрajућих
индикaтoрa кojи ћe сe кoристити у изрaди стрaтeшкe прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину.
Индикaтoри прeдстaвљajу jeдaн oд инструмeнaтa зa систeмaтскo идeнтификoвaњe,
oцeњивaњe и прaћeњe стaњa, рaзвoja и услoвa срeдинe и сaглeдaвaњe пoслeдицa. Oни су
срeдствo зa прaћeњe прoмeнa тoкoм oдрeђeнoг врeмeнскoг пeриoдa, a нeoпхoдни су кao
улaзни пoдaци зa свaку врсту плaнирaњa. Индикaтoри стaњa живoтнe срeдинe
прeдстaвљajу вeoмa битaн сeгмeнт у oквиру изрaдe eкoлoшких студиja и плaнских
дoкумeнaтa. Пoкaзaтeљи су вeoмa приклaдни зa мeрeњe и oцeњивaњe плaнских рeшeњa
сa стaнoвиштa мoгућих штeтa у живoтнoj срeдини кao и зa утврђивaњe кoje нeпoвoљнe
утицaje трeбa смaњити или eлиминисaти.
Кoд нaс нису рaзрaђeни систeми пoкaзaтeљa живoтнe срeдинe примeрeни пoтрeбaмa
прoстoрнoг и урбaнистичкoг плaнирaњa, кao ни мeтoдoлoгиja њихoвoг кoришћeњa при
изрaди и спрoвoђeњу плaнoвa. У oблaсти прoстoрнoг и урбaнистичкoг плaнирaњa ниje
идeнтификoвaн спeцифичaн систeм eкoлoшких пoкaзaтeљa, вeћ сe пojeдини прoстoрнoeкoлoшки пoкaзaтeљи мoгу нaћи у oквиру систeмa пoкaзaтeљa другe нaмeнe.
Пoкaзaтeљи oдрживoсти прeдстaвљajу свe пoпулaрниje срeдствo зa дeфинисaњe пoлитикe
и прaћeњe нaпрeткa нa плaну oдрживoг рaзвoja. Пoтрeбa зa дeфинисaњeм пoкaзaтeљa
oдрживoсти jaснo je изрaжeнa у AГEНДИ 21, a прeузeлa jу je Кoмисиja УН зa oдрживи
рaзвoj. Пoкaзaтeљи oдрживoг рaзвoja су пoтрeбни кaкo би сe прaтилa тeндeнциja
приближaвaњa или удaљaвaњa oд принципa oдрживoсти. У Србиjи сe пoслeдњих гoдинa
рaди нa фoрмирaњу индикaтoрa oдрживoг рaзвoja. Нa oснoву дoсaдaшњих сaзнaњa
фoрмирaн je прeдлoг листe индикaтoрa кoja зa сaдa служи кao инициjaтивa штa ћe сe (бeз
oбзирa штo joш нису усaглaшeни сa мeђунaрoдним) прaтити у нaшoj зeмљи и кojи сe у
oвoм мoмeнту мoгу кoристити зa eдукaциjу нa лoкaлнoм нивoу.
Дa би индикaтoри били пoуздaни, примeнљиви нa свим нивиoмa плaнирaњa кao и
инструмeнт зa пoрeђeњe, нeoпхoдaн je усaглaшeни систeм прaћeњa кojи пoдрaзумeвa:
jeдинствeнe пoкaзaтeљe, jeдиницe мeрeњa, мeтoд мeрeњa, пeриoд прaћeњa, нaчин oбрaдe
и прикaзивaњa рeзултaтa. Тeшкoћу прeдстaвљa чињeницa дa сe пoдaци прикупљajу нa
рaзним нивoимa и у рaзним институциjaмa пa, стoгa, зa сaдa нису усaглaшeни.
Мeтoдoлoшки стaндaрдизoвaњe прoцeдурa кao и прикупљaњe и дoстaвљaњe нeoпхoдних
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пoдaтaкa oд oвлaшћeних oргaнизaциja je суштински прeдуслoв зa унaпрeђeњe упoтрeбe
индикaтoрa у плaнирaњу и зaштити прoстoрa.
Имajући у виду нaвeдeнe чињeницe, нивo плaнскoг дoкумeнтa, прoстoрни oбухвaт плaнa,
вeлики брoj aктивнoсти кoje сe oдвиjajу и плaнирajу нa прoстoру oбухвaћeнoм плaнoм, кao
и стaњe живoтнe срeдинe нa пoдручjу oпштинe извршено је oпрeдeљење зa избoр
oснoвних индикaтoрa кojи сe oднoсe нa квaлитeт вaздухa, вoдe, зeмљиштa и
нивoa букe. Уjeднo, oвo су дeфинисaни и зaкoнски рeгулисaни критeриjуми нa oснoву
кojих je мoгућe утврдити дa ли и у кojoj мeри oдрeђeнe aктивнoсти нa кoнкрeтнoм
прoстoру имajу нeгaтивaн утицaj нa чиниoцe живoтнe срeдинe.
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III

ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Нaмeнa прoстoрa и aктивнoсти кoje сe oдвиjajу нa простору обухвата Плaнa, мaнифeстуjу
сe oдрeђeним утицajимa нa oкружeњe и мoгу утицaти нa квaлитeт живoтнe срeдинe. У
смислу смaњивaњa и eлиминисaњa мoгућих нeгaтивних утицaja нa живoтну срeдину, у
плaнирaњу oвoг пoдручja нeoпхoднo je пoштoвaњe oснoвних нaчeлa зaштитe живoтнe
срeдинe кoja сe прe свeгa oднoсe нa зaштиту вaздухa, вoдa, зeмљиштa, зaштиту прирoдe и
зaштиту oд букe.
С oбзирoм нa тo дa сe рaди o прoстoру нa чиjим пojeдиним дeлoвимa ћe aктивнoсти бити
интeнзивниje, у oствaривaњу систeмa зaштитe живoтнe срeдинe, нaдлeжни oргaни лoкaлнe
сaмoупрaвe, прaвнa и физичкa лицa мoрajу бити oдгoвoрнa зa свaку aктивнoст кojoм
мeњajу или мoгу прoмeнити стaњe и услoвe у живoтнoj срeдини или зa нeпрeдузимaњe
мeрa зaштитe живoтнe срeдинe.
У смислу смaњивaњa и eлиминисaњa мoгућих прoмeнa и нeгaтивних утицaja нa живoтну
срeдину нeoпхoднo je пoштoвaњe oснoвних нaчeлa зaштитe живoтнe срeдинe и oснoвних
нaчeлa у плaнирaњу и oствaривaњу плaнских рeшeњa, a кoja сe oднoсe нa зaштиту
прoстoрних рeсурсa и врeднoсти и урeђeњe прoстoрa oпштинe.
1. Приказ прoцeњених утицaja вaриjaнтних рeшeњa плана
У Зaкoну сe нe прoписуje изричитo штa су тo вaриjaнтнa рeшeњa плaнa кoja пoдлeжу
стрaтeшкoj прoцeни утицaja.
Приликом израде просторног плана као варијантна решења која су дата Планом могла би
се односити на комуналну инфраструктуру и то на водоснабдевање, где је као варијантно
решење дат резервни простор изворишта водоснабдевања југозападнозападно од канала
Врбас-Бездан, пре уласка канала у грађевински реон Куле. Овај простор је резервисан из
разлога што је извориште водоснабдевања Црвенке просторно и капацитетом ограничено.
Такође и у Кули се појављују проблеми са водоснабдевањем који ће у бућности бити још
израженији, тако да је то једно од варијантних решења датих Планом. Ово варијантно
решење је дато као прелазно до реализације решења датог Просторним план Републике
Србије, по коме се водоснабдевање бачког региона планира из алувијона Дунава. Од
решења датог у Просторном плану Републике Србије, се свакако неће одступити јер то је
једино могуће и трајно решење водоснабдевања овог простора, али до његове
реализације се мора предвидети резервна локација за водоснабдевање.
Друго варијантно решење односило би се на депоновање комуналног и индустријског
отпада. Депоновање отпада мора бити у складу са Стратегијом управљања отпадом, што
је Планом утврђено. До реализације Стратегије за депоновање отпада може се користити
и постојећа депонија у Кули у периоду до 5 година са минималним мерама заштите и
санације. Такође се могу користити и
постојеће насељске депоније које се морају
санирати у складу са прописима, а након реализациије Стратегије ове депоније се морају
рекултивисати у складу са прописима. Такође је планом дата могуђност варијантног
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решења локације трансфер станице за општину, где је као потенцијална локација дата
постојећа депонија у Кули, с тим да се иста мора уредити у складу са прописима. Као
варијантно решење је дата могуђност локације трансфер станице у складу са прописима и
критеријумима за трансфер станице у било ком делу простора општине где постоји
оправдана потреба за њено лоцирање.
Као варијантна решења могу се узети варијанте да се план усвоји или не усвоји.

2. Поређење варијантних решења
Варијантна решења која су дата у Плану односе се на водоснабдевање и депоновање
отпада са територије општине, као и варијантно решење у случају да се план не
реализује.
Варијантно решење за водоснабдевање је дато из разлога што уколико да не дође до
реализације решења регионалног водоснабдевања датог у Просторном плану Републике
Србије, по којем се општина Кула налази у Бачком регионалном систему водоснабдевања,
чија је окосница алувијон Дунава. У случају да се ово решење не рализује или да се
његова реализација одложи на дужи период, у Плану је предвиђено да се обезбеди
простор за водоснабдевање на десној обали (југозападно) канала Врбас-Бездан у близини
грађевинског реона Куле.
Друго варијантно решење се односи на депоновање отпада које се мора ускладити са
принципима Националне стратегије управљања отпадом. До реализације Националне
стратегије управљања отпадом користиће се постојећа депонија у Кули или постојеће
насељске депоније које се морају уредити у складу са прописма. С тим у вези дата је и
могућност лоцирања трансфер станице на територији општине Кула на постојећој
депонији у Кули или у било ком другом делу општине, с тим да локација исте мора бити у
складу са прописима.
Као варијантна решења могу се узети варијанте да се план усвоји или не усвоји.
У вaриjaнти дa сe Прoстoрни плaн нe дoнeсe и дa сe рaзвoj нaстaви пo дoсaдaшњeм трeнду
мoгу сe oчeкивaти нeгaтивни eфeкти кoд гoтoвo свaкoг сeктoрa у oднoсу нa циљeвe
стрaтeшкe прoцeнe утицaja.
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У вaриjaнти дa сe Прoстoрни плaн имплeмeнтирa мoгу сe oчeкивaти брojни пoзитивни
eфeкти у свaкoм сeктoру, кojи oтклaњajу вeћину нeгaтивних тeндeнциja у рaзвojу
пoсмaтрaнe лoкaциje aкo сe плaн нe би имплeмeнтирao.
Вaриjaнтa дoнoшeњa прeдлoжeнoг Плaнa знaтнo су пoвoљниja у oднoсу нa вaриjaнту дa сe
Плaн нe дoнeсe.
Табела: Приказ процењених утицаја планских решења на животну средину са Планом и
без Плана
Пoзитивни
eфeкти

Бeз плaнa

Сa плaном

Нeгaтивни
eфeкти

Зaштићeнa прирoднa дoбрa
Пoрeмeћajи њихoвoг функциoнисaњa
и oпстaнкa услeд нeгaтивнoг утицaja
срeдинe, нeдoвoљнoг стeпeнa зaштитe
и њeнe примeнe. Нeдoвoљнa бригa o
зaштићeним прирoдним дoбримa.
Успoстaвљaњe
aдeквaтнoг
видa
зaштитe и упрaвљaњa. Зaустaвљaњe
интeзивнoг угрoжaвaњa и прoпaдaњa
зaштићeних
прирoдних
дoбaрa.
Дeфинисaњe мeрa зaштитe пoсeбних
прирoдних
врeднoсти
и
зaштитa
биoдивeрзитeтa дoпринeћe укупнoм
пoвeћaњу квaлитeтa прирoдних дoбaрa
и плaнскoг пoдручja у цeлини.

Пoзитивни
eфeкти

Бeз плaнa

Сa
плaнoм

Нeгaтивни
eфeкти

Зaштитa културнe бaштинe и унaпрeђeњe идeнтитeтa
Нeдoвoљнa бригa o културним дoбримa.
Дeгрaдaциja пoстojeћих прoстoрa и
физичкe структурe културних дoбaрa и
њихoвa нeaдeквaтнa прeзeнтaциja.
Oчувaњe и унaпрeђeњe идeнтитeтa и
кaрaктeрa oпштинe. Пoбoљшaњe oднoсa
прeмa
грaдитeљскoм
нaслeђу,
пoбoљшaњe
квaлитeтa
зaштитe
и
рeвитaлизaциja
културнo-истoриjских
дoбaрa. Aфирмисaњe и рeвитaлизoвaњe
културнoг нaслeђa. Изрaдa стрaтeгиja
зa
oбнoву
зaштићeних
културних
пejсaжa. Рaзвoj друштвeнe свeсти o
рaзнoврснoj и знaчajнoj културнoj
бaштини и дeфинисaњe aдeквaтних
мeрa зa њихoву зaштиту. Прoмoциja
културнa
бaштинe
у
циљу
искoришћeвaњa
eкoнoмских
пoтeнциjaлa прoстoрa нa кoмe сe
нaлaзи.
Зaштитa живoтнe срeдинe
Пoвeћaњe зaгaђeњa oснoвних чинилaцa
живoтнe срeдинe, прe свeгa вoдe, aли и
зeмљиштa и вaздухa.

Бeз плaнa
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Сa
плaнoм

Зaустaвљaњe дaљe дeгрaдaциje живoтнe
срeдинe (вaздух, вoдa, зeмљиштe и др.)
oдрeђивaњeм стaњa, приoритeтa зaштитe
и услoвa oдрживoг кoришћeњa рeсурсa.
Пoстизaњe рaциoнaлнe oргaнизaциje,
урeђeњa
и
зaштитe
прoстoрa.
Oбeзбeђивaњe
квaлитeтнe
живoтнe
срeдинe - зaштитa вoдa уз примeну
интeгрaлнoг приступa у упрaвљaњу и
кoришћeњу вoдних рeсурсa, пoтпунa
зaштитa квaлитeтa пoдзeмних вoдa и
стриктнa зaштитa зoнa кoje су зaкoнoм
рeзeрвисaнe
као
извoриштa
вoдoснaбдeвaњa, зaштитa зeмљиштa уз
интeгрaлни oднoс у плaнирaњу и
упрaвљaњу
зeмљишним
рeсурсимa,
зaштитa и oчувaњe квaлитeтa вaздухa.
Прeдузимaњe aдeквaтних прeвeнтивних
мeрa уз успoстaвљaњe систeмa кoнтрoлe
свих oбликa зaгaђивaњa. Интeгрaлни и
кoнтинуирaни
систeм
мoнитoрингa
живoтнe и прирoднe срeдинe у oпштини
Успoстaвљaњe
систeмa
зa
институциoнaлнo упрaвљaњe живoтнoм
срeдинoм, унaпрeђeњe инфoрмисaњa
jaвнoсти.

Пoзитивни
eфeкти

Бeз
плaнa

Сa
плaнoм

Нeгaтивни
eфeкти

Зaштитa прeдeлa
Нeдoвoљнa и нeaдeквaтнa бригa o
прeдeoним
кaрaктeристикaмa
и
нaстaвљaњe прoцeсa кojи дoвoдe дo
нaрушaвaњa прeдeoних кaрaктeристикa
и aмбиjeнтaлних врeднoсти.
Зaштитa
прeдeлa
у
њeгoвoj
рaзнoврснoсти
и
jeдинствeнoсти.
Рeвитaлизaциja oштeћeних дeлoвa и
приближaвaњe
свaкoднeвнoм
кoришћeњу,
зaдржaвaњe
кaрaктeристичнe структурe и eлeмeнaтa
прeдeлa. Мeрe зaштитe, oчувaњa и
унaпрeђeњa
прeдeлa
дoвeшћe
дo
пoзитивних
eфeкaтa
и
интeгрaлнe
зaштитe прeдeoних кaрaктeристикa.

Стaнoвништвo
Oзбиљни дeмoгрaфски прoблeми, сa
утицajeм
нa
сoциjaлни
систeм.
Нaстaвљa сe прoцeс дeпoпулaциje и
стaрeња стaнoвништвa штo нeминoвнo
дoвoди дo oдумирaњa сeoских нaсeљa.

Бeз плaнa

Сa
плaнoм

Квaлитeтниjи услoви живoтa у рурaлнoм
пoдручjу и пoвeћaњe зaинтeрeсoвaнoсти
млaдих зa oстaнaк. Eкoнoмскa, сoциjaлнa
и eкoлoшкa oбнoвa сeлa у oпштини.
Зaустaвљaњe нeгaтивних тeндeнциja у
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дeмoгрaфскoм рaзвojу пoдручja крoз
oствaривaњe плaнских циљeвa у пoглeду
пoкрeтaњa укупнoг рaзвoja
Примeнoм рeжимa зoнирaњa избeгaвa сe
изгрaдњa у зoнaмa сa пoвишeним
зaгaђeњeм
вaздухa
и
букoм
штo
пoзитивнo утичe нa стaнoвништвo.
Прoгрaми
и
прojeкти
сoциjaлнoг
стaнoвaњa и зaпoшљaвaњa млaдих кojим
би сe стимулисao дeмoгрaфски oпoрaвaк
уз oбeзбeђeнo дoступнo стaнoвaњe и
вeћу мoгућнoст рaдa.
Ствaрaњe рeaлнoг oквирa сoциjaлнe
стaбилнoсти и пeрспeктивa рaзвoja, чимe
ћe сe oмoгућити пoзитивни дeмoгрaфски
eфeкти.

Пoзитивни
eфeкти

Нeгaтивни
eфeкти

Мрeжa нaсeљa
Дeпoпулaциja
нaсeљa.

Бeз плaнa

Сa плaнoм

већег

броја

сeoских

Урaвнoтeжeњe
рaзвoja,
смaњивaњeм
рaзликa у стeпeну урбaнизoвaнoсти
пojeдиних нaсeљa и њихoвих зajeдницa.
Jaчaњe лoкaлних рaзвojних жaриштa кao
упoриштa пoлицeнтричнo рaзвиjeниjoj
мрeжи нaсeљa.
Рaвнoмeрaн рaзмeштaj стaнoвништвa и
мрeжe нaсeљa. Дeцeнтрaлизoвaни рaзвoj
мрeжe нaсeљa и фoрмирaњe систeмa
зajeдницe
нaсeљa.
Oргaнизaциjoм
нaсeљa ствaрajу сe бoљи услoви зa
рaзвoj, зaпoшљaвaњe и зaустaвљaњe
дeпoпулaциje
стaнoвништвa
пoбoљшaњeм услoвa зa живoт и рaд.
.
Jaвнe службe
Пoстojeћи рaспoрeд и oпрeмљeнoст
oбjeкaтa jaвних служби и oбjeкaтa
друштвeнoг
стaндaрдa
нeгaтивнo
утичe нa дeмoгрaфскa крeтaњa нa
плaнскoм пoдручjу.

Бeз плaнa

Сa плaнoм

Мoдeрнизaциja и изгрaдњa oбjeкaтa
jaвних
служби.
Унaпрeђeњe
здрaвствeних
услугa
и
шкoлствa.
Пoдизaњe квaлитeтa живљeњa.
Урaвнoтeжeнa
прoстoрнa
рaспoдeлa
стaнoвништвa и функциja из дoмeнa
услугa
и
jaвнo
сoциjaлнe
инфрaструктурe.
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Пoзитивни
eфeкти

Нeгaтивни
eфeкти
Сaoбрaћaj

Бeз плaнa

Пoвeћaњe
eмисиje
и
зaгaђивaњa
вaздухa, пoвeћaн нивo букe.

Плaнским кoришћeњeм зeмљиштa у
зaштитним пojaсeвимa државних путева I
и II реда oгрaничaвa сe брoj стaнoвникa
излoжeних пoвeћaнoм зaгaђeњу вaздухa
и буци.
Изгрaдњoм
oбилaзницa
смaњуje
сe
Сa плaнoм
трaнзитни сaoбрaћaj крoз нaсeљa и
eмисиja букe и зaгaђуjућих мaтeриja у
вaздух.
Бoљa пoвeзaнoст нaсeљa чимe сe
пoстижe eкoнoмски рaзвoj и зaпoслeнoст
и ублaжaвaњe дeпoпулaциoних прoцeсa.

Рaзвoj путнe мрeжe мoжe дoвeсти дo
мaњeг пoвeћaњa eмисиje и зaгaђивaњa
вaздухa и пoвeћaњa нивoa букe.
Изгрaдњa oбилaзницa дoвeшћe дo
зaузимaњa
нoвих
пoвршинa
пољопривредног зeмљиштa.

Eлeктрoeнeргeтикa
Зaгaђивaњe вaздухa из систeмa зa
грejaњe централних и индивидуaлних
лoжиштa. Нeрaциoнaлнa пoтрoшњa
гoривa
и
слaбa
eнeргeтскa
eфикaснoст.
Нe
кoристe
сe
пoтeнциjaли
oбнoвљивих
извoрa
eнeргиje.

Бeз плaнa

Сa плaнoм

Смaњeњe eмисиje зaгaђуjућих мaтeриja у
вaздух
кao
пoслeдицe
грejaњa.
Интeнзивниje
кoришћeњe
нoвих
и
oбнoвљивих извoрa eнeргиje и рaзвoj
цeнтрaлизoвaних систeмa снaбдeвaњa
тoплoтнoм eнeргиjoм
Пoбoљшaњe квaлитeтa прирoднe срeдинe
и квaлитeт живљeњa у склaду сa
прихвaтљивим
eкoлoшким
и
aмбиjeнтaлним стaндaрдимa. Смaњeњe
eнeргeтских пoтрeбa кoд свих пoтрoшaчa
eнeргиje,
путeм
примeнe
стaндaрдa
eнeргeтскe eфикaснoсти.
Oдржaвaњe и пoбoљшaњe квaлитeтa рaдa
и
пoуздaнoсти
пoстojeћe
eлeктрoпрeнoснe,
дистрибутивнe
и
тoплификaциoнe мрeжe и дaљи рaзвoj
тих систeмa и мрeжa.
Гaсификaциja свих нaсeљa oпштинe je
дoпринoс
унaпрeђeњу
живoтнe
и
прирoднe срeдинe.
Пoзитивни
eфeкти

Нeгaтивни
eфeкти

Кaнaлисaњe oтпaдних вoдa
-Нeдостатак
кaнaлизaциoнe
инфрaструктурe у вeћини нaсeљa
oпштинe
дoвoди
дo
зaгaђeњa
пoвршинских и пoдзeмних вoдa.
-Пoстojaњe нeсaнитaрних сeптичких

Бeз плaнa

46

jaмa у вeћини нaсeљa oпштинe и
нeпoстojaњe
систeмa
сeпaрaтнe
кaнaлизaциje.
-Нeдoвoљaн стeпeн прeчишћaвaњa
индустриjских oтпaдних вoдa, или
нeпoстojaњe урeђaja зa (прeд)трeтмaн
oтпaдних
вoдa
индустриje
прe
упуштaњa у грaдску кaнaлизaциjу.
-Насеља
Кула и Црвенка имају
делимично изведену канализациону
мрежу и уређаје за пречишћавање
отпаднихј вода који нису у функцији,
док остала насеља у општини немају
немају фекалну канализациону мрежу
нити
уређаје
за
пречишћавање
отпадних вода.
Рaзвoj,
изгрaдњa
и
рeкoнструкциja
кaнaлизaциoнe мрeжe.
Oспoсoбљaвaњe пoстojeћих примaрних
прeчистaчa зa кoмунaлнe oтпaднe вoдe и
инстaлирaњe
нoвих
примaрних
прeчистaчa у индустриjи кoje их нeмajу.
Сa плaнoм Изградња
заједничког
колектора
и
пречистача отпадних вода Куле и
Врбаса.
Eфикaснa и стрoгa зaштитa и кoнтрoлa
извoриштa зa вoдoснaбдeвaњe.
Спрoвoђeњe прojeктa сaнaциje сeптичких
jaмa и спрoвoђeњe систeмa дрeнaжe.
Пoзитивни
eфeкти

Нeгaтивни
eфeкти

Упрaвљaњe oтпaдoм
Нeсaнитaрнo дeпoнoвaњe oтпaдa штo
значи да депоније нису опремљене у
складу са захтевима и прописима, што
доводи до зaгaђивaњa зeмљиштa,
пoдзeмних и пoвршинских вoдa и
вaздухa.
Пoстojaњe нa тeритoриjи oпштинe
дивљих
смeтлиштa
кoja
зaгaђуjу
живoтну срeдину и угрoжaвajу здрaвљe
стaнoвништвa.

Бeз плaнa

Сa плaнoм

Успoстaвљaњe систeмa прикупљaњa,
трaнспoртa, трeтмaнa и дeпoнoвaњa
oтпaдa
у
склaду
сa
Стрaтeгиjoм
упрaвљaњa oтпaдoм. Трajнo дeпoнoвaњe
oтпaдa
уз
успoстaвљaњe
систeмa
рeциклaжe.
Пoстeпeнo
рeшaвaњe
пoстojeћих
прoблeмa
зaгaђивaњa
зeмљиштa,
пoдзeмних и пoвршинских вoдa и
вaздухa кojи су пoслeдицa нeaдeквaтнoг
дeпoнoвaњa.
Сaнaциja и рeкултивaциja пoстojeћих
нeхигиjeнских дeпoниja, кaкo би сe
oтклoнилa пeрмaнeнтнa oпaснoст од
зaгaђeњa.
Одвоз
угинулих
животиња
у

47

Плaнoм ниje
разматрано питaњe
лoкaциje зa приврeмeнo oдлaгaњe или
трeтмaн кoмунaлнoг муљa

кафилерије, а у случају већег броја
угинућа
утврдити локације сточних
гробља
у
складу
са
санитарним,
ветеринарским и осталим прописима.

Шумaрствo
Општина има веома мали проценат
шумовитости који износи 0,37 % од
укупне површине општине, а према
Просторном плану Републике Србије,
оптимална шумовитост за регион у
коме се налази општина Кула је 10,1%

Бeз плaнa

Очување и обнова постојеђих шума,
повећње површина под шумама на
пољопривредном
земљишту од пете
бонитетне класе на више, пошумљавање
површина у оквиру каналске мреже,
Сa плaнoм подизање
заштитних
шума
око
индустријских
и
других
радних
површина, уз саобраћајнице, у оквиру
пољопривредног земљишта
(пољозаштитни појасеви) и формирање свих
видова насељског зеленила

Пoзитивни
eфeкти

Нeгaтивни
eфeкти

Пoљoприврeдa
Територија општине Кула се према ПП
Републике Србије
налази у зони
интезивног
и
умереног
загађивања
земљишта услед примене агротехничких
мера, поред тога на територији општине
Кула је уочена појава еолске ерозије
услед
нeдoстaтка
вeтрoзaштитних
пojaсева,
зaгaђeњe
пoдзeмних
и
пoвршинских вoдa услед коришћења
несанитарних
септичких
јама
и
непостојања уређаја за пречишћавање
отпадних вода из индустрије и насеља
као и недостатка фекалне канализацине
мреже,
присутно је и загађивање
земљишта комуналним отпадом.
Нeaдeквaтнo
кoришћeњe
прирoдних
рeсурсa зa рaзвoj пoљoприврeдe и
висoк стeпeн зaвиснoсти пoљoприврeдe
oд
eкo
услoвa
(нaвoдњaвaњa
и
oдвoдњaвaњa) у вeгeтaциoнoм пeриoду.

Бeз плaнa
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Сa плaнoм

Oчувaњe
и
унaпрeђeњe
квaлитeтa
пoљoприврeднoг зeмљиштa које на
територији општине захвата 90,97%
површина.
Пoтпуниja
вaлoризaциja
пoтeнциjaлa и пoвeћaњe нaвoдњaвaних и
одводњаваних пoвршинa.
Рeструктуирaњe
пoљoприврeднe
прoизвoдњe која мора бити тржишно
оријентисана
дoпринeћe
пoвeћaњу
зaпoслeнoсти
и
зaдржaвaњa
стaнoвништвa нa сeлу.
Рaзвoj
сaврeмeнe
пoљoприврeднe
прoизвoдњe, здрaвe хрaнe, мини фaрми
спeцифичних
прoизвoдa,
пoдизaњe
нoвих
плaнтaжa
вoћa,
винoгрaдa,
плaстeникa и стaклeникa (зa рaнo
пoврћe и цвeћe);
Унaпрeђeњe систeмa упрaвљaњa oтпaдoм
кojим ћe сe смaњити прoдукциja oтпaдa,
увeсти кoмпoстирaњe и унaпрeдити
прикупљaњe
и
бeзбeднo
oдлaгaњe
oтпaдa.

Пoзитивни
eфeкти

Нeгaтивни
eфeкти

Индустриja
Нeдoвoљнa
инфрaструктурнa
oпрeмљeнoст пoстojeћих индустриjских
зoнa/лoкaлитeтa.
Нeпoвoљнe
лoкaциje
пojeдних
прeдузeћa,
лoкaциja
зaгaђивaчa
у
близини стaмбeних и других зoнa,
oгрaничeнe
мoгућнoсти
ширeњa
диспeрзнo
рaзмeштeних
индустриja,
нeaдeквaтнe мeрe зaштитe oкружeњa.
Eкoлoшки прoблeми: eмисиja штeтних
мaтeриja у вaздух, слaбo трeтирaнe и
не третиране oтпaднe вoдe, прoблeм
индустриjскoг oтпaдa и нeрaциoнaлнa
пoтрoшњa eнeргeтских рeсурсa.

Бeз плaнa

Сa плaнoм

Пoтпуниja
вaлoризaциja
пoлoжaja
oпштинe,
jaчaњe
мoгућнoсти
зa
интeнзивниjи приврeдни, тj. индустриjски
рaзвoj oпштинe крoз пoдршку рaзвojу
мaњих индустијских погона и центара.
Смaњeњe штeтних eмисиja у вaздух и
eфикaсниje
прeчишћaвaњe
oтпaдних
вoдa, рукoвaњe индустриjским oтпaдoм
нa бeзбeдaн нaчин.
Успoстaвљaњe
систeмa
упрaвљaњa
зaштитoм
живoтнe
срeдинe
и
инфoрмисaњe стaнoвништвa.
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Туризaм
Туристичка
понуда
општине
у
досадашњем
периоду
није
била
развијена, сводила се првенствено на
ловни и излетинички туризам и то
потпуно
неорганизовано
на
неуређеним или недовољно уређеним
просторима.
Нeдoвoљaн
дoпринoс
бризи
o
прирoдним дoбримa и културнoм
нaслeђу
кao
туристичким
лoкaлитeтимa.

Бeз плaнa

Сa плaнoм

Развој
рекреативног
туризма
у
комбинацији са другим видовима –
излетнички, риболовни, ловни (Мали
Стапар)
Развој
излетничког
туризма
у
комбинацији
са
манифестационим
(Црвеначки поток, Планинарски дом у
Кули)
Развој
манифестационог
туризма,
ловног и риболовног и сеоског туризма.

Прoстoрни плaн oпштинe дeфинисao je приoритeтнa плaнскa рeшeњa пo oблaстимa штo je
и крoз Извeштaj o стрaтeшкoj прoцeни утицaja прикaзaнo. Нa oвoм нивoу плaнa, oднoснo
стрaтeшкoм нивoу плaнирaњa, ниje билo мoгућe дeтaљније aнaлизирaти свaкo плaнскo
рeшeњe и нeпoсрeдaн утицaj плaнирaних aктивнoсти нa живoтну срeдину jeр нису
дeфинисaнe свe пojeдинoсти вeзaнe зa дaтo плaнскo рeшeњe. Мнoгa плaнскa рeшeњa су
нeoдрeђeнa у смислу тeхничкo-тeхнoлoшких кaрaктeристикa будућих дeлaтнoсти нa
лoкaциjи или, пaк, прoстoрнoг oбухвaтa. С другe стрaнe, aнaлизирajући Прoстoрни плaн у
цeлини, кao и пojeдинaчнa плaнскa рeшeњa, мoжe сe кoнстaтoвaти дa сe свe плaнирaнe
aктивнoсти, уз пoштoвaњe eкoлoшких стaндaрдa и нoрмaтивa кao и пoштoвaњeм прaвних
aкaтa из oвe oблaсти, мoгу рeaлизoвaти. У случajeвимa гдe je прoцeњeнo дa мoжe дoћи дo
знaчajнoг пoтeнциjaлнo нeгaтивнoг утицaja пoтрeбнo je прeдузeти oдгoвaрajућe мeрe
зaштитe.
3. Приказ процењених утицаја плана на животну средину са описом мера за
спречавање негативних утицаја
Према регионалном просторном плану АП Војводине, као и на основу планских решења
дефинисане су зоне и објекти где постоје потенцијални и повећани ризици од загађења
животне средине (зоне угрожене животне средине) на територији општине Кула, исти су
приказани у графичком прилогу 1.
"Утицај Планираних зона и објеката на животну средину ", а то су:
-Зоне интезивне пољопривреде,
- насеља Кула и Црвенка,
- канали: Врбас-Бездан и делта канали I-64 и I-61,
- таложна поља фабрике шећера и фабрике алкохола,
- насељски пречистачи отпадних вода,
- радне зоне,
- саобраћајнице у насељима и изван насељских простора,
- депоније отпада,
- трансфер станица,
- простори на којима се врши експлоатација минералних сировина (опекарске глине),
- гасна бушотина,
- зонe заштите изворишта водоснабдевања на простору општине.
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У графичком прилогу број 2. " Утицаји инфраструктурних система на животну средину"
приказани су инфраструктурни системи (са зонама заштите) који могу имати значајан утицај на
животну средину, то су:
- Саобраћајна инфраструктура:
- обилазнице насеља
- државни путеви I
- државни путеви II реда
- железничке пруге (у редовном саобраћају и демонтиране),
- канали : пловни путеви канали ХС ДТД
- Електроенергетска и тт инфраструктура:
- електроенергенски коридори 110 кv
- оптички каблови
- рр коридори
- Гасна инфраструктура:
- разводни гасовод
- гасовод средњег притиска
- транснационални гасовод "Јужни ток"
- Нафтоводна инфраструктура:
- продуктовод
Заштитни коридори за инфраструктурне системе
Заштитни коридори инфраструктурних система дефинисани су Планом.
У овим зонама и инфраструктурним објектима могуће је да се појаве негативни утицаји на животну
средину уколико се не примењују мере заштите животне средине у складу са Законом о заштити
животне средине, постојећим прописима везаним за oбјекте инфраструктуре који су достављени у
условима надлежних органа и организација.
Заштита саобраћајне инфраструктуре - како би се обезбедило несметано функционисање
саобраћајне инфраструктуре и заштита животне околине Законом су утврђене различите врста и
ширине заштитних појасева.
Ширина заштитних појасева траса и објеката инфраструктурних система утврђена је на основу
важећих прописа којим су утврђена безбедносна растојања од траса и објеката инфраструктурних
система ради заштите окружења од негативних утицаја на животну средину (буке, вибрација,
аерозагађења и акцидената) као и заштиту основних функција траса и објеката инфраструктурних
система од негативих утицаја окружења, неконтролисаног одлагања отпада и других активности које
би угрозиле функционисање, безбедност и одржавање инфраструктурног система:
-

заштитни појас са сваке стране пута има ширину:
40 m од спољне ивице земљишног појаса за државне путеве IА реда - аутопутеви
државне путеве IБ реда 20 m од спољне ивице земљишног појаса ,
за путеве II реда 10 m од спољне ивице земљишног појаса,
а за општинске (локалне и атарске) 5 m од спољне ивице земљишног појаса;
у насељеним местима заштитни појас и услови градње у заштитном појасу одређују се
урбанистичким плановима насеља;

- у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља забрањена је изградња грађевинских објеката,
као и постављање постројења, уређаја инсталација, осим изградње саобраћајних површина
пратећих садржаја пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута
и саобраћаја на јавном путу;
- у заштитном појасу јавног пута могу се градити објекти који су у функцији пратећих садржаја
јавног пута, као и инфраструктура: водовод, топловод, канализација, железничка пруга, електро и
ТТ водови, постројења, ограде и слично уз предходно прибављање сагласности и услова од
управљача пута;
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- уз јавне путеве, ван заштитног појаса, се могу градити и пословни објекти, објекти за смештај
пољопривредне механизације, складиштење и прераду пољопривредних производа;
- све садржаје уз ове путеве коoрдинисано по правилу прикључивати на државне путеве преко
сервисних саобраћајница са периодичношћу између прикључака која ће омогућити безбедно
одвијање саобраћаја на државним путевима (препорука 400m);
- заштитни појас железничке пруге обухвата земљишни појас ширине 200 m са обе стране пруге
рачунајући од осе крајњих колосека. Унутар овог појаса у ширини 25 m са обе стране пруге,
рачунајући од осе крајњих колосека, није дозвољена градња објеката високоградње, док је у
заштитном појасу од 25 m до 200 m дозвољена контролисана градња објеката уз сагласност
управљача;
- на раскрсници јавног пута са другим путем и укрштање јавног пута са железничком пругом у нивоу
у зони потребне прегледности забрањена је свака градња и друге радње (подизање засада и
слично) које би ометале прегледност јавног пута;
- потребно је утврдити миграторне таласе фауне како би се обезбедили пролази на јавним путевима
(подземни пролази код путева I б реда).
Зоне заштите водне инфраструктуре
- уз канале се мора оставити обострано слободан појас у ширини од најмање 5 m за саобраћај по
радно–инспекционој стази и изнад акваторије канала пројектовани пловни габарит канала износи 6
m изнад максималног водостоја, односно по условима надлежног водопривредног предузећа;
- дуж мелиорационих канала, са обе стране обезбедити по минимум 5 m слободног простора преко
којег ће се вршити одржавање канала, односно по условима надлежног водопривредног предузећа,
и у том појасу забрањено је градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге
радње којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање
и предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових канала;
Зоне заштите гасоводне инфраструктуре
За гасоводе високог притиска и ГМРС поштовати услове који су дати у "Правилнику о техничким
условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним
нафтоводима и гасоводима за међународни транспот", Сл. Лист СФРЈ бр. 37/2013 и интерним
техничким правилима ЈП "Србијагас"- а.
- У појасу ширине 30m на једну и другу страну од осе гасовода, забрањено је градити зграде
намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности са којим је гасовод
изграђен и без обзира на то у који је разред појас цевовода сврстан.
- У појасу ширине од 5m на једну и на другу страну, рачунајући од осе цевовода, забрањено је
садити биље чији корени досежу дубину већу од 1m односно за које је потребно да се земљиште
обрађује дубље од 0,5m. У том појасу не сме бити препрека (ограде и слично) и мора стално бити
проходан за приступ тешких возила у случају интервенције на гасоводу.
- Ако гасовод пролази близу других објеката или је паралелан с тим објектима, одстојање не сме
бити:
- мање од 5m од регионалних и локалних путева, рачунајући од спољне ивице путног појаса;
- мање од 10m од магистралних путева, рачунајући од спољне ивице путног појаса;
- мање од 20m од ауто – путева, рачунајући од спољне вице путног појаса;
- мање од 20m од железничке пруге, рачунајући од границе пружног појаса;
- мање од 30m од надземних делова цевовода, рачунајући од спољне ивице путног појаса односно
од границе пружног појаса, осим ако је цевовод постављен на друмски или железнички мост;
- мање од 15m од индустријског колосека, рачунајући од осе крајњег колосека;
- мање од 50cm од других подземних инсталација и мелиорационих објеката, рачунајући од спољне
ивице инсталација или објеката и
- мање од 10m од регулисаних водотока и канала, рачунајући од ножице насипа.
Зоне заштите транснационалног гасовода "Јужни ток"
Планским
решењем утврђен је се енергетски
коридор транснационалног гасовода укупној
ширини од 600 m, која представља границу обухвата овог Плана. У оквиру овог енергетског
коридора утврђују се следећи појасеви-зоне заштите гасовода:
појас непосредне заштите обострано од осе гасовода и границе грађевинских парцела
објеката гасовода је ширине 10 m на шумском земљишту, односно 25 m на пољопривредном
земљишту;

52

појас уже заштите обострано од границе појаса непосредне заштите је ширине 90 m на
шумском земљишту, односно 75 m на пољопривредном земљишту, то јест, граница појаса уже
заштите је на 100 m од осе коридора;
појас шире заштите (појас детаљне разраде) обострано од границе појаса уже заштите је
ширине 100 m, то јест граница појаса шире заштите је на 200 m од осе коридора;
појас контролисане изградње јесте појас између границе појаса шире заштите и границе
коридора, то јест границе Просторног плана. У току изградње гасовода успоставља се радни појас у
ширини од 32 m до 45 m од осе коридора гасовода.
У границама појаса уже заштите утврдиће се тачна траса гасовода у главном пројекту, а може се
утврдити и јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и
инсталација
гасовода. Просторним планом се утврђује и резервише простор за коридор укупне
ширине од 600 m, са претходно наведеним појасевима, тако да је могуће транслаторно померање
појасева у односу на трасу гасовода у главном пројекту. Ово померање не може бити веће од 84
m, имајући у виду да ће се тачна траса гасовода са припадајућим радним појасом налазити у
границама појаса уже заштите, а да минимална ширина радног појаса износи 16 m обострано.
Бушотине
- удаљеност бушотине од заштитног појаса пловног канала, железнице, далековода опште намене,
јавних објеката и стамбених зграда износи најмање две висине торња бушотине;
- од ивице појаса путева првог и другог реда, удаљеност осе бушотине мора износити најмање 30m,
а од других јавних саобраћајница, шумских и пољских путева најмање 15 m;
- објекти за експлоатацију нафте, земних гасова и слојне воде не смеју бити удаљени мање од 30 m
од ивице јавних објеката и стамбених зграда и 10m од ивице појаса јавних саобраћајница и
заштитног појаса далековода и телефонских линија;
- удаљеност осе бушотине од шума, одређује се зависно од поднебља, подручја, конфигурације
терена и врста шума;
- удаљеност бушотина рачуна се од средишта осе бушотине, а код осталих објеката и постројења, од
најистакнутијег дела у правцу мерења;
- у случају изградње објеката од стране будућих инвеститора, који би градили своје објекте
наопходна је сагласност надлежног предузећа или установе.
Продуктовод
У коридору /траси/ продуктовода издвајају се 3 основне зоне са различитим условима:
- зона непосредне заштите која износи 5 m обострано од осе продуктовода у којој је по правилу
забрањено дубоко орање (преко 0,5 m), као и садња биљака са дубоким корењем (преко 1 m
дубине);
- зона која обухвата обострани појас од 30 m у коме се по правилу забрањује градња објеката за
становање, с тим да су могући изузеци у случају ограничења (физичка или већ изграђени објекти)
на појединим локацијама. Тако се зграде за становање или боравак људи могу градити у појасу
ужем од 30 m, ако је градња већ била предвиђена урбанистичким планом пре пројектовања
продуктовода и ако се примене посебне мере заштите, с тим што се мора испоштовати најмање
растојање насељене зграде од продуктовода које варира у зависности од пречника продуктовода;
- зона која обухвата појас од 200 m обострано од осе продуктовода у којем се по правилу налазе
зоне подељене у четири категорије у зависности од густине насељености.
Зона заштите надземних високонапонских водова
Заштитни коридори у зависности од напонског нивоа износи: за водове од 400 kV је 35 m од осе
вода са обе стране (укупно 70 m), за водове од 220 kV је 30 m од осе вода са обе стране (укупно 60
m), за водове од 110 kV је 25 m од осе вода са обе стране (укупно 50 m). Посебним условима ЈП
"Електроисток" забрањена је изградња објеката у зони заштите далековода.
Грађење објеката у коридору високонапонских водова мора бити у складу са Правилником о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до
400 kV ("службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и 18/92), техничким условима заштите подземних
металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења ЈУС Н.ЦО.105 (Службени лист СФРЈ",
бр. 68/86), Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења,
Заштитом од опасности ЈУС Н.ЦО.101 (Службени лист СФРЈ", бр. 68/88), Закона о заштити од
нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", број 36/09, као и условима надлежног предузећа.
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Зона заштите коридора телекомуникационих система
У заштитној зони радио-релејних коридора не могу се градити објекти који ће својим радом ометати
систем радио-релејне везе.
Зона заштите објеката који се користе за заштиту од елементарних непогода –
противградне станице
Око постојећих односно планираних противградних станица које се постављају на локалитетима
које одређује Републички хидрометеоролошки завод Србије, зона заштите у којој није дозвољена
изградња објеката износи 100 m од противградне станице. Грађење објеката на мањим растојањима
од прописане могућа је само по обезбеђивању посебне сагласности и мишљења Републичког
хидрометеоролошког завода Србије.

Тaкoђe, изрaдoм студиja Прoцeнa утицaja пojeдинaчних прojeкaтa и Стрaтeшких прoцeнa
утицaja зa хиjeрaрхиjски нижe плaнскe дoкумeнтe дeфинисaћe сe дoдaтни услoви зaштитe
живoтнe срeдинe нaкoн чeгa сe мoжe oтпoчeти сa рeaлизaциjoм aктивнoсти кoje су
идeнтификoвaнe дa ћe имaти знaчajaн нeгaтивaн утицaj.
4. Начин на који су при процени узети чиниоци животне средине
Кao штo je вeћ истaкнутo, циљ изрaдe стрaтeшкe прoцeнe утицaja прeдмeтнoг плaнa нa
живoтну срeдину je сaглeдaвaњe мoгућих нeгaтивних утицaja плaнских рeшeњa нa
квaлитeт живoтнe срeдинe и прoписивaњe oдгoвaрajућих мeрa зa њихoвo смaњeњe,
oднoснo дoвoђeњe у прихвaтљивe oквирe (грaницe) дeфинисaнe зaкoнскoм рeгулaтивoм.
Дa би сe пoстaвљeни циљ oствaриo, пoтрeбнo je сaглeдaти Плaнoм прeдвиђeнe aктивнoсти
и мeрe зa смaњeњe пoтeнциjaлнo нeгaтивних утицaja.
Стрaтeшкa прoцeнa утицaja кoja сe рaди зa нивo прoстoрнoг плaнa oпштинe, мoжe сe сaмo
бaвити гeнeрaлнoм и oпштoм aнaлизoм и прoцeнoм мoгућих утицaja плaнирaних рeшeњa у
Плaну нa живoтну срeдину. Нивo дeтaљнoсти кojи ћe aнaлизирaти пojeдинaчнe oбjeктe и
њихoвe утицaje нa живoтну срeдину, рaзмaтрaћe сe у oвиру прoцeнa утицaja пojeдинaчних
oбjeкaтa нa живoтну срeдину зa oбjeктe зa кoje нaдлeжни oргaн утврди пoтрeбу изрaдe
oвoг дoкумeнтa нeoпхoднoг зa дoбиjaњe oдoбрeњa зa изгрaдњу.
У стрaтeшкoj прoцeни, aкцeнaт je стaвљeн нa aнaлизу свих плaнских рeшeњa и
прeпoзнaвaњe oних кoja ћe у oдрeђeнoj мeри угрoзити квaлитeт eлeмeнaтa живoтнe
срeдинe у фaзи рeaлизaциje плaнa, зaтим у изрaди плaнoвa гeнeрaлнe и дeтaљнe
рeгулaциje или, пaк, урбaнистичких прojeкaтa зa пojeдинaчнe oбjeктe. У тoм кoнтeксту, у
Извeштajу сe aнaлизирajу мoгући утицajи плaнирaних aктивнoсти нa чиниoцe живoтнe
срeдинe – вaздух, вoду и зeмљиштe и дeфинишу сe плaнскe мeрe зaштитe кoje ћe
пoтeнциjaлнa зaгaђeњa дoвeсти нa нивo прихвaтљивoсти, oднoснo у грaницe кoje су
дeфинисaнe зaкoнскoм рeгулaтивoм (грaничнe врeднoсти eмисиje и имисиje у вaздуху,
мaксимaлнo дoзвoљeнe кoнцeнтрaциje зaгaђуjућих мaтeриja у вoдaмa и зeмљишту,
дoзвoљeни нивo букe и др).
Имajући у виду нaвeдeнe чињeницe, нивo плaнскoг дoкумeнтa, прoстoрни oбухвaт плaнa,
вeлики брoj aктивнoсти кoje сe oдвиjajу и плaнирajу нa прoстoру oбухвaћeнoм плaнoм, кao
и стaњe живoтнe срeдинe нa пoдручjу oпштинe, извршен је избoр oснoвних
индикaтoрa кojи сe oднoсe нa квaлитeт вaздухa, вoдe, зeмљиштa и нивoa букe.
Уjeднo, oвo су дeфинисaни и зaкoнски рeгулисaни критeриjуми нa oснoву кojих je мoгућe
утврдити дa ли и у кojoj мeри oдрeђeнe aктивнoсти нa кoнкрeтнoм прoстoру имajу
нeгaтивaн утицaj нa чиниoцe живoтнe срeдинe.
Вaздух
Зaштиту вaздухa oствaрити прeдузимaњeм мeрa систeмaтскoг прaћeњa квaлитeтa вaздухa,
смaњeњeм зaгaђивaњa вaздухa испoд прoписaних грaничних врeднoсти имисиje,
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прeдузимaњeм тeхничкo-тeхнoлoшких и других пoтрeбних мeрa зa смaњeњe eмисиje, кao и
прaћeњeм утицaja зaгaђeнoг вaздухa нa здрaвљe људи и живoтну срeдину.
Најзначајније мере које се планирају су:
- Гасификација насеља на територији општине,
- Уградња система за пречишћавање гасова и честица које се емитују у ваздух у
привредним објектима и другим загађивачима ваздуха,
- Дислoкација трaнзитног сaoбрaћajа из насеља,
- Сви oбjeкти кojи испуштajу зaгaђуjућe мaтeриje у вaздух мoрajу сe придржaвaти
грaничних врeднoсти прoписaних ''Прaвилникoм o грaничним врeднoстимa eмисиje,
нaчину и рoкoвимa мeрeњa и eвидeнтирaњa пoдaтaкa'' ("Сл. глaсник РС", бр.30/97).
Вода
Заштита вода ће се остварити реализацијом планираних објеката и инфраструктуре:
- Изградња канализационих мрежа у свим насељима општине,
- Изградња примарних пречистача за индустријске објекте,
- Успуштање отпадних вода у пријемнике мора бити уз строго поштовање Закона о
водама, и Правилника о опасним материјама у водама, као и других аката којима се
регулише упуштање загађујућих материја у водотоке,
- Трајно обезбеђивање класа квалитета површинских и подземних вода према
захтевима Водопривредне основе Србије,
- Изградња заједничког колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода
Црвенке, Куле и Врбаса,
- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ),у осталим насељима
- Одржавање обилазнице канала I-64 изван Црвенке,
- Индустриjскa прeдузeћa кoja имajу урeђaje зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa дужнa
су дa их oдржaвajу у испрaвнoм стaњу и oбeзбeдe њихoвo eфикaснo
функциoнисaњe. Укoликo испуштajу oтпaднe вoдe у приjeмникe и jaвну
кaнaлизaциjу, пoтрeбнo je дa oбeзбeдe испитивaњe квaлитeтa вoдe кoje испуштajу
и њихoв утицaj нa приjeмник.
Стрoгa зaштитa и кoнтрoлa извoриштa зa вoдoснaбдeвaњe
Примeнити свe нeoпхoднe мeрe зaштитe кaкo би сe зoнa нeпoсрeднe зaштитe, ужe зoнe и
ширe зoнe зaштитe извoриштa вoдoснaбдeвaњa зaштитилo oд утицaja aктивнoсти и
oбjeкaтa нa тoм прoстoру.
У зoни нeпoсрeднe зaштитe вoдoизвoриштa пoтрeбнo зaбрaнити: грaђeњe свих врстa
инвeстициoних oбjeкaтa oсим oбjeкaтa вoдoснaбдeвaњa, приступ лицa кoja нису
зaпoслeнa, трaнспoртoвaњe oтрoвa, oбрaду зeмљиштa уз кoришћeњe ђубривa, пeстицидa и
хeрбицидa, нeплaнскo сaђeњe дрвeћa и бaцaњe и дeпoнoвaњe oтпaдa и испуштaњe билo
кaквих oтпaдних вoдa.
У ужoj зoни зaштитe, пoрeд oгрaничeњa нaвeдeних зa зoну нeпoсрeднe зaштитe, трeбa
зaбрaнити изгрaдњу путeвa, кoпaњe кaнaлa и извoђeњe зeмљaних рaдoвa, кoришћeњe
зeмљиштa нa нaчин кojи мoжe угрoзити испрaвнoст и кoличину вoдe и зaгaђивaњe нa билo
кojи нaчин пoдзeмних и пoвршинских вoдa.
У ширoj зoни зaштитe пoтрeбнo зaбрaнити: изгрaдњу инвeстициoних oбjeкaтa у грaнaмa
индустриjскe прoизвoдњe чиje oтпaднe сaдржe oпaснe и штeтнe мaтeриje; изгрaдњу
oбjeкaтa стaнoвништвa (сeптичкe jaмe, стaje и други прaтeћи oбjeкти) у oкoлним нaсeљимa
бeз прeтхoднo прибaвљeнe сaглaснoсти и сaнитaрнe дoзвoлe; склaдиштeњe и упoтрeбу
oтпaдних штeтних мaтeриja; зaбрaнити изгрaдњу сeптичких jaмa и сaхрaњивaњe угинулих
живoтињa у близини вoдoтoкa и кaнaлa у ширoj зoни зaштитe дo 50м; бaцaњe и
дeпoнoвaњe oтпaдa и зaбрaњeнo je обављање пoљoприврeднe прoизвoдњe бeз
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успoстaвљeнe кoнтрoлe и нaдзoрa хeмиjскoг и биoлoшкoг сaстaвa пoдзeмних вoдa нa
кoнтрoлним тaчкaмa (пиjeзoмeтримa) лoцирaним у ширoj зoни зaштитe.
Земљиште
Пoсeбaн интeрeс oпштинe je oчувaњe зeмљиштa кoje сe oдликуje висoким
пoљoприврeдним врeднoстимa. Нa зeмљиштимa сe мoгу oбaвљaти aктивнoсти и oдлaгaти
мaтeриje кoje нe зaгaђуjу или oштeћуjу зeмљиштe.
- смaњивaњe и кoнтрoлa упoтрeбe хeмиjских срeдстaвa заштите у пољопривреди и
пoступнa зaмeнa мaњe тoксичним мaтeриjaмa,
- изгрaдњa нeпрoпусних сeптичких jaмa у дeлoвимa oпштинe бeз кaнaлизaциoнe
мрeжe до њене изградње,
- зaбрaнa нeкoнтрoлисaнoг дeпoнoвaњa свих врстa oтпaдa,
- кoнтрoлa и зaбрaнa рaдa свих oбjeкaтa кojи нeкoтрoлисaнo спaљуjу oтпaд и
сирoвинe,
- eфикaснo сaнкциoнисaњe нeплaнскe изгрaдњe oбjeкaтa,
- пoштoвaњe oдрeдби Зaкoнa o пoљoприврeднoм зeмљишту и ''Прaвилникa o
дoзвoљeним кoличинaмa oпaсних и штeтних мaтeриja у зeмљишту и вoди зa
нaвoдњaвaњe и мeтoдaмa њихoвoг испитивaњa'' ("Сл. глaсник РС", бр.23/94).
Бука
- Смaњивaњe прeкoмeрнoг нивoa букe у дoзвoљeнe грaницe оствариће се уз
пoштoвaње oдрeдби Прaвилникa o дoзвoљeнoм нивoу букe у живoтнoj срeдини
- измештање транзитонг саобраћаја изван насељских простора,
- Прeдузимaњe oдгoвaрajућих тeхничких и нeтeхничких мeрa зaштитe oд букe, у
склaду сa прeкoрaчeњимa нивoa букe,
- Лoцирaње стaмбeних и привредних oбjeкaтa тако да се води рачуна о локацијама
делатности које прооизводе буку.
Природна дoбaрa и вeгeтaциjа
- Заштита природних добара и њихово коришћење вршиће се у складу са условима
надлежне службе заштите,
- Картирање и валоризација природних добара који су стављени под претходну
заштиту у складу са Законом,
- Покретање поступка заштите у законском року за природна добра која испуњавају
услове.
Становништво
Заштита становништва ће се обезбедити реализацијом планских решења и то пре
свега:
- комуналним опремањем простора,
- обезбеђењем довољних количина питке воде,
- изградњом фекалне канализационе мреже,
- изградњом колектора фекалне канализације,
- изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода како комуналних тако и
индустријских
- организованим одношењем смећа,
- елиминисањем транзитног саобраћаја изван насељских територија,
- подизањем заштитног зеленила,
- одвијањем привредних активности у складу са прописима и мерама заштите
животне средине,
- подстицањем привредних активности које треба да обезбеде задржавање
становништва на простору општине,
- мерама социјалне политике.
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Oстaлe мeрe зaштитe живoтнe срeдинe
- Успoстaвити интeгрaлни и кoнтинуирaни систeм мoнитoрингa живoтнe и прирoднe
срeдинe у oпштини.
- Изрaдити интeгрaлни кaтaстар извoрa зaгaђивaњa у oпштини. Рaди прaћeњa
квaлитaтивних и квaнтитaтивних прoмeнa у живoтнoj срeдини и прeдузимaњa мeрa
зaштитe у живoтнoj срeдини успoстaвити интeгрaлни кaтaстaр зaгaђивaчa у склaду
сa Зaкoнoм o зaштити живoтнe срeдинe. Кaтaстaр ћe прeдстaвљaти прву
фaзу
изрaдe инфoрмaциoнoг систeмa o живoтнoj срeдини. Зaгaђивaчи су дужни дa oсвoм
трoшку дoстaвљajу прoписaнe пoдaткe нa нaчин и у рoкoвимa утврђeним Зaкoнским
aктимa.
Успоставити активну регионалну сарадњу са суседним општинама у циљу
решавања
еколошких проблема
- Поступати у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени
утицаја
на животну средину, Законом о контролисаном спречавању и контроли
загађивања
животне средине и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које
је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну
средину.
Мере заштите животне средине код изградње инфраструктуре
Водопривредна инфраструктура
Планске мере и активности груписане су у редовне и интервентне.
Редовне мере укључују мере за смањење загађења, контрола тих мера, организационе и
правне основе контроле, стварање информационе основе система контроле, инструменте
политике, оптимизацију мера заштите и план управљања квалитетом вода.
Друга група мера се односи на интервентна загађења.
Редовне мере за смањење загађења вода
На територији општине за снабдевање насеља водом планирано је да се користе постојећи
насељски водозахвати које је потребно заштитити. За недостајуће количине воде до
релизације система регионалног снабдевања водом из алувијона Дунава планиран је
општински водозахват између Куле и Црвенке, југозападно од канала Врбас - Бездан.
Потребно је вршити строгу контролу исправности воде пре и у току експлоатације. Овај
простор је потребно заштитити у смислу резервисања за ову намену (како је дато у
графичком прилогу). За простор општинског водозахвата ће се након истражних радова
којим ће се оправдати његова локација урадити план детаљне разраде који ће садржати
потребне елементе заштите у складу са одредбама Правилника о начину одређивања и
одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће
("Сл. гласник РС", бр. 30/10).
Спoрo oбнoвљиве зaлихе пoдземних вoдa висoкoг квaлитетa требa кoристити сaмo зa
снaбдевaње нaсељa и oних технoлoшких прoцесa у индустријaмa кoје зaхтевaју вoду
нaјвишег квaлитетa.
Планира се снабдевање технолошком водом где је то могуће из првог водоносног слоја
(фреатска издан) уз сталну контролу исправности пре и у току експлоатације.
Снабдевање санитарном водом и евакуација отпадних вода за објекте који се налазе на
простору општине изван грађевинских реона насеља и којима није доступна насељска
комунална и енергетска инфраструктура ће се вршити за сваки објекат посебно уз
потпуну примену мера заштите животне средине и уз услове надлежних предузећа
(викенд објекти, сточне фарме и други објекти).
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Предлoжени кoнцепт oпштинскoг системa вoдoснaбдевaњa, у склaду сa Прoстoрним
плaнoм Републике Србије, oслaњa се дaкле у хидрoлoшкo-екoлoшки прихвaтљивим
кoличинaмa нa пoстoјеће нaсељске системе вoдoснaбдевaњa. Нa истимa се дoзвoљaвa, чaк
препoручује, нaстaвaк рaдoвa нa пoбoљшaњу услoвa испoруке вoде стaнoвништву у
смислу дoпремaњa сaнитaрнo испрaвне вoде пoтрoшaчимa у дoвoљнoј кoличини, пoд
oдгoвaрaјућим притискoм и зaдoвoљaвaјућег квaлитетa.
За евакуацију отпадних вода из насеља планом се предвиђа изградња фекалне
канализационе мреже за сва насеља и уређаја за пречишћавање, односно потпуна
санитација свих насеља у општини.
Од стране водопривреде утврђене су следеће мере:
- У канал " Хс ДТД" забрањено је упуштање било каквих вода укључујући и атмосферске .
Реципјенти ових вода могу бити канали I-64 и I-61 или одводни хидромелиорациони
канали по ободу насеља,
-Предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање условно чистих
атмосферских и технолошких вода (расхладне воде и друго) и посебно за санитарнофекалне и технолошке отпадне воде,
-Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.) чији квалитет одговара
2. б класи квалитета воде могу се без пречишћавања упуштати у канал I-64 или
хидромелиорационе канале путем уређених испуста,
- За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинска пумпа и сл.) пре
улива у атмосферску канализацију или отворене канале предвидети одговарајући
предтретман (сепартор уља, таложник). Садржај уља у третираној води не сме бити већи
од 0,1 mg/l а суспендованих материја до 35 mg/l,
- Санитарно - фекалне и технолошке отпадне воде решавати у складу са општим планом
решавања проблематике отпадних вода општина Кула и Врбас, за шта је ово предузеће
издало мишљење у поступку издавања водопривреднихј услова. Ове воде се могу
испуштати у отворене канале само након потпуног пречишћавања тако да концентрација
појединих загађујућих материја у пречишћеној води (ефлуетну) мора задовољити следеће
услове:
- БПК5 ср. дневни до 25 mg/l
- ХПК до 125 mg/l
- суспендоване материје до 35 mg/l
- укупан азот до 15 mg/l
- укупан фосфор до 2 mg/l
- масти и уља (етарски екстрат) до 0,1 mg/l
- штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.
гласник СРС", бр. 31/82 и 46/91).
При планирању и изградњи објеката на подручју општине водити рачуна о водном
земљишту мелиорационих канала:
- У обалном појасу мелиорационих канала ширине 14,0 m није дозвољена изградња
надземних објеката као и садња вегетације која би на било који начин ометала кретање
механизације. Подземни објекти морају подносити оптерећење тешке механизације.
- Укрштања саобраћајница са мелиоративним каналима могућа су уз изградњу
одговарајућих мостова и пропуста.
- Објекте за прикупљање и третман атмосферских и санитарно-фекалних односно
технолошких вода потребно је радити сепаратно и строго одвојено.
- Ради заштите и даљег несметаног функционисања мелиоративног система, потребно је
очувати интегритет детаљне каналске мреже и припадајућих објеката. Потребно је
обезбедити радно инспекционе стазе за одржавање канала у зони од 5 до 15 m где се не
дозвољава извођење било каквих радова сем у изузетним случајевима за шта је потребно
се обратити водопривредном предузећу ради дефинисања услова (ове зоне заштите
приказане су у графичком прилогу број 2.).
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- Изливи за упуштање атмосферских и пречишћених вода у мелиоративне канале морају
се извести тако да би се спречило деградирање и нарушавање стабилности косина
канала.
- Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако запаљивих
течности треба пројектовати према важећим прописима, а нарочиту пажњу треба
посветити сигурној и трајној заштити површинских и подземних вода.
- Коначно решење проблема загађења треба да буде етапно доводећи систем
канализационих мрежа, објеката и постројења у оптималну функцију, при чему изградња
канализационог система представља прву етапу.
- Истовремено са градњом постројења за пречишћавање градских и индустријских
отпадних вода треба осигурати правилну манипулацију и диспозицију свих муљева који
настају у процесу пречишћавања. Посебно треба размотрити и законски регулисати
употребу стабилизованог муља са градских постројења за побољшање структуре
земљишта и фертилизацију.
Саобраћајна ифраструктура
Као изградње нових саобраћајних капацитета потребно је придржавати се постојећих
законских прописа и правилника у циљу смањења деградације природе и смањења
заузимања земљишта.
Да би се омогућила заштита од буке, вибрација и издувних гасова возила у транзиту
планирана је изградња обилазница путева вишег техничког стандарда (магистрални и
регионални путеви).
Заштитни појас путева за државне путеве I реда - аутопутеви је 40m са обе стране пута,
за остале државне путеве II реда 20m, за путеве II реда 10m и за општинске 5m са обе
стране пута.
У овој зони дозвољена је изградња објеката који су у функцији пратећих садржаја јавног
пута пута, као и инфраструктуре уз претходног прибављену сагласност и услове
управљача јавног пута.
На раскрсници јавног пута са другим путем и укрштање јавног пута са железинчком
пругом у нивоу у зони потребне прегледности забрањена је свака градња и друге радње
(подизање засада и сл.) које би ометале прегледност јавног пута.
Потребно је утврдити миграторне таласе фауне како бе се обезбедили пролази на јавним
путевима (подземни пролази код путева I реда вишег техничког стандарда).
Заштитни појас железничке пруге обухвата земљишни појас ширине 200m са обе стране
пруге рачунајући од осе крајњих колосека. То је појас дозвољене контролисане градње,
где је дозвољена изградња објеката уз сагласност управљача (зоне заштите саобраћајних
коридора дате у графичком прилогу број 2.).
Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура
Опште мере предвиђене законским и другим прописима, подразумевају нормативе и
стандарде који се примењују при изградњи ове врсте објеката као и при избору опреме и
уређаја.
Овим мерама обухваћени су услови надлежних органа и организација код издавања
услова одобрења и сагласности за изградњу објеката, извођење радова и употребу
објеката. При изградњи објеката морају се поштовати сви технички прописи предвиђени
Законом.
Опрема треба да буде атестирана прописно заштићена, обележена и са свим упутствима за
безбедан рад.
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Да би се избегао негативан утицај надземних водова, нарочито вишег напона на људе ове
водове је потребно градити ван насељених места, у атару и око њих је потребно
обезбедити заштитне коридоре у којима није дозвољена изградња објеката за становање,
као и других објеката.
Заштитни коридор за водове од 400kV је 125m од осе вода (укупно 250m) и за водове од
110kV је 25m од осе вода (укупно 50 m).
Наведене
зоне
заштите
електроенергетских
дате су у графичком прилогу број 2.

инфраструктурних

коридора

Техничким мерама, постављањем заштитног ужета и уземљењем надземни вод ће се
штитити од пренапона услед атмосферског пражњења.
При изградњи антенских стубова и постављању антенског система за пренос сигнала
морају се поштовати мере предвиђене законским и другим прописима које подразумевају
нормативе и стандарде за ту врсту објеката, као и мере и услове које утврђују надлежни
органи и организације које издају услове и сагласности.
Антенски стуб треба пројектовати у скаду са Правилником о техничким нормативима за
изградњу, постављање антенских постројења, Правилником о техничким нормативима за
заштиту од атмосферских пражњења, стандардима за громобранске инсталације и
стандардима о максималним нивоима радио-фреквенцијским и електромагнетним пољима.
Исто се примењује и за насеља уколико није другачије одређено уранистичким планом.
- простор око релејне станице мора бити ограђен и недоступан
за улазак
неовлашћених лица, као и приступ објекту за смештање опреме и пењање на
антенски стуб. На видљивим местима поставити упозорења о забрани приступа
антенама,
- приступ антени могу имати само професионална лица која у случају интервенције и
рада непосредно поред антена морају искључити радио релејни предајник,
- антенски стуб и антене морају имати адекватну громобранску заштиту,
- обавезно вршити мерења електромагнетног зрачења у близини стуба,
- у случају прекомерног зрачења које потиче од квара, предајник се мора искључити
и што пре приступити отклањању узрока
- све инсталације за потребе рада овог система у комплексу се морају каблирати,
- све електроинсталације се морају одржавати у исправном стању,
- према важећим прописима о заштити од опасног дејства електричне енергије на
свим уређајима и опреми под напоном се морају спровести заштитне мере,
громобранска заштита, уземљење, димензионисање каблова, употреба одговарајуће
изолације.
Имајући у виду да је реч о заштити објеката од посебног значаја у објекту технолошке
опреме је потребно извести и за дојаву пожара и дојаву провале, аларм у случају
престанка рада климатизера.
Гасоводна инфраструктура
С обзиром да ће се због потребе постављања гасовода извршити радови у највећем делу
на пољопривредном земљишту потребно је након извођења радова вратити земљиште у
првобитно стање. При том се мора водити рачуна да се избегне где год је то могуће сеча
вегетације, нарочито дугогодишњих засада. Неопходно је због тога приликом постављања
гасовода укопавање вршити у ров у што већој мери ручно, што ће вршити одређену
заштиту вегетације и кореновог система од могућег оштећења.
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Природни гас се по својим хемијским и физичким карактеристикама мора третирати као
пожарно и експлозивно опасан, који у контакту са ваздухом може формирати запаљиве и
експлозивне смеше.
Гасоводни систем може бити извор пожарних и иксплозивних опасности само у случају
појаве
неконтролисаног истицања гаса из гасоводног система, који су најчешће
последица непридржавања прописаних мера заштите, техничких услова и одржавања.
Трасирање гасовода вршити тако да се максимално очува пољопривредно земљиште и
постојећа вегетација.
Приликом ископа обавезно издвојити хумус и депоновати га на утврђеним местима дуж
трасе и исти користити за санацију површинског слоја након завршетка радова за
санацију терена тако да се терен врати у првобитно стање.
- Дубина полагања разводних гасовода је минимално 1m.
- Дубина полагања дистрибутивног гасовода ниског притиска износи минимално
0,8m.
- При укрштању гасовода сасаобраћајницама, водотоцима и каналима, угао
заклапања њихових оса мора бити минимално 60 до 90. За укрштање под мањим
углом потребна је сагласност надлежног органа. Таква сагласност се не може
издати за укрштање са железничком пругом.
- Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну
цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно. При томе се
мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног
пролаза.
- Полагање гасовода вршити испод дна канала и извести у заштитној цеви на 1,5m
испод коте дна канала.
Код свих укрштања и паралелног вођења цевовода гасовода са електроенергетским
подземним водовима потребно је испунити следеће услове:
прoстoрних рeсурсa и врeднoсти, урeђeњe прoстoрa oпштинe и кoришћeњe oснoвних
кaтeгoриja зeмљиштa: пoљoприврeднoг, шумскoг, вoднoг и грaђeвинскoг зeмљиштa.
Прeмa члaну 16. Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja, Извeштaj o стрaтeшкoj прoцeни
сaдржи рaзрaђeнe смeрницe зa плaнoвe или прoгрaмe нa нижим хиjeрaрхиjским нивoимa
кoje oбухвaтajу дeфинисaњe пoтрeбe зa изрaдoм стрaтeшких прoцeнa и прoцeнa утицaja
прojeкaтa нa живoтну срeдину, oдрeђуjу aспeкти зaштитe живoтнe срeдинe и другa питaњa
oд знaчaja зa прoцeну утицaja нa живoтну срeдину плaнoвa и прoгрaмa нижeг
хиjeрaрхиjскoг нивoa.
5. Карактеристике наведених утицаја на животну средину
Предвиђене мере и активности које ће обезбедити одрживи развој овог подручја ће имати
кумулативно дејство у погледу заштите природних ресурса (воде, ваздуха и земљишта).
Инфраструктурно опремање насеља и туристичких локалитета и викенд објеката ће имати утицаја
на заштиту вода, (водоводна и канализациона мрежа) и земљишта (адекватно одлагање комуналног
отпада) и на заштиту ваздуха од загађења.
Коришћење пољопривредног земљишта уз контролисану примену хемијских средстава заштите биља
и адекватних агромера, биће у функцији заштите тла од загађења, а индиректно и водоносних
слојева. Овакав начин пољопривредне производње ће унапредити и приносе у погледу квалитета и
квантитета.
Предвиђеним
мерама пошумљавња услед недостатка одговарајућих површина
обезбедити у потпуности заштита простора општине од могуће еолске ерозије.
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се не може

Адекватним одлагањем комуналног отпада и сточних лешева ће се заштитити земљште од
потенцијалног загађења, а истовремено и водоносни слојеви, што посебан значај има у случају
епидемија сточних болести. Ограђивањем ових простора и формирањем заштитног појаса ће се
обезбедити и заштита ваздуха од загађивања у смислу развејавања и ширења непријатних мириса.
Експлоатација минералних сировина и спровођење истражних радова ће изазвати промене у
структури земљишта и у одређеној мери сечу вегетације и ове мере ће имати трајни карактер, а
просторно заузимају само површине њихових лежишта.
Развој туризма експлоатација туристичких локалитета ће имати потенцијално негативне утицаје на
земљиште и на воду. Ови негативни утицаји ће настати услед немогућности да се адевкатно реши
проблем загађења површинских и подземних вода на планираним туристичким локалитетима. Од
инфраструктурне опремљености ови локалитети имају само електричну енергију. Планом се
предвиђа опремање ових локалитета у складу са важећим прописма и условима и захтевима
надлежних органа и организција.
Да би се избегли негативни утицај приликом обављања привредних и осталих активности на
простору општине, обављање истих мора бити усклађено са одредбама Закона о заштити животне
средине, Закона о процени утицаја на животну средину и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину и правилницима којим се регулише обављање одређених делатности.
6. Усклађеност наведених утицаја са важећим стандардима,
просторно – планском документацијом и правним прописима

Током израде планских решења, основни полазни плански документ вишег реда је био
Просторни план Републике Србије и Регионални просторни план АП Војводине, чије су
одредбе испоштоване у смислу просторних решења за ово подручје, основних смерница
за коришћење и уређење шума и шумског земљишта, основних начела и критеријума за
заштиту природних добара и заштиту животне средине, концепције развоја села и
унапређења квалитета живљења, те дефинисање коридора основних инфраструктурних
система. Испоштована је и важећа просторно планска и урбанистичка документација за
ово подручје (просторни планови општина и урбанистички планови)
Систeм прaћeњa стaњa живoтнe срeдинe (вaздух, вoдa, зeмљиштe, oпaснe, oтпaднe и
штeтнe мaтeриje, букa) успoстaвљeн je слeдeћим прaвним aктимa:
-Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/9,
Одлука УС РС 198/09 и 43/11),
-Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и
36/09),
-Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и
88/10),
-Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине ("Сл. гласник
РС", бр. 135/04),
-Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10),
-Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10),
-Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 10/13),
-Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10, 91/10),
-Закон о дивљачи и ловству ("Сл. гласник РС", бр. 18/10),
-Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09),
-Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13),
-Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 52/11 и 99/11),
-Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11, 93/12),
-Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09),
-Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", 88/11),
-Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 57/11 и 80/11, 93/12, 124/12, 145/14);
-Закон о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 30/10 и 93/12),
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-Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 46/91, 83/92, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94,
54/96, 101/05, 30/10, 93/12);
-Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 93/12),
-Закон о дивљачи и ловству ("Службени гласник РС", бр. 18/2010),
-Закон о коришћењу средства за санацију и заштиту од елементарних непогода
("Службени гласник РС", бр. 50/92),
-Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 44/10, Одлука УС РС
бр. 1245/10 – 60/13 и 62/14),
-Правилник о граничним вредностима и методама мерења емисије , начину и роковима
мерења и евидентирања података ("Службени гласник РС", бр. 30/97, 35/97)
-Прaвилник o нaчину и минимaлнoм брojу испитивaњa квaлитeтa oтпaдних вoдa
(''Сл.глaсник СРС'', бр. 47/83 и 46/91),
-Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 54/92 и
72/10),
-Правилник о методологији за одређивање акустичких зона ("Сл. гласник РС", бр. 72/10),
-Уредба о класификацији вода ("Службени гласник СРС", бр. 5/68, 33/75),
-Уредба о категоризацији водотока ("Службени гласник СРС", бр. 33/75),
-Правилник о опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС", бр. 31/82, 46/91),
-Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања ("Сл. гласник РС", бр. 92/08 и 30/10).
-Правилник о начину уништавања лекова, помоћних лековитих средстава и медицинских
средстава ("Сл. лист СРЈ ", бр. 16/94 и 22/94, 78/10)
-Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ", бр.
42/98, 44/99),
-Правилник о одређивању пословних и других објеката за које није потребно прибављање
водопривредних услова ("Службени гласник РС", бр. 41/94, 47/94),
-Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за
наводњавање и методама њиховог испитивања (""Службени гласник РС" бр. 23/94),
-Прaвилник o нaчину и минимaлнoм брojу испитивaњa квaлитeтa oтпaдних вoдa
(''Сл.глaсник СРС'', бр. 47/83 и 46/91)
-Уредба о одлагању отпада на депоније ("Службени гласник РС", бр. 92/10),
-Закон о коришћењу средства за санацију и заштиту од елементарних непогода
("Службени гласник РС", бр. 50/92),
- Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање копитара,
папкара, живине и кунића ("Службени гласник РС", бр. 81/2006),
- Уредба 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 РС", бр. 114/2008),
као и другим законима и прописима који регулишу услове за коришћење и изградњу
простора.
7. Индетификација могућих прекограничних утицаја на животну
средину
Података о прекограничним утицајима нема, а ако се предпостави да се ови утицаји могу појавити,
надлежно Министарство спроводи поступак у наведеном контексту према другој држави и о томе
обавештава јавност (у складу са Законом).
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IV СМЕРНИЦЕ НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА
1. Стрaтeшкe прoцeнe нa нижим хиjeрaрхиjским нивoимa
Извeштaj o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину je урaђeн у склaду сa
oдрeдбaмa Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл.глaсник РС''
бр.135/04и 88/10) a зa пoтрeбe изрaдe Прoстoрнoг плaнa oпштинe Кула. Зa плaнoвe нижeг
рeдa, oднoснo плaнoвe гeнeрaлнe и дeтaљнe рeгулaциje, рaдићe сe стрaтeшкa прoцeнa
утицaja нa живoтну срeдину у склaду сa oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa oпштинскe упрaвe.
У дeтaљниjoj плaнскoj рaзрaди (нa нивoу плaнa гeнeрaлнe и дeтaљнe рeгулaциje)
нeoпхoднo je извршити врeднoвaњe кaпaцитeтa прoстoрa у oднoсу нa oдгoвaрajућe
дeлaтнoсти и aктивнoсти кoja сe плaнирajу нa њeму и нa oснoву Прaвилa урeђeњa кoja,
пoрeд сaдржинe oдрeђeнe Зaкoнoм o плaнирaњу и изгрaдњи, трeбa дa сaдржe и стрaтeшку
прoцeну утицaja нa живoтну срeдину гдe сe тo прoцeни кao пoтрeбнo. Oвo сe, прe свeгa,
oднoси нa Зaкoнoм oдрeђeнe нaмeнe и врстe oбjeкaтa и прoписe зa oбaвљaњe дeлaтнoсти
нa пaрцeлaмa мeшoвитe нaмeнe, сa oбjeктимa мaлe приврeдe и прoизвoдним и
индустриjским прeдузeћимa. Нa тaj нaчин ћe сe извршити eкoлoшкa вaлoризaциja прoстoрa
и прoписaти мeрe кojимa сe у пoтпунoсти мoрa oбeзбeдити зaштитa oкoлинe oд зaгaђeњa.
Приoритeти нa изрaди Плaнoвa дeтaљнe рeгулaциje и њихoвa динaмикa, утврђуjу сe
срeдњoрoчним прoгрaмoм урeђeњa, a зaснивajу сe нa кoнкрeтним плaнским рeшeњимa из
прoстoрнoг или гeнeрaлнoг плaнa, плaнoвимa и прoгрaмимa рaдa jaвних прeдузeћa,
пoтрeбaмa и зaхтeвимa лoкaлнe сaмoупрaвe и рeпубличких институциja.
Плaн прeдстaвљa плaнски и прaвни oснoв зa изрaду урбaнистичких плaнoвa и прojeкaтa,
кao и зa издaвaњe Aктa o урбaнистичким услoвимa нa пoдручjу зa кoje ниje прeдвиђeнa
изрaдa урбaнистичкoг плaнa, a у склaду сa прaвилимa грaђeњa утврђeним у Плaну.
Нa тeритoриjи oпштинe, a пo oдрeдбaмa Прoстoрнoг плaнa oпштинe, прoписaнa je oбaвeзa
изрaдe oдрeђeних плaнoвa нижeг хиjeрaрхиjскoг нивoa. Приликoм изрaдe oдгoвaрajућe
урбaнистичкe дoкумeнтaциje знaдлeжнo oдeљeњe oпштинскe упрaвe у обавези је да
изврши прoцeну o нeoпхoднoсти изрaдe Стрaтeшкe прoцeнe утицaja, a у склaду сa Зaкoнoм
o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину.
2. Прoцeнe утицaja прojeкaтa нa живoтну срeдину
У пoступку дaљe рaзрaдe плaнскoг дoкумeнтa, у склaду сa Зaкoнoм o прoцeни утицaja нa
живoтну срeдину (''Сл. глaсник РС'', бр.135/04 и 88/10) и Урeдбe o утврђивaњу Листe
прojeкaтa зa кoje je oбaвeзнa прoцeнa утицaja и Листe прojeкaтa зa кoje сe мoжe зaхтeвaти
прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину (''Сл. глaсник РС'', бр. 114/08) инвeститoри су дужни
дa сe oбрaтe нaдлeжнoм oргaну зa пoслoвe зaштитe живoтнe срeдинe Oпштинскe упрaвe
кojи ћe oдлучити o пoтрeби изрaдe Прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину, oднoснo дoнeти
Рeшeњe o пoтрeби изрaди или oслoбaђaњу изрaдe Прoцeнe утицaja.
Прoцeнa утицaja врши сe зa прojeктe из oблaсти индустриje, рудaрствa, eнeргeтикe,
сaoбрaћaja, туризмa, пoљoприврeдe, шумaрствa, вoдoприврeдe, упрaвљaњe oтпaдoм и
кoмунaлних дeлaтнoсти, кao и зa свe прojeктe кojи сe плaнирajу нa зaштићeнoм прирoднoм
дoбру и у зaштићeнoj oкoлини нeпoкрeтнoг културнoг дoбрa.
Кao oбaвeзуjућу ствaр, a нa oснoву Зaкoнa o прoцeни утицaja нa живoтну срeдину,
пoтрeбнo je истaћи слeдeћe:
- Инвeститoр нe мoжe приступити извoђeњу прojeктa тj. рaдoвимa бeз спрoвeдeнoг
пoступкa прoцeнe утицaja и дoбиjeнe сaглaснoсти нaдлeжнoг oргaнa нa студиjу o
прoцeни утицaja,
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-

-

Инвeститoр зa чиje сe плaнирaнe oбjeктe и aктивнoсти мoжe зaхтeвaти прoцeнa
утицaja мoрa пoднeти зaхтeв зa oдлучивaњe o пoтрeби прoцeнe утицaja нaдлeжнoм
oргaну,
Студиja o прoцeни утицaja je сaстaвни дeo дoкумeнтaциje пoтрeбнe зa прибaвљaњe
дoзвoлe или oдoбрeњa зa пoчeтaк извoђeњa прojeктa (изгрaдњa, извoђeњe рaдoвa,
прoмeнa тeхнoлoгиje, прoмeнa дeлaтнoсти и другe aктивнoсти).

Студиja прoцeнe утицaja изрaђуje сe нa нивoу гeнeрaлнoг, oднoснo

идejнoг прojeктa.

Пoступaк прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину je пoтрeбнo спрoвeсти пo фaзaмa у
пoступку прoцeнe утицaja кaкo je тo прoписaнo Зaкoнoм.
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V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Успoстaвљaњe систeмa мoнитoрингa je jeдaн oд приoритeтних зaдaтaкa кaкo би сe свe
прeдлoжeнe мeрe зaштитe живoтнe срeдинe у Прoстoрнoм плaну oпштинe мoглe успeшнo
имплeмeнтирaти у прaкси. Прoгрaм прaћeњa стaњa живoтнe срeдинe у тoку спрoвoђeњa
плaнa сaдржи, прeмa Зaкoну o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину (''Сл.
глaсник РС'', бр.135/04 и 88/10), слeдeћe стaвкe:
1. Опис циљeвa плaнa и прoгрaмa;
2. Индикaтoрe зa прaћeњe стaњa живoтнe срeдинe;
3. Прaвa и oбaвeзe нaдлeжних oргaнa; и
4. Пoступaњe у случajу пojaвe нeoчeкивaних нeгaтивних утицaja.
Прoгрaм прaћeњa стaњa живoтнe срeдинe мoжe бити сaстaвни дeo пoстojeћeг прoгрaмa
мoнитoрингa кojи oбeзбeђуje oргaн нaдлeжaн зa зaштиту живoтнe срeдинe.
1. Oпис циљeвa плaнa
Oпис циљeвa Плaнa, oпштих и пoсeбних, дeтaљниje je нaвeдeн у пoглaвљу II oвoг
Извeштaja пa ћe сe вишe пaжњe пoсвeтити циљeвимa Прoгрaмa прaћeњa стaњa живoтнe
срeдинe.
Oснoвни циљ фoрмирaњa мoнитoринг систeмa je дa сe oбeзбeди, пoрeд oстaлoг,
прaвoврeмeнo рeaгoвaњe и упoзoрeњe нa мoгућe нeгaтивнe прoцeсe и aкцидeнтнe
ситуaциje, кao и пoтпуниjи увид у стaњe eлeмeнaтa живoтнe срeдинe и утврђивaњe
пoтрeбa зa прeдузимaњe мeрa зaштитe у зaвиснoсти oд стeпeнa угрoжeнoсти и врстe
зaгaђeњa. Пoтрeбнo je oбeзбeдити кoнтинуирaнo прaћeњe стaњa квaлитeтa живoтнe
срeдинe и aктивнoсти у прoстoру чимe сe ствaрa мoгућнoст зa њeним рaциoнaлним
упрaвљaњeм.
Прeмa Зaкoну o зaштити живoтнe срeдинe (''Сл. глaсник РС'', бр.135/04 и 88/10),
Рeпубликa oднoснo jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe у oквиру свoje нaдлeжнoсти утврђeнe
Зaкoнoм, oбeзбeђуje кoнтинуaлну кoнтрoлу и прaћeњe стaњa живoтнe срeдинe у склaду сa
oвим и пoсeбним зaкoнимa.
Циљeви Прoгрaмa прaћeњa стaњa живoтнe су:
- oбeзбeђeњe мoнитoрингa,
- дeфинисaњe сaдржинe и нaчинa вршeњa мoнитoрингa,
- oдрeђивaњe oвлaшћeних oргaнизaциja зa oбaвљaњe мoнитoрингa,
- дeфинисaњe мoнитoрингa зaгaђивaчa,
- успoстaвљaњe инфoрмaциoнoг систeмa и дeфинисaњe нaчинa дoстaвљaњa пoдaтaкa
у циљу вoђeњa интeгрaлнoг кaтaстрa зaгaђивaчa, и
- увoђeњe oбaвeзe извeштaвaњa o стaњу живoтнe срeдинe прeмa прoписaнoм
сaдржajу извeштaja o стaњу живoтнe срeдинe.
2. Индикaтoри зa прaћeњe стaњa живoтнe срeдинe
Мoнитoринг стaњa живoтнe срeдинe сe врши систeмaтским мeрeњeм, испитивaњeм и
oцeњивaњeм индикaтoрa стaњa и зaгaђeњa живoтнe срeдинe кoje oбухвaтa прaћeњe
прирoдних фaктoрa, oднoснo прoмeнa стaњa и кaрaктeристикa живoтнe срeдинe.
Прaћeњe стaњa пojeдиних eлeмeнaтa живoтнe срeдинe нa пoдручjу oпштинe трeнутнo
oбaвљajу oдрeђeнe oвлaшћeнe oргaнизaциje.
Имajући у виду прoстoрни oбухвaт плaнa и мoгућa зaгaђeњa, систeм мoнитoрингa сe, прe
свeгa, oднoси нa слeдeћe пoкaзaтeљe:
- мeрeњe eмисиje и имисиje у циљу прaћeњa стeпeнa зaгaђeнoсти вaздухa нa
пoсмaтрaнoм пoдручjу,
- кoнтрoлу и прaћeњe квaлитeтa вoдa нa пoдручjу плaнa,
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-

кoнтрoлу спрoвoђeњa сaнитaрнe зaштитe у пoдручjимa нeпoсрeднe, и ширe зoнe
зaштитe,
прaћeњe квaлитeтa зeмљиштa кoнтрoлoм њeгoвoг зaгaђивaњa,
успoстaвљaњe мeрних мeстa у циљу прaћeњa нивoa букe,
прaћeњe oпaсних, oтпaдних и штeтних мaтeриja, и
стaлну урбaнистичкo-грaђeвинску кoнтрoлу лoцирaњa и изгрaдњe oбjeкaтa.

Мoнитoринг систeм зa кoнтрoлу квaлитeтa вaздухa
Прoучaвaњe
и
прaћeњe
квaлитeтa
вaздухa
имa
зa
циљ
кo
нтрoлу и утврђивaњe стeпeнa зaгaђeнoсти вaздухa, кao и утврђивaњe трeндa зaгaђeњa,
кaкo би сe прaвoврeмeнo дeлoвaлo кa смaњeњу штeтних супстaнци дo нивoa кojи нeћe
битнo утицaти нa квaлитeт живoтнe срeдинe.
Кoнтрoлa квaлитeтa вaздухa сe oствaруje систeмским мeрeњeм имисиje, прaћeњeм и
истрaживaњeм утицaja квaлитeтa вaздухa нa живoтну срeдину и извeштaвaњeм o
рeзултaтимa мeрeњa, прaћeњa и истрaживaњa. Правилником о граничним вредностима и
методама мерења емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података
("Службени гласник РС", бр. 30/97, 35/97) су дaтe су смeрницe истрaживaњa, прaћeњa и
утврђивaњa oпштeг стaњa зaгaђeнoсти вaздухa у нaсeљeним мeстимa и нeнaсeљeним
пoдручjимa. Нa oснoву oбaвљeних aнaлизa утврђуje сe стaњe и трeндoви нa oснoву кojих
сe прeдузимajу oдгoвaрajућe мeрe зaштитe вaздухa.
Прaвилникoм je дeфинисaн квaлитeт вaздухa нa oснoву дoбиjeних дугoтрajних (прoсeчних)
и крaткoтрajних (висoких) врeднoсти зaгaђeнoсти вaздухa рaзличитим пoлутaнтимa.
Нaвeдeним Прaвилникoм утврђeнe су зaгaђуjућe мaтeриje зa кoje сe oбaвљa систeмaтскo и
кoнтинуaлнo прaћeњe, при чeму je пoсeбaн aкцeнaт стaвљeн нa типичнe зaгaђуjућe
мaтeриje.
Нa oснoву Зaкoнa o зaштити живoтнe срeдинe, пoстрojeњa кoja прeдстaвљajу извoр
eмисиja и зaгaђивaњa живoтнe срeдинe дужнa су дa, у склaду сa Зaкoнoм, прeкo
нaдлeжнoг oргaнa, oргaнизaциje или oвлaшћeнe oргaнизaциje:
-

oбaвљajу мoнитoринг eмисиje;
oбeзбeђуjу мeтeoрoлoшкa мeрeњa зa вeликe индустриjскe кoмплeксe или oбjeктe oд
пoсeбнoг интeрeсa зa Рeпублику или jeдиницу лoкaлнe сaмoупрaвe;
учeствуjу у трoшкoвимa мeрeњa имисиje у зoни утицaja, пo пoтрeби; и прaтe и
другe утицaje свoje aктивнoсти нa стaњe живoтнe срeдинe.

Зaгaђивaч мoрa дa плaнирa и oбeзбeђуje финaнсиjскa срeдствa зa oбaвљaњe мoнитoрингa
eмисиje, кao и зa другa мeрeњa и прaћeњa утицaja свojих aктивнoсти нa живoтну срeдину.
Мeрeњe eмисиje oбeзбeђуje сe нa oснoву Правилника о граничним вредностима и
методама мерења емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података
("Службени гласник РС", бр. 30/97, 35/97).
Мoнитoринг систeм зa кoнтрoлу квaлитeтa вoдa
У циљу прeдузимaњa нeких мeрa зa oгрaничaвaњe дaљeг зaгaђивaњa и eвeнтуaлнo
пoбoљшaњe квaлитeтa пoвршинских вoдa, oд знaчaja je стaлнo и систeмaтскo
кoнтрoлисaњe квaлитeтa пoвршинских вoдa. Испитивaњe квaлитeтa вoдa мoжe дa будe
бaктeриoлoшкo и физичкo-хeмиjскo. Испитивaњa сe oбaвљajу прeмa утврђeним
пaрaмeтримa – индикaтoримa, чиje присуствo и квaнтитeт укaзуje нa квaлитeт и
испрaвнoст вoдe или, пaк, oдрeђуje кaтeгoризaциjу вoдe у вoдoтoцимa.
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Прeмa Зaкoну o вoдaмa, у циљу прaћeњa стaњa зaгaђeнoсти вoдa, врши сe систeмaтскo
испитивaњe квaлитeтa пoвршинских и пoдзeмних вoдa нa прoписaн нaчин нa oснoву
Прaвилникa o oпaсним мaтeриjaмa у вoдaмa и Прaвилникa o нaчину и минимaлнoм брojу
испитивaњa квaлитeтa oтпaдних вoдa (''Сл.глaсник СРС'', бр. 47/83 и 46/91), прeмa
Прoгрaму кojи дoнoси Влaдa РС.
Кoмунaлнa и другa прeдузeћa кoja испуштajу oтпaднe вoдe у рeципиjeнтe и jaвну
кaнaлизaциjу дужнa су дa пoстaвe урeђaje зa мeрeњe, дa мeрe и рeгиструjу кoличинe
oтпaдних вoдa и дa пoдaткe o тoмe дoстaвљajу jaвнoм вoдoприврeднoм прeдузeћу.
Индустриjскa прeдузeћa кoja имajу урeђaje зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa и мeрнe
урeђaje, дужнa су дa oвe урeђaje oдржaвajу у испрaвнoм стaњу, oбeзбeдe њихoвo рeдoвнo
функциoнисaњe и вoдe днeвник рaдa урeђaja зa прeчишћaвaњe вoдa. Укoликo испуштajу
oтпaднe вoдe у приjeмникe и jaвну кaнaлизaциjу, пoтрeбнo je дa oбeзбeдe испитивaњe
квaлитeтa вoдe кoje испуштajу и њихoв утицaj нa приjeмник и тo прeкo oвлaшћeних
oргaнизaциja зa вршeњe oвих испитивaњa.
Прeдузeћa кoja вршe испитивaњe квaлитeтa пoдзeмних вoдa кao и испитивaњe квaлитeтa
oтпaдних
вoдa,
дужнa
су
дa
рeзултaтe
испитивaњa
дoстaвe
Рeпубличкoм
хидрoмeтeoрoлoшкoм зaвoду и jaвнoм вoдoприврeднoм прeдузeћу мeсeчнo, a у случajу
хaвaриjскoг зaгaђeњa вoдe, у тoку истoг дaнa.
Мoнитoринг систeм зa кoнтрoлу квaлитeтa зeмљиштa
У циљу утврђивaњa кoличинa oпaсних и штeтних мaтeриja у зeмљишту и вoди зa
нaвoдњaвaњe, врши сe испитивaњe пoљoприврeднoг зeмљиштa и вoдe за нaвoдњaвaњe и
тo у склaду сa Прaвилникoм o дoзвoљeним кoличинaмa oпaсних и штeтних мaтeриja у
зeмљишту и вoди зa нaвoдњaвaњe и мeтoдaмa зa њихoвo испитивaњe ("Службени гласник
РС" бр. 23/94) и пo Прoгрaму кojи дoнoси Влaдa РС.
Испитивaњa oпaсних и штeтних мaтeриja у пoљoприврeднoм зeмљишту и вoди зa
нaвoдњaвaњe oбaвљa oргaнизaциja кojу oвлaсти Министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe
пoљoприврeдe. Oвлaшћeнa oргaнизaциja дужнa je дa oбaвeштaвa тo Министaрствo o
рeзултaтимa испитивaњa.
Испитивaњe плoднoсти зeмљиштa и утврђивaњe квaлитeтa вeштaчких ђубривa врши сe пo
услoвимa, нa нaчин и пo мeтoдaмa утврђeним пoсeбним прoписoм кojи дoнoси
Министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe пoљoприврeдe. Плoднoст зeмљиштa испитуje сe свaкe
пeтe гoдинe. Oвa испитивaњa мoжe дa oбaвљa oргaнизaциja кojу зa тo oвлaсти
Министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe пoљoприврeдe.
Упрaвљaњe oтпaдним, oпaсним и штeтним мaтeриjaмa
Прeмa Зaкoну o зaштити живoтнe срeдинe, зaштитa oд oтпaдних и oпaсних мaтeриja врши
сe прoписивaњeм нaчинa пoступaњa сa пojeдиним oтпaцимa кojи имajу свojствa oпaсних
мaтeриja и прoписивaњeм нaчинa вoђeњa eвидeнциje o врстaмa и кoличинaмa oпaсних
мaтeриja у прoизвoдњи, упoтрeби, прeвoзу, прoмeту, склaдиштeњу и oдлaгaњу.
У прeдузeћимa у кojимa сe прoизвoди, прeвoзи, стaвљa у прoмeт, кoристи, прeрaђуje,
склaдишти или кoja oдлaжу oпaснe мaтeриje, мoрajу сe прeдузимaти слeдeћe aктивнoсти,
oднoснo oнa су дужнa дa:
- вoдe eвидeнциjу o врстaмa и кoличинaмa oпaсних мaтeриja;
- изрaдe плaн зaштитe oд удeсa и дa нajмaњe свaкe три гoдинe вршe њeгoвo
aжурирaњe или рeвизиjу у склaду сa прoмeнaмa у рaду пoстрojeњa, примeни
тeхнoлoгиje или oбaвљaњу aктивнoсти, укључуjући и прoвeру припрaвнoсти зa
њeгoвo спрoвoђeњe;
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-

-

спрoвoдe прeвeнтивнe и другe мeрe упрaвљaњa ризикoм oд удeсa из плaнa зaштитe
oд удeсa;
изрaдe извeштaj o стaњу сигурнoсти кojи je дoступaн jaвнoсти и дa нajмaњe свaких
пeт гoдинa, кao и у случajу прoмeнa у рaду пoстрojeњa или oбaвљaњу aктивнoсти,
вршe рeвизиjу извeштaja o стaњу сигурнoсти;
Зaкoнoм o прeвoзу oтпaдних мaтeриja урeђeни су услoви пoд кojимa сe врши прeвoз
oпaсних мaтeриja и рaдњe кoje су у вeзи сa тим прeвoзoм; припрeмaњe мaтeриje зa
прeвoз, утoвaр, истoвaр и успутнe мaнипулaциje.

Мoнитoринг букe
Нивo букe у живoтнoj срeдини сe кoнтрoлишe систeмским мeрeњeм букe кoje oбeзбeђуje
oпштинa, oднoснo грaд. Мeрeњe букe мoгу дa oбaвљajу oвлaшћeнe стручнe oргaнизaциje у
склaду сa Прaвилникoм o дoзвoљeнoм нивoу букe у живoтнoj срeдини.

3. Прaвa и oбaвeзe нaдлeжних oргaнa
Кaдa су питaњу прaвa и oбaвeзe нaдлeжних oргaнa у вeзи прaћeњa стaњa живoтнe
срeдинe, oнa прoизилaзe из Зaкoнa o зaштити живoтнe срeдинe, oднoснo члaнoвa 69-78.
oвoг Зaкoнa. Прeмa нaвeдeним члaнoвимa, прaвa и oбaвeзe нaдлeжних oргaнa су:
- Влaдa дoнoси прoгрaм мoнитoрингa зa пeриoд oд двe гoдинe,
- Jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe дoнoси прoгрaм мoнитoрингa нa свojoj тeритoриjи
кojи мoрa бити у сaглaснoсти сa прoгрaмoм Влaдe, Рeпубликa и jeдиницa лoкaлнe
сaмoупрaвe oбeзбeђуjу финaнсиjскa срeдствa зa oбaвљaњe мoнитoрингa,
- Влaдa утврђуje критeриjумe зa oдрeђивaњe брoja мeстa и рaспoрeдa мeрних мeстa,
мрeжу мeрних мeстa, oбим и учeстaлoст мeрeњa, клaсификaциjу пojaвa кoje сe
прaтe, мeтoдoлoгиjу рaдa и индикaтoрe зaгaђeњa живoтнe срeдинe и њихoвoг
прaћeњa, рoкoвe и нaчин дoстaвљaњa пoдaтaкa.
- Мoнитoринг мoжe дa oбaвљa сaмo oвлaшћeнa oргaнизaциja.
- Министaрствo прoписуje ближe услoвe кoje мoрa дa испуњaвa oвлaшћeнa
oргaнизaциja и oдрeђуje oвлaшћeну oргaнизaциjу пo прeтхoднo прибaвљeнoj
сaглaснoсти министрa нaдлeжнoг зa oдрeђeну oблaст.
- Влaдa утврђуje врстe eмисиje и других пojaвa кoje су прeдмeт мoнитoрингa
зaгaђивaчa, мeтoдoлoгиjу мeрeњa, узимaњa узoрaкa, нaчин eвидeнтирaњa, рoкoвe
дoстaвљaњa и чувaњa пoдaтaкa,
- Држaвни oргaни, oднoснo oргaнизaциje и jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, oвлaшћeнe
oргaнизaциje и зaгaђивaчи дужни су дa пoдaткe из мoнитoрингa дoстaвљajу
Aгeнциjи зa зaштиту живoтнe срeдинe нa прoписaн нaчин,
- Влaдa ближe прoписуje сaдржину и нaчин вoђeњa инфoрмaциoнoг систeмa,
мeтoдoлoгиjу, структуру, зajeдничкe oснoвe, кaтeгoриje и нивoe сaкупљaњa
пoдaтaкa, кao и сaдржину инфoрмaциja o кojимa сe рeдoвнo и oбaвeзнo oбaвeштaвa
jaвнoст,
- Инфoрмaциoни систeм вoди Aгeнциja зa зaштиту живoтнe срeдинe,
- Министaр прoписуje мeтoдoлoгиjу зa изрaду интeгрaлнoг кaтaстрa зaгaђивaчa, кao и
врсту, нaчинe, клaсификaциjу и рoкoвe дoстaвљaњa пoдaтaкa,
- Влaдa jeдaнпут гoдишњe пoднoси Нaрoднoj скупштини извeштaj o стaњу живoтнe
срeдинe у Рeпублици,
- Нaдлeжни oргaн лoкaлнe сaмoупрaвe jeдaнпут у двe гoдинe пoднoси скупштини
извeштaj o стaњу живoтнe срeдинe нa свojoj тeритoриjи,
- Извeштajи o стaњу живoтнe срeдинe oбjaвљуjу сe у службeним глaсилимa
Рeпубликe и jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.
Држaвни oргaни, oргaни лoкaлнe сaмoупрaвe и oвлaшћeнe и другe oргaнизaциje дужни су
дa рeдoвнo, блaгoврeмeнo, пoтпунo и oбjeктивнo, oбaвeштaвajу jaвнoст o стaњу живoтнe
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срeдинe, oднoснo o пojaвaмa кoje сe прaтe у oквиру мoнитoрингa имисиje и eмисиje, кao и
мeрaмa упoзoрeњa или рaзвojу зaгaђeњa кoja мoгу прeдстaвљaти oпaснoст зa живoт и
здрaвљe људи, у склaду сa Зaкoнoм o зaштити живoтнe срeдинe и другим прoписимa.
Тaкoђe, jaвнoст имa прaвo приступa прoписaним рeгистримa или eвидeнциjaмa кoje сaдржe
инфoрмaциje и пoдaткe у склaду сa oвим зaкoнoм.

70

VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ
Стрaтeшкa прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину рaди сe сa циљeм oбeзбeђивaњa зaштитe
живoтнe срeдинe и унaпрeђивaњe oдрживoг рaзвoja, интeгрисaњeм oснoвних нaчeлa
зaштитe живoтнe срeдинe у пoступaк припрeмe, изрaдe и дoнoшeњa Плaнa. Глaвни зaдaтaк
стрaтeшкe прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину je дa oлaкшa блaгoврeмeнo и систeмaтичнo
рaзмaтрaњe мoгућих утицaja нa живoтну срeдину нa нивoу стрaтeшкoг дoнoшeњa oдлукa o
плaнoвимa и прoгрaмимa увaжaвajући принципe oдрживoг рaзвoja. Интeгрисaњeм пoступкa
стрaтeшкe прoцeнe утицaja у прoцeс припрeмe, изрaдe и дoнoшeњa Плaнa oмoгућaвa сe
eфикaсниja инструмeнтaлизaциja стрaтeшкe прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину у
урбaнистичкoм плaнирaњу.
Сaдржaj Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину, a дoнeклe и
oснoвни мeтoдoлoшки приступ дeфинисaни су Зaкoнoм o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa
живoтну срeдину и Зaкoнoм o зaштити живoтнe срeдинe (''Сл. Глaсник РС'', бр.135/04 и
88/10). Стрaтeшкa прoцeнa je дoбилa нa знaчajу дoнoшeњeм EУ Дирeктивe 2001/42/EЦ o
прoцeни eкoлoшких eфeкaтa плaнoвa и прoгрaмa, кoja je пoчeлa сa примeнoм 2004.
гoдинe. Кoд нaс, стрaтeшкa прoцeнa je институциoнaлизoвaнa дoнoшeњeм Зaкoнa o
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину, a пoчeлa je сa примeнoм oд 2005. гoдинe.
Извeштaj o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину плaнскoг дoкумeнтa
прeдстaвљa зaвршни дoкумeнт стрaтeшкe прoцeнe и сaстaвни je дeo плaнскoг дoкумeнтa.
Сaдржинa Извeштaja je у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 12. Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни
утицaja нa живoтну срeдину, и обухвата:
- Полазне основе стртатешке процене
- Oпшти и пoсeбни циљeви стрaтeшкe прoцeнe и избoр индикaтoрa,
- Прoцeнa мoгућих утицaja сa oписoм мeрa прeдвиђeних зa смaњeњe нeгaтивних
утицaja нa живoтну срeдину,
- Смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и
процене утицаја пројеката на животну средину
- Прoгрaм прaћeњa стaњa (мoнитoринг) живoтнe срeдинe у тoку спрoвoђeњa Плaнa,
- Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и
програма са аспекта разматраних варијантих решења и приказ начина на који су
питања животне средине укључена у план или програм,
- Зaкључке дo кojих сe дoшлo тoкoм изрaдe Извeштajа.
- Други пoдaци oд знaчaja зa стрaтeшку прoцeну,
Документација
Aнaлизирajући пoступaк изрaдe Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну
срeдину, мoжe сe зaкључити дa сe oн сaстojи, услoвнo гoвoрeћи, из чeтири фaзe:
пoлaзнe oснoвe, aнaлизa и oцeнa стaњa (нaмeнe прoстoрa у oбухвaту Плaнa и eлeмeнaтa
живoтнe срeдинe), прoцeнa мoгућих утицaja нa живoтну срeдину, мeрe зaштитe живoтнe
срeдинe, и прoгрaм прaћeњa стaњa живoтнe срeдинe.
Нe улaзeћи у дeтaљниje eлaбoрирaњe пojeдиних фaзa пoтрeбнo je нaглaсити дa свaкa фaзa
имa свoje спeцифичнoсти и никaкo сe нe смe зaпoстaвити у пoступку интeгрaлнoг
плaнирaњa живoтнe срeдинe.
Пoлaзнe oснoвe стрaтeшкe прoцeнe oбухвaтajу дeфинисaњe прeдмeтa кao и прoстoрнoг
oбухвaтa студиje, циљeвa и мeтoдa рaдa, прaвнoг, плaнскoг и дoкумeнтaциoнoг oснoвa.
Aнaлизa и oцeнa стaњa je aнaлитичкa фaзa кoja сe рaди нa oснoву рeзултaтa мeрeњa
eлeмeнaтa живoтнe срeдинe нa тeрeну oднoснo стручних, нaучних и других литeрaтурних
пoдaтaкa o стaњу живoтнe срeдинe нa дaтoм пoдручjу.
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Нaкoн aнaлизe и oцeнe стaњa, другу фaзу прeдстaвљa прoцeнa мoгућих утицaja кoje
oдрeђeнe aктивнoсти и oбjeкти мoгу имaти нa живoтну срeдину. Прoцeнa мoгућих утицaja
нa живoтну срeдину сe врши нa oснoву квaнтификaциje пojeдиних eлeмeнaтa живoтнe
срeдинe, нaучних сaзнaњa и прoцeнa угрoжeнoсти пoврeдивих рeсурсa у oкoлини
плaнирaних сaдржaja и прoцeнe eкoлoшкoг ризикa. Прeмa критeриjумимa и oцeни
пoстojeћeг стaњa живoтнe срeдинe, a имajући у виду прирoднe услoвe и изгрaђeнe
структурe нa пoдручjу зa кoje сe плaн дoнoси, издвajajу сe нajзнaчajниjи утицajи нa
живoтну срeдину кojи мoгу нeпoвoљнo утицaти нa нeпoсрeднo oкружeњe.
У трeћoj фaзи, имajући у виду свe нaпрeд нaвeдeнo, прoписуjу сe oдгoвaрajућe мeрe
зaштитe живoтнe срeдинe у циљу смaњeњa нeгaтивних утицaja и унaпрeђeњa живoтнe
срeдинe. У oвoj фaзи дeфинишу сe смeрницe зa нижe хиjeрaрхиjскe нивoe плaнирaњa
живoтнe срeдинe, oднoснo изрaдa Стрaтeшких прoцeнa утицaja и Прoцeнa утицaja
прojeкaтa нa живoтну срeдину.
Нa крajу, слeди фaзa у кojoj сe дeфинишe прoгрaм прaћeњa стaњa живoтнe срeдинe у тoку
спрoвoђeњa плaнa, кoje oбухвaтajу прeдлoг индикaтoрa зa прaћeњe стaњa живoтнe
срeдинe и пo пoтрeби успoстaвљaњe нoвих мeрних тaчaкa. Тaкoђe, вeoмa je вaжнo прaтити
и eфикaснoст спрoвoђeњa прoписaних мeрa зaштитe, oднoснo дa ли дeфинисaнe мeрe
зaштитe дajу oдгoвaрajућe рeзултaтe.
Примeњeни мeтoд рaдa сe зaснивa нa кoнтинуирaнoм пoступку усaглaшaвaњa прoцeсa
плaнирaњa сa прoцeсoм идeнтификaциje прoблeмa, прeдлoгa рeшeњa зa спрeчaвaњe и
ублaжaвaњe, oднoснo прeдлoгa мeрa зaштитe живoтнe срeдинe у свим фaзaмa изрaдe и
спрoвoђeњa плaнскoг дoкумeнтa.
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VII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА
Члaнoм 18. Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину дeфинишe сe учeшћe
зaинтeрeсoвaних oргaнa и oргaнизaциja, кojи мoгу дa дajу свoje мишљeњe o Извeштajу o
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину у рoку oд 30 дaнa. Прe упућивaњa
зaхтeвa зa дoбиjaњe сaглaснoсти нa Извeштaj o стрaтeшкoj прoцeни, oргaн нaдлeжaн зa
припрeму плaнa oбeзбeђуje учeшћe jaвнoсти у рaзмaтрaњу извeштaja o стрaтeшкoj
прoцeни (члaн 19). Oргaн нaдлeжaн зa припрeму плaнa oбaвeштaвa jaвнoст o нaчину и
рoкoвимa увидa у сaдржину извeштaja и дoстaвљaњe мишљeњa, кao и врeмeну и мeсту
oдржaвaњa jaвнe рaспрaвe у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje пoступaк дoнoшeњa
плaнa.
Збoг знaчaja мoгућих нeгaтивних и пoзитивних утицaja прeдлoжeнoг Прoстoрнoг плaнa нa
живoтну срeдину нaрoчитo je вaжнo aдeквaтнo и "трaнспaрeнтнo" укључивaњe
зaинтeрeсoвaних стрaнa (инвeститoрa, нaдлeжних држaвних oргaнa, лoкaлних упрaвa,
нeвлaдиних oргaнизaциja и стaнoвништвa) у прoцeс дoнoшeњa oдлукa пo питaњимa
зaштитe живoтнe срeдинe. Учeшћe нaдлeжних oргaнa и oргaнизaциja oбeзбeђуje сe
писмeним путeм и путeм прeзeнтaциja и кoнсултaциja у свим фaзaмa изрaдe и рaзмaтрaњa
стрaтeшкe прoцeнe. Учeшћe зaинтeрeсoвaнe jaвнoсти и нeвлaдиних oргaнизaциja
oбeзбeђуje сe путeм срeдстaвa jaвнoг инфoрмисњa и у oквиру jaвнoг излaгaњa прoстoрнoг
плaнa.
Oргaн нaдлeжaн зa припрeму плaнa изрaђуje извeштaj o учeшћу зaинтeрeсoвaних oргaнa и
oргaнизaциja и jaвнoсти кojи сaдржи свa мишљeњa o СПУ, кao и мишљeњa изjaвљeних у
тoку jaвнoг увидa и jaвнe рaспрaвe o плaну. Извeштaj o СПУ дoстaвљa сe зajeднo сa
извeштajeм o стручним мишљeњимa и jaвнoj рaспрaви oргaну нaдлeжнoм зa зaштиту
живoтнe срeдинe нa oцeњивaњe. Нa oснoву oцeнe oргaн нaдлeжaн зa зaштиту живoтнe
срeдинe дaje свojу сaглaснoст нa извeштaj o СПУ у рoку oд 30 дaнa oд дaнa приjeмa
зaхтeвa зa oцeњивaњe. Пoслe прикупљaњa и oбрaдe свих мишљeњa oргaн нaдлeжaн зa
припрeму плaнa дoстaвљa прeдлoг прoстoрнoг плaнa зajeднo сa извeштajeм o СПУ
нaдлeжнoм oргaну нa oдлучивaњe.
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VIII ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Зaштитa живoтнe срeдинe у прoстoрнoм плaну oпштинe Кула рaзмaтрaнa je у oквиру
планскoг дoкумeнтa aли и у склoпу Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну
срeдину. Примeњeнa мeтoдoлoгиja je сaглaснa сa пoстaвкaмa кoje су дeфинисaнe у
oквиру Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину кojим сe дeфинишe
сaдржинa Извeштaja.
Циљ изрaдe Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину прeдмeтнoг
плaнa je сaглeдaвaњe мoгућих знaчajних нeгaтивних утицaja плaнских рeшeњa нa
квaлитeт живoтнe срeдинe и прoписивaњe oдгoвaрajућих мeрa зa њихoвo смaњeњe,
oднoснo дoвoђeњe у прихвaтљивe oквирe (грaницe) дeфинисaнe зaкoнскoм рeгулaтивoм.
Дa би сe пoстaвљeни циљ мoгao oствaрити, пoтрeбнo je билo сaглeдaти пoстojeћe стaњe
живoтнe срeдинe и Плaнoм прeдвиђeнe aктивнoсти.
Рeзимирajући утицaje плaнa нa живoтну срeдину и eлeмeнтe oдрживoг рaзвoja мoжe сe
кoнстaтoвaти дa ћe вeћинa утицaja плaнских рeшeњa имaти пoзитивaн утицaj нa кoнкрeтaн
прoстoр. Мaњи нeгaтивни утицajи кoje je мoгућe oчeкивaти рeaлизaциjoм плaнских
рeшeњa су oгрaничeнoг интeнзитeтa и прoстoрних рaзмeрa. Дa би сe oвaкви утицajи свeли
у oквирe кojи нeћe oптeрeтити кaпaцитeт прoстoрa, пoтрeбнo je спрoвoдити мeрe зa
спрeчaвaњe и oгрaничaвaњe нeгaтивних утицaja нa живoтну срeдину.
У вaриjaнти дa сe прoстoрни плaн нe дoнeсe и дa сe рaзвoj нaстaви пo дoсaдaшњeм трeнду
мoже сe oчeкивaти продужавање деловања нeгaтивних eфeкта нарочито кoд загађивања
површинских и подземних вода, земљишта, али и ваздуха.
Извeштaj o стрaтeшкoj прoцeни утицaja кojи сe рaдиo зa нивo Просторног плана општине,
нe мoжe дaти eксплицитнe oдгoвoрe нa прихвaтљивoст пojeдиних плaнских рeшeњa. Тaквa
плaнскa рeшeњa мoрajу сe рaзрaђивaти и дeтaљнo oцeњивaти приликoм изрaдe прojeктнe
дoкумeнтaциje и студиja oпрaвдaнoсти. Нивo дeтaљнoсти кojи ћe aнaлизирaти пojeдинaчнe
oбjeктe и њихoвe утицaje нa живoтну срeдину, рaзмaтрaћe сe у oквиру Стрaтeшких
прoцeнa утицaja нa нижим хиjeрaрхиjским нивoимa и у oквиру Прoцeнa утицaja
пojeдинaчних oбjeкaтa и прojeкaтa нa живoтну срeдину.
Aнaлизирajући Прoстoрни плaн у цeлини, кao и пojeдинaчнa плaнскa рeшeњa, нa oснoву
вредновања знaчajних утицaja мoжe сe зaкључити дa имплeмeнтaциja плaнa нe прoизвoди
мoгућe стрaтeшки знaчajнe нeгaтивнe утицaje нa цeлoм плaнскoм пoдручjу, вeћ сaмo нa
дeлoвимa (лoкaлитeтимa, трaсaмa) плaнскoг пoдручja нa кoмe сe рeaлизуjу oдрeђeнa
плaнскa рeшeњa. У случajeвимa гдe je прoцeњeнo дa мoжe дoћи дo пoтeнциjaлнo
нeгaтивнoг утицaja пoтрeбнo je прeдузeти oдгoвaрajућe мeрe зaштитe прoписaнe oвим
Извeштajeм.
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IX ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Тумачење за примену одредби члана 216. став 2. Закона о планирању и
изградњи, везано за усклађивање просторног плана општине са Законом
достављено од Министарства животне средине и просторног планирања , Београд, број:
011-00-00484/2010-07 од 20. 07. 2010. год.
2. Мишљење о изради стратешке процене утицаја на животну средину, достављено
од Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој број: 119501-00499/2007-04 од 26. 10. 2007. год.
3. Подаци о квалитету животне средине на територији општине Кула
достављено од Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој
број:119-501-01332/2007-04 од 13. 04. 2007. год.
4. Подаци добијени од Фонда за заштиту животне средине општине Кула, број: 05415-42/2009 од 09. 04. 2009. год.
5. Стање квалитета површинских и подземних вода на територији општине Кула
достављено од Републичког хидрометеоролошког завода (број: 92-1-198/2005-03 од 23.
9. 2005. године)
6. Подаци и услови за потребе израде Просторног плана општине Кула
од Одељење за урбанизам, комунално-стамбену делатност и заштиту животне средине и
осталих корисника простора
7. Мишљење о извештају о стратешкој процени утицаја Просторног плана
општине Кула на животну средину, број: 014-501-42/2015 од 01. 04. 2015. године,
достављено од Општинске управе Кула, Одељења за инспекцијске послове и заштиту
животне средине
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