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На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 
број 47/2003 и 34/2006) и члана 20. став 1. тачка 5. Статута Општине Бачки Петровац 
("Службени лист Општине Бачки Петровац", број 5/2002 и 9/2004), Скупштина општине 
Бачки Петровац, уз прибављено мишљење Комисије за планове, на XXVII седници 
одржаној дана 27.03.2007. године, донела је 
 
 

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА  
КУЛПИН  

 
 
УВОД   
 
Циљ израде Плана општег уређења насеља Кулпин је дугорочна пројекција развоја и 
просторног уређења насеља Кулпин. 
 
У складу са Законом и Уговором са општином Бачки Петровац, ЈП Завод за урбанизам 
Војводине из Новог Сада је, у сарадњи са представницима Општинске управе Бачки 
Петровац, пре свега Одељењем за урбанизам, као и представницима Месне заједнице 
Кулпин, најпре израдио Програм за израду Плана општег уређења насеља Кулпин, а 
затим је на основу Одлуке Скупштине општине Бачки Петровац о изради Плана општег 
уређења насеља Кулпин (''Службени лист општине Бачки Петровац'', број 2/2006) 
приступио изради самог Плана. 
 
Полазна основа у формирању Програма, односно концепта Плана, били су услови 
надлежних органа, комуналних организација и других институција, као и Упитник о 
основним просторним проблемима и развојним опредељењима насеља Кулпин, који је 
обухватио следеће елементе: становништво, структуру активности, уочене просторно 
развојне проблеме, као што су недостатак простора за поједине насељаске функције, 
проблеми у функционисању јавних служби и насељске инфраструктуре и стање 
животне средине. 
 
Планом општег уређења насеља Кулпин је дефинисана граница грађевинског рејона 
насеља, утврђена концепција уређења и организације простора и грађења насеља, 
основна намена обухваћеног простора са поделом на функционалне и просторне зоне и 
целине са истим правилима грађења, разграничење јавног и осталог грађевинског 
земљишта, регулациона, техничка и нивелациона решења саобраћајница и мрежа 
комуналне инфраструктуре, као и други услови за изградњу објеката и уређење 
простора обухваћеног планом.  
 
Планом општег уређења насеља Кулпин обухваћено је и дефинисано подручје 
површине 315,53 ha, што уједно представља планирани грађевински рејон насеља. 
  
 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА   
 
1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НАСЕЉА СА ОСНОВНИМ  
    ПРОГРАМСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА   
 
Анализом демографског развоја насеља Кулпин, која је извршена на основу званичних 
статистичких података пописа становништва у периоду 1948-2002. године, може се 
оценити да је општа демографска ситуација насеља Кулпин неповољна. Образовна 
структура становништва је повољна и обезбеђује квалификовану радну снагу, али 
укупан број становника опада, опада и стопа природног прираштаја, старосна структура 
становништва се погоршава и висок је индекс старења, тако да неће обезбедити 
побољшање демографске ситуације ни у наредном периоду, па је мерама демографске 
и социјалне политике потребно бар ублажити, колико је могуће, даље негативне 
тенденције.  
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На основу утврђених биодинамичких карактеристика популације, досадашњих 
развојних тенденција, планираних мера демографске политике, као и прогнозираног 
привредног  и укупног друштвеног развоја, у периоду 2002-2021. год. за насељe 
Кулпин је прогнозиран благ пад укупног броја становника, тако да ће 2021. године у 
Кулпину живети 2750 становника. Просечна величина домаћинства износиће 2,6 
чланова по домаћинству, а укупан број домаћинстава биће 1050. 
 
Преглед  је дат у следећој табели: 
 

 
Насеље 

Број 
становника 

Индекс Прос. стопа 
раста 

Број  
домаћинстава 

Просечна величина 
домаћинства 

 2002. 2021 2021/02 2002/21 2002. 2021. 2002. 2021. 
Кулпин 2976 2750 92,4 -0,4 1090 1050 2,7 2,6 
Општина 14681 13900 94,7 -0,3 5518 5450 2,7 2,6 
 
Према Просторном плану Републике Србије (ППРС), као и Просторном плану општине 
(ППО) Бачки Петровац насеље Кулпин представља локалну заједницу-насеље руралног 
карактера, односно село са развијеним сеоским центром (сеоско насеље I степена). 
 
Са Бачким Петровцем, као центром општине, Кулпин је добро повезан локалним путем, 
а преко Петровца и са Новим Садом, као регионалним центром. Нажалост, кроз 
територију насеља и атара не пролази ни један међународни или важнији државни, 
односно регионални пут. 
 
Најзначајније потенцијале привредног развоја насеља Кулпин чине:  
- повољни услови за пољопривредну призводњу (земљиште изузетног квалитета, као 

и дуга традиција пољопривредне производње, нарочито у сточарству, ратарству и 
повртарству), 

- постојећи капацитети мале привреде - као окоснице привредног развоја (нарочито 
прерађивачке делатности, занатство и личне услуге), 

- богато културно наслеђе (културно-историјска целина са низом заштићених 
објеката и заштићеним парком у центру Кулпина),  

- квалитетна радна снага, као и  
- близина Новог Сада, као великог тржишта и значајног потрошачког центра. 

 
Посебно треба истаћи Пољопривредни музеј Кулпин, смештен у дворцу Дунђерски 
(споменик кулптуре), као значајну дестинацију школско-едукативног туризма, о чему 
сведоче бројне екскурзије.  
 
Такође, Месна заједница Кулпин се у својим развојним плановима декларисала као 
еколошко подручје, које ће осим пољопривреде развијати сеоски туризам, као фактор 
економског оснаживања сеоског газдинства и заустављања миграције становништва. 
Развијено повртарство и сточарство гарантују обиље здраве и свеже хране, а ресторани 
са домаћом кухињом, спортско-рекреативни капацитети, сувенири и производи домаће 
радиности и уметничких заната, као и културна манифестација Неговање свадбених 
обичаја у Кулпину употпуњују туристичку понуду овог подручја. 
 
На основу наведених потенцијала, прогнозираног броја становника и броја 
домаћинстава, анализе прикупљених података са терена и добијених услова од 
надлежних органа, установа, јавних предузећа и других институција, Планом општег 
уређења насеља Кулпин је преиспитан и обезбеђен простор за смештај, проширење или 
изградњу: 

− зоне централних садржаја (проширење и унапређење зоне центра насеља), са 
посебним освртом на комплекс под заштитом; 

− зоне становања (унапређење постојећег становања и планско проширење стамбене 
зоне); 

− зоне радних садражаја (изградња и проширење североисточне, јужне и југозападне 
радне зоне); 

− спортско-рекреативних садржаја (даља изградња уређених и опремљених 
спортских терена, ловачког дома и спортског стрелишта); 
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− саобраћајне инфраструктуре (изградња обилазнице; дефинисање хијерархијског 
нивоа постојећих и изградња нових насељских саобраћајница, бициклистичких и 
пешачких стаза и паркинга); 

− водоснабдевања (снабдевање насеља довољним количинама квалитетне воде; 
реконструисање и проширење водоводне мреже); 

− одвођења отпадних и површинских вода из насеља (изградња уређаја за 
пречишћавање отпадних вода, реконструкција и даља изградња канализационе 
мреже); 

− електроенергетске инфраструктуре (реконструисање и проширење постојеће мреже 
и увећање капацитета, примарно у новим радним зонама); 

− телекомуникационе инфраструктуре (изградња нових УПС-а, РБС-а и потребне 
телекомуникационе  мреже); 

− гасне инфраструктуре (реконструисање и проширење капацитета мреже). 
 
У складу са улогом у мрежи насеља, која је дефинисана ППРС, ППО и величином 
насеља, постојећа заступљеност јавних служби у насељу Кулпин је задовољавајућа. 
Оно на чему би у планском периоду требало највише радити јесте формирање оних 
садржаја, који недостају у насељу (пре свега из области културе и спорта) као и на 
побољшању услова рада и пружања услуга постојећих јавних установа. 
 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦА   
 
2.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
Планом општег уређења насеља Кулпин обухваћен је планирани грађевински рејон 
насеља Кулпин. Дакле, граница обухвата Плана се поклапа са границом грађевинског 
рејона насеља. Опис границе грађевинског рејона насеља Кулпин дат је у тачки 2.2. 
  
Површина обухвата Плана општег уређења насеља Кулпин износи сса 315,53 ha. 
 
2.2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НАСЕЉА КУЛПИН 
 
Почетна тачка описа границе грађевинског рејона, тачка број 1, налази се на тромеђи 
парцела 1060, 1103 и 1107.  
 
Од тачке број 1 граница иде у правцу југоистока секући парцелу 1107, а потом пратећи 
северне међе парцела 1111, 1112, 1117/1 и 1131 долази до тачке број 2 на јужној међи 
парцеле 1108/5. 
 
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу југозапада, секући парцеле 1131, 
1132, 1133/1, 1133/2, 1134, 1135 и 1136, а потом прати источне међе парцела од броја 
1137/1 до броја 1192/7 до тачке број 3 на тромеђи парцела 1192/7, 1195 и 1194/8. 
 
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи северне међе 
парцела од броја 1194/8 до броја 1193/3 до тачке број 4 на тромеђи парцела 1193/3, 
1192/2 И 1293. 
 
Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу југозапада, пратећи источну међу 
парцела 1293 и 1296 до тачке број 5 на тромеђи парцела 1198/1 1198/2 и 1296. 
 
Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи северне међе парцела 
1198/1 и 1198/17 до тачке број 6 на тромеђи парцела 1198/17, 1198/11 и 1198/8. 
 
Након тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи источне међе 
партцела од броја 1198/11 до броја 1253, а потом секући парцелу пута 1297 и пратећи 
источну међу парцеле 1307 долази до тачке број 7 на тромеђи парцела 1307, 1417/1 и 
1306/6. 
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Од тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу југозапада секући парцеле од броја 
1417/1 до броја 1365/2 паралелно источној међи парцела 1367/7 до 1367/1 до тачке 
број 8 на североисточној међи парцеле 2456/4. 
 
Од тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи североисточну 
међу парцела 2456/4, 2456/3, 2456/2, 2456/1, 1894, 2446, 1894 и 1812 до тачке број 9 
на четворомеђи парцела 1812, 2575/2, 2360 и 1372. 
 
Након тачке број 9 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи северне међе 
парцела 2575/2 и 2575/1 до тачке број 10 на тромеђи парцела 2575/1, 2574 и 2218/3. 
 
Од тачке број 10 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи источну међу парцеле 
2574 до тачке број 11 на тромеђи парцела 2574, 2218/12 и 2218/1. 
 
Након тачке број 11 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи северну међу 
парцеле 2218/1 до тачке број 12 на тромеђи парцела 2218/12, 2218/1 и 2217/2. 
 
Од тачке број 12 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западне међе парцела 
од броја 2217/2 до броја 2247/7 до тачке број 13 на тромеђи парцела 2247/7, 2247/2  и 
2573. 
 
Након тачке број 13 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи јужну међу 
парцеле 2573 до тачке број 14 на тромеђи парцела 2245/1, 2872 и 2573. 
 
Од тачке број 14 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу парцела 
2872, 1106 и 1001/3 до тачке број 15 на тромеђи парцела 1001/3, 1001/2 и 1001/5. 
 
Након тачке број 15 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи северну међу 
парцела од броја 1001/3 до броја 1059/1 до тачке број 16 на тромеђи парцела 1059/1, 
1059/2 и 1107. 
 
Од тачке број 16 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу парцеле 
1107 до тачке број 1 почетне тачке описа. 
 
Укупна површина грађевинског рејона насеља Кулпин износи cca 315,53 ha. 
 
 
3. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И ОСТАЛО  
 
Грађевинско земљиште насеља Кулпин подељено је, у складу са Законом, на: 
 
- јавно грађевинско земљиште и 
- остало грађевинско земљиште. 
 
 
3.1. ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
На основу Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта, коју је Скупштина 
општине Бачки Петровац донела децембра 2005. године (''Службени лист општине 
Бачки Петровац'', број 7/2005), за јавно грађевинско земљиште у грађевинском рејону 
насеља Кулпин одређене су следеће катастарске парцеле: 
 
33, 34, 35, 36/1, 36/2, 181/2, 182/2, 427/1, 614/1, 614/33, 620/1, 671, 672, 673/1, 
673/2, 718/1, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 945/4, 946/4, 948/3, 993/4, 
1017/1, 1043, 1106, 1107, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1130/3, 1170/2, 1180, 
1181, 1195, 1198/3, 1216/6, 1218/1, 1244/1, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1247/1, 1247/5, 
1247/6, 1247/7, 1249, 1252/1, 1255/1, 1256/3, 1256/4, 1257/7, 1257/8, 1262/3, 1262/4, 
1266, 1267, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1271/1, 1308/1, 1308/2, 1309, 1311, 1312, 1313, 
1418, 1905/1, 1905/2, 1913/1, 2190/1, 2190/2, 2195, 2200/1, 2201, 2202, 2203, 2204, 
2205, 2206, 2207, 2208/1, 2208/2, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 
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2217/1, 2217/10, 2225/3, 2230/3, 2231/4, 2241/3, 2242/4, 2243/3, 2454, 2455, 2572 и 
2575/1.  
 
На графичком приказу број 3 дата је подела грађевинског земљишта на јавно и остало, 
стим да је, поред постојећег, посебно назначено и будуће, односно, планирано јавно 
грађевинско земљиште, као планиране површине за јавне потребе, односно јавне 
површине и површине на којима су изграђени или планирани за изградњу јавни објекти 
од општег интереса. Општина ће ово земљиште, у складу са законом, одредити за јавно. 
 
Јавно грађевинско земљиште не може се отуђити из државне својине.  
 
3.2. ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Остало грађевинско земљиште чине све катастарске, односно грађевинске парцеле у 
грађевинском рејону насеља, које нису одређене као јавно грађевинско земљиште. 
Остало грађевинско земљиште може бити у свим облицима својине и у промету је. 
 
 
4. ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ   
 
Грађевински рејон насеља, односно, грађевинско земљиште обухваћено Планом 
подељено је према основној, тј. преовлађујућој намени у неком простору, на 
карактеристичне функционалне зоне и целине. То су:  
 
-зона централних садржаја 
-зона комплекса под заштитом 
-зона становања 
-зона радних садржаја 
-зона спорта и рекреације 
-зона комуналних садржаја 
-зона заштитног зеленила 
-јавно зеленило и 
-улични коридори. 
 
Концепција уређења и изградње сваке зоне, односно целине, биће даље детаљније 
образложена. Треба одмах напоменути да ће се за оне зоне и делове зона, који се 
односе на регулисано и углавном опремљено и изграђено грађевинско земљиште, 
одобрење за изградњу добијати директно, на основу правила грађења, тј. извода из 
плана општег уређења. Остало чине делови зона у којима се планира нова изградња и 
који обухватају, по правилу, неопремљено и неизграђено земљиште, где не постоји 
дефинисана регулација, ни јасно разграничење зона основне намене, те је за ове 
површине након плана општег уређења неопходна израда одговарајућих регулационих 
планова.  
     
У циљу ефикаснијег спровођења плана и идентификације просторних јединица, 
извршена је, такође, подела грађевинског рејона на мање просторне целине – блокове. 
Грађевински рејон насеља Кулпин подељен је тако на 10 блокова. 
 
 
4.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА 
 
Зона централних садржаја у просторној структури сваког насеља представља место 
концентрације више функција, те самим тим и место концентрације људи, кретања и 
објеката. Такође, зона централних садржаја је најдинамичнији и највиталнији део 
насељског простора, а најчешће, и његов најстарији део, чијем се планирању и 
уређењу поклања нарочита пажња. 
 
Зона централних садржаја у Кулпину обухвата већи део блока број 5, у коме се, 
испреплетано са становањем и пословањем, налази мноштво садржаја за јавне потребе, 
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односно јавних објеката од општег интереса: месна заједница и месна канцеларија, 
предшколска установа, основна школа, здравствена станица са апотеком, 
пољопривредни музеј, ватрогасна станица, пошта и зелена пијаца. 
 
У функционалној структури зоне централних садржаја највеће учешће имаће 
терцијарне делатности – трговина, угоститељство, услуге, пословање и слично, које ће 
у будућем животу насеља имати све значајније место и по разноврсности и по броју и 
потребним капацитетима својих објеката. 
 
У оквиру ове зоне заступљено је и мешовито (породично и вишепородично) становање. 
Постојећи стамбени објекти се могу задржати, уз стимулацију да се у приземљу и 
деловима објеката уз улице могу отварати трговине, угоститељске и занатске радње, 
пословне просторије, агенције, канцеларије и слично.  
 
У зони централних садржаја не могу се лоцирати делатности које буком, загађењем 
ваздуха, воде и земљишта, те великим обимом транспорта, негативно утичу на животну 
средину (индустрија, складишта и стоваришта, пољопривредна производња – млинови, 
силоси, узгој стоке и слично).  
 
Од осталих садржаја, у овој зони налазе се још два верска објекта-цркве. Ови објекти, 
поред основне верске функције, имају културно-историјски значај и представљају 
просторне репере и симболе, присутне у визурама и силуети насеља, тако да се 
њиховом уређењу и реконструкцији треба посветити посебна пажња.    
 
Зона централних садржаја захвата укупно површину од 24,13 ha, односно око 7,65 % у 
целокупној структури насеља. 
 
 
4.2. ЗОНА КОМПЛЕКСА ПОД ЗАШТИТОМ 
 
Ова зона, укупне површине 5,19 ha, захвата део блока број 5 у ком се налази комплекс 
под заштитом – бивши дворац породице Дунђерски (данас Пољопривредни музеј – 
Кулпин) са помоћним објектима и парком.  
 
За овај комплетан простор, односно зону, укључујући и део зоне централних садржаја у 
ком су евидентирана културна добра и низ јавних објеката (простор евидентиран као 
историјско језгро Кулпина, односно заштићена целина) обавезна је израда плана 
детаљне регулације, којим ће се разграничити јавно од осталог грађевинског 
земљишта, дефинисати постојећи и планирани садржаји, којима ће се доделити 
одговарајуће парцеле, међусобно разграничити и уредити. Нарочито је потребно 
остварити више организованих културних, спортских и друштвених активности за 
младе, односно читав овај комплекс оживети и обогатити новим садржајима.  
 
Пошто се ради о заштићеном културном добру, за било какву активност на овом 
простору – промену намене, адаптацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових 
објеката, уређење површина и слично, обавезни су услови, односно сагласност 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Новог Сада, као и Завода за 
заштиту природе Србије, Радне јединице у Новом Саду, с обзиром да је парк око дворца 
подручје у поступку заштите, тј. у току је израда студије за стављање овог парка под 
заштиту.      
 
4.3. ЗОНА СТАНОВАЊА 
 
Становање заузима највећи део површине насеља. Осим нешто мало вишепородичног 
становања (у зони центра), заступљено је махом породично становање и то углавном у 
виду слободностојећих и објеката у прекинутом низу, на великим парцелама.  
 
Према демографској прогнози, Кулпин ће до краја планског периода (до 2021. године) 
имати око 2750 становника, што значи да ће број становника умерено опадати. 
Предвиђен број домаћинстава је 1050, са планираном просечном величином 
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домаћинства од 2,6 чл./домаћ. У складу са наведеним, може се констатовати да у 
насељу нема изричите потребе за новим површинама за стамбену изградњу.  
 
Постојеће становање (око 139,63 ha) се у потпуности задржава, а на неколико 
локација, у склопу постојећег грађевинског рејона је предвиђено ново становање (у 
периферним деловима блокова 1, 2, 4, 6, 7 и 8). За сада, није планирано погушћавање 
становања, ''пробијањем'' нових улица унутар постојећих блокова, али је могуће, ако 
постоји интерес власника, односно корисника земљишта, као и подужно дељење 
постојећих великих парцела (с обзиром на ширину уличног фронта и величину 
парцеле).  
  
Укупна површина предвиђена за зону становања износи 172,89 ha, тако да ће ова 
немена и даље у највећој мери заузимати територију насеља, са 54,79% и уз просечну 
густину од 16 становника/hа (рачунајући са планираним бројем становника).  
 
Сем породичног становања, које ће и убудуће бити основни вид становања у насељу, 
могућа је иградња и вишепородичних (колективних) стамбених објеката. 
 
Као пратеће активности у зони становања могу се јавити: 
-  снабдевање становника, 
-  задовољавање друштвених потреба деце, омладине и одраслих, 
-  здравствена и социјална заштита, 
-  културне, спортске и друштвене активности општег карактера, 
-  угоститељске услуге, 
-  обављање занатских и услужних делатности, 
- производне и пословне делатности малог обима, уз обезбеђивање услова  заштите 
животне средине и сл. 

 
4.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА 
 
Зона радних садржаја је првенствено намењена оним привредним активностима и 
делатностима, које због своје природе (буке, издувних гасова, потреба и обима 
саобраћајних кретања и сличног) не могу бити лоциране у оквиру зоне становања или 
зоне централних садржаја. 
  
Такође, у оквиру једног блока или групе блокова у склопу радне зоне пожељно је да се 
групишу предузећа која су међусобно технолошки повезана, која имају сличан  могућ 
степен штетног утицаја на околину и имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и 
другог опслуживања, као што су:  
 
- делатности везане за производњу и обраду метала и производа од метала; прераду 

дрвета, производњу намештаја и слично; 
- производња хемијских, козметичких и сличних производа; 
- делатности везане за електронику, текстилну или неку сличну производњу; 
- садржаји за производњу, прераду и дораду пољопривредних производа, као што су: 

мини фарме и фарме (за краве музаре, јунад, овце, коке носиље, товну живину, 
патке, гуске, али и пужарници, стакленици, пластеници и слични садржаји), 
млинови, погони за прераду млека, јаја и меса, прераду и конзервирање воћа и 
поврћа, производњу сточне хране и сличног; 

- делатности из области трговине на велико, складишта, стоваришта и слично.  
 
Само савремено конципиране, комплексне и функционално организоване радне зоне, 
које имају и одговарајући просторни одраз, могу да обезбеде одговарајуће услове рада, 
са једне стране, и позитивне економске ефекте, са друге стране. Зато планирању и 
уређењу радне зоне треба посветити посебну пажњу, као могућем потенцијалу развоја 
читавог насеља. 
 
Постојеће радне површине у насељу (свега 4,1 ha) су задржане, а при одређивању 
нових локација за радне садржаје, опредељујући фактори су били: 
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- слободно земљиште, 
- близина постојећих радних садржаја, 
- могућност прикључења на пловни пут – канал хидросистема ДТД,  
- близина и могућност прикључења на планирану обилазницу – локални пут, главне 

насељске саобраћајнице и другу комуналну инфраструктуру, 
- положај у односу на правац кретања доминантних ветрова.    
 
Просторни развој зоне радних садржаја усмерен је на два локалитета – један мањи, у 
североисточном делу насеља, а други већи, који захвата јужни и југозападни део 
насеља. 
 
Североисточна радна зона захвата део блока број 1, где се планира изградња 
пољопривредних и прерађивачких капацитета (мини фарме, погони за прераду 
пољопривредних производа и сл.)  
 
Јужна, односно југозападна радна зона формирале би се око постојећих радних 
садржаја, лево и десно од главног пута на улазу у Кулпин из правца Бачког Петровца, и 
захватаће блокове 9 и 10. Овде има просторних могућности за развој најразличитијих 
производних, прерађивачких и радних капацитета, као и стоваришта, складишта, 
сервиса и сличних радних садржаја. 
 
Укупна површина намењена за зону радних садржаја у Кулпину захвата 39,97 ha, 
односно око 12,67 % од укупне површине грађевинског рејона насеља.  
 
Треба још напоменути да се одређени радни и пословни садржаји, мањег обима, који ни 
у ком погледу не утичу негативно на околину, могу наћи на читавој територији насеља, 
у склопу других зона основне намене: 
 
- капацитети производног и услужног занатства се могу отварати у зони централних 

садржаја и зони становања на целом подручју насеља; 

- капацитети за свакодневно снабдевање ће пратити просторну дистрибуцију 
становништва, па ће се најчешће наћи у зони становања, а капацитети за повремено 
и изузетно снабдевање биће лоцирани у зони централних садржаја и становања; 

- капацитети угоститељства за пружање услуга смештаја, исхране и пића биће 
лоцирани у зонама концентрације становништва и посетилаца (центар насеља,  зона 
спорта и рекреације и сл.)  

 
 
4.5. ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 
 
Спорт и рекреација заузимају све значајније место у функционалној структури 
савремено конципираних насеља, пре свега, у циљу очувања здравља и добре 
кондиције свих категорија становништва. 
 
У будућој просторној и функционалној структури Кулпина предвиђен је велики 
спортско-рекреативни комплекс, у западном делу насеља, у блоку број 3, укупне 
површине 11,54 ha, што би уз спортско-рекреативне садржаје у блоку број 5 
(фискултурна сала и спортски терени основне школе у зони централних садржаја), 
требало да задовољи насељске потребе за овом наменом. 
 
Како се ради о јавним површинама, односно објектима од општег интереса, да би се 
избегло непотребно понављање, детаљнији опис ових површина и објеката се не даје 
на овом месту већ се може видети у склопу поглавља 5. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА – Спорт и рекреација.  
 
Такође, мањи спортско-рекреативни садржаји, комерцијалног карактера (фитнес и 
аеробик центри, теретане, тениски терени, куглане и сл.) се могу развијати и на 
осталом земљишту, у зони центра, становања или радних садржаја.  
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4.6. ЗОНА КОМУНАЛНИХ САДРЖАЈА 
 
У ову зону сврстани су сви они садржаји који служе за постизање планираног нивоа 
комуналне опремљености, за обезбеђење услова квалитетног и несметаног  
функционисања основних намена, а који имају свој просторни израз. 
 
По својој природи комуналне функције прожимају целокупно насељско ткиво, а у 
будућој просторној структури Кулпина заступљене су одређеним бројем садржаја, од 
којих су најзначајнији: два насељска гробља, водозахват, комплекс вакумске кућице 
канализационог система, комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода и 
комплекс мерно регулационе станице за гас. Како се ради о јавним површинама, 
односно објектима од општег интереса, да би се избегло непотребно понављање, 
детаљнији опис ових површина и објеката се не даје на овом месту већ се може видети 
у склопу поглавља 5. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА – Комунални 
садржаји. Укупна површина зоне комуналних садржаја у насељу Кулпин износи 9,76 ha.  
 
Специфично за Кулпин, као и за друга мања насеља, је то да су неки комунални 
садржаји, који су у функцији насеља, решени или ће бити решени ван насеља, као 
заједнички за више насеља општине или региона. У овакве садржаје спадају: 
  
- нова санитарна депонија комуналног отпада; 
- сточно гробље и кафилерија; 
- противпожарна полиција-ватрогасна служба; 
- комплекс јавног комуналног предузећа; 
- комплекс електродистрибутивног предузећа; 
- комплекс јавног предузећа за дистрибуцију гаса и сл. 
 
 
4.7. ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА     
 
Зону заштитног зеленила ће чинити мањи комплекси аутохтоних група садница –
ретензије у блоковима број 2, 6, 7 и 8, затим већи комплекс заштитног зеленила уз 
канал, у јужном делу блока број 3 и заштитни зелени појас између гробља и зоне 
радних садржаја у блоку број 1, у северном делу насеља. 
 
 
4.8. ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО        
 
Јавне зелене површине ће чинити улично зеленило, парк у центру насеља, површине 
скверова и зелене површине око административних и других јавних објеката. 
 
Улично зеленило ће бити формирано уз све саопбраћајнице у виду дрвореда или група 
лишћара, четинара, партерног зеленила, што зависи од ширине уличног коридора. 
Линијско зеленило ће међусобно повезати све остале категорије зеленила и створити 
континуиран систем. 
 
Парк у централном делу блока број 5 ће задржати своје постојеће оквире и 
представљаће место одмора и пасивне рекреације становништва. 
 
Скверови који ће се формирати у централном делу насеља, поред парка, у северном и 
јужном делу насеља, на улазу из правца Бачког Петровца, имаће функцију рационалне 
организације пешачког кретања и краткотрајног одмора становника. 
 
4.9. УЛИЧНИ КОРИДОРИ 
 
Постојећи улични коридори, су углавном правилних и широких регулација, те ће 
задовољити и у наредном периоду, тј. пружају довољно простора за потребна 
проширења - реконструкцију коловоза и пешачких стаза, а по потреби, изградњу 
бициклистичких стаза и паргинг површина, као и смештај свих видова постојеће и 
планиране комуналне инфраструктуре, као што су: водовод, фекална и атмосферска 



 10 

канализација, електроенергетска, гасна и телекомуникациона мрежа. Такође, уз све 
саобраћајнице ће бити формирано улично зеленило у виду дрвореда или група 
лишћара, четинара и партерног зеленила, што зависи од ширине уличног коридора. 
 
Нови улични коридори (предвиђени у блоковима 1, 3, 6, 7 и 9), као и планирана 
обилазница-локални пут, ће бити регулисани и уређени кроз одговрајуће планове 
детаљне регулације. Улични коридори (постојећи и планирани) у насељу Кулпин 
захватају површину од 45,41 ha, што је око 14,39% укупне површине насеља. 
 
5. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ  ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА   
 
Јавне површине (јавни путеви, улице, паркови, скверови и заштитно зеленило) и 
земљиште на ком су изграђени или планирани јавни објекти (из области културе, 
образовања, социјалне заштите, здравства, спорта, комуналне инфраструктуре и 
заштите животне средине), чије је коришћење, односно изградња од општег 
интереса, одређују се за јавно грађевинско земљиште, ако су у државној својини, 
односно после њиховог прибављања у државну својину, у складу са законом и 
прописима о експропијацији. 
 
 
Јавне површине 
 
Од јавних површина у Кулпину су заступљени улични коридори, јавно и заштитно 
зеленило, који су детаљније обрађени у претходним тачкама (број 4.7, 4.8. и 4.9).  
 
 
Култура 
 
Објекат у ком је смештен Пољопривредни музеј - Кулпин, некадашњи дворац породице 
Дунђерски, са помоћним објектима и парком је најважнији културни садржај у насељу. 
Овај комплекс – културно добро под заштитом се задржава, уз неопходну 
реконструкцију и адаптацију објеката, уз обавезне услове, сагласности и надзор 
надлежне институције за заштиту. Нарочито је важно да се овај комплекс ревитализује, 
тј. оживи новим садржајима из домена културе (изложбе, концерти, сценске представе, 
песничке, сликарске и вајарске колоније и слично), као и одговарајућим угоститељским 
капацитетима за пружање услуга смештаја и исхране посетилаца. 
  
 
Васпитање и образовање 
 
У насељу се морају обезбедити услови за 100%-тни обухват деце у предшколској 
установи узраста од 4-6 година и 30%-тни обухват деце узраста од 1-3 године, као и 
100%-тни обухват деце у основној школи узраста 7-14 година. У вези дечије заштите и 
васпитања, предшколска установа се задржава на постојећој локацији у центру насеља, 
с тим да је неопходно проширење садржаја (вишенаменска сала). За потребе основног 
образовања обезбеђени су просторни услови у оквиру постојећег комплекса основне 
школе, у блоку број 5, уз одговарајућу реконструкцију објеката и уређење слободног 
простора.  
 
 
Здравствена заштита 
 
У центру насеља (зона централних садржаја, блок број 5) се налази постојећа 
здравствена станица - амбуланта са апотеком, коју није потребно битно мењати, с 
обзиром да локацијски, просторно и функционално, може задовољити потребе насеља и 
у наредном периоду. Такође, постојећа ветеринарска станица се задржава на постојећој 
локацији и у постојећим оквирима, у блоку број 4. Ако се искаже интерес и економска 
основа за организовање нових садржаја из области здравствене заштите, реализација 
се може остварити било у оквиру јавног или приватног сектора власништва. 
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Спорт  и рекреација 
 
За задовољавање потреба из области спорта, рекреације и физичке културе ту су 
постојеће површине - фудбалско игралиште са пратећим објектом ФК ''Кулпин'' 
(свлачионице, санитарни чвор са тушевима, клубске просторије и сл.) у блоку број 3, 
као и фискултурна сала и отворени терени у комплексу основне школе, у блоку број 5. 
Ови садржаји се задржавају, с тим да је могућа реконструкција, доградња и обогаћење 
новим садржајима.  
 
Уз постојеће фудбалско игралиште, планира се изградња још једног помоћног 
фудбалског игралишта и низа терена за мале спортове (кошарка, одбојка, рукомет), а 
евентуално још тениских терена, атлетских стаза и сл. Ловачки дом (започета 
изградња) и спортско стрелиште за гађање глинених голубова (такође у блоку број 3) 
представљају нове садржаје у насељу.  
 
Укупна површина планирана за спорт и рекреацију износи 11,54 ha, што ће свакако 
задовољити потребе насеља за овом наменом. 
 
Комунални садржаји 
 
Зелена пијаца се измешта из уличног коридора на планирану локцију у блоку 5, у 
центру насеља, уз одговарајуће уређење и опремање ове локације. У будућности је, чак 
уместо отворене пијаце, могућа изградња савремене затворене тржнице или тржног 
центра. 
 
 
У насељу постоје два гробља – северно (у блоку 1) и јужно (у блоку 7), која се 
задржавају на постојећим локацијима, с тим да се планира нова регулација оба гробља 
и њихово проширење до укупне површине од 9,21 hа.  
 
Старо (назаренско) гробље, које се налази ван грађевинског рејона насеља (кат. парц. 
број 1060) није више у функцији, али се задржава у постојећим оквирима, уз потребну 
реконструкцију и могућност уређења у спомен парк. 
 
И водозахват се задржава на постојећој локацији у северном делу блока број 3 и 
површини од 0,3 hа. Неопходно је регулисати и уредити овај комплекс, али и подручје 
које се налази у зони шире санитарне заштите око водозахвата. 
 
Такође, остали комунални садржаји у насељу, као што су вакумска кућица 
канализационог система у блоку број 7, за коју је урађена урбанистичка документација, 
и мерно-регулациона станица за гас на југу насеља, у блоку број 10, се задржавају у 
постојећим просторним оквирима. 
 
Постројење за пречишћавање отпадних вода представља нов садржај у насељу, који 
кроз одговарајућу документацију треба регулисати и уредити. За овај комплекс 
предвиђена је локација уз канал, у крајњем јужном периферном делу насеља (у блоку 
број 10), површине око 0,5 hа.  
 
На крају треба, још једном, поменути да су неки комунални садржаји, који су у 
функцији насеља, решени или ће бити решени ван насеља, као заједнички за више 
насеља општине или региона (депонија комуналног отпада, сточно гробље и др.) 
 
 
6. БИЛАНС ПОВРШИНА  
 
Планом општег уређења насеља Кулпин обухваћен је грађевински рејон насеља 
Кулпин. Биланс површина у грађевинском рејону је исказан кроз основну намену 
површина.  
 
Табела – Биланс површина у грађевинском рејону  
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Редни 
број 

 
Намена површина 

 
Величина 

     у ha  

 
% 

 
1. 

 
Зона централних садржаја 

 
    24,13 

 
7,65 

 МЗ, Месна канцеларија 0,15 0,05 
 предшколска установа 0,29 0,09 
 основна школа 1,21 0,38 
 здравствена станица 0,10 0,03 
 ветеринарска станица 0,13 0,04 
 пијаца 0,06 0,02 
 пошта 0,07 0,02 
 КУД ''Зволен'' 0,06 0,02 
 верски објекти - цркве 0,27 0,08 
 остали садржаји у зони центра 21,79 6,92 

 
2. 

 
Зона комплекса под заштитом 

 
 5,19 

 
1,64 

 
3. 

 
Зона становања 

 
  172,89 

 
54,79 

 
4. 

 
Зона радних садржаја 

 
39,72 

 
12,59 

 
5. 

 
Зона спорта и рекреације 

 
11,54 

 
 3,66 

 
6. 

 
Зона комуналних садржаја 

 
10,01 

 
3,17 

 гробља 9,17 2,90 
 водозахват 0,30 0,10 
 вакумска кућица канализ.система 0,03 0,01 
 постројење за пречиш.отпад.вода 0,50 0,16 
 мерно регулац.на станица за гас 0,01 0,00 

 
7. 

 
Зона заштитног зеленила 

 
6,04 

 
1,92 

 
8. 

 
Јавно зеленило 

 
0,60 

 
0,19 

 парк 0,50 0,16 
 скверови 0,10 0,03 

 
9. 

 
Улични коридори 

 
45,41 

 
14,39 

 
1-9. 

 
Грађевински рејон насеља 
 

 
315,53 

 
100 

 
 
7. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖА ЈАВНЕ  
     КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА 
 
7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
Насеље Кулпин се налази у северо-западном делу општине Бачки Петровац. Основну 
путну везу са центром општине чини  општински (локални) пут,  Равно Село - Кулпин  - 
Бачки Петровац. Општински (локални) пут је кроз насеље уједно и главна насељска 
саобраћајница.  
 
Предметни општински пут повезује Кулпин не само са центром општине већ је и 
перспективно врло значајна друмска веза (са дијаметралним пружањем кроз простор 
општине) са капацитетима вишег хијерархијског нивоа – државним путевима I и II реда 
(ДП I реда бр. 7 и ДП II реда бр.104).  
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Због величине насеља и перспективног саобраћајног оптерећења  предметног пута 
Бачки Петровац-Кулпин-Равно Село, и значаја у оквиру саобраћајне матрице општине 
Бачки Петровац планира се изградња обилазне саобраћајнице, када се за то буду 
створиле одговарајуће финансијске и саобраћајне претпоставке. Док се то не деси 
задржаће се траса пута кроз урбани део насеља.  

Југозападни део насеља се наслања на  канал основне каналске мреже ХС ДТД, Савино 
Село – Нови Сад. С обзиром на просторно присуство и постојање капацитета водног 
саобраћаја – канала (пловни пут IV категорије) и пристаништа, потребно је у наредном 
планском периоду, одговарајућим мерама, омогућити повећање искоришћености овог 
вида саобраћаја, као и перспективно интегрално повезивање са друмским транспортом. 
Осим перспективног проширења (претоварно-манипулативних, као и складишних), 
неопходно је изградити нове и модернизовати постојеће  капацитете, као и уредити и 
прилагодити акваторију у складу са категоријом пловног пута, да  би могла одговорити 
свим захтевима за транспортом у наредном периоду. Акваторију пристаништа уредити и 
предвидети на одговарајућу дубину у односу на ниски пловидбени ниво. У оквиру 
акваторије канала, обзиром на пловидбу каналом (пловила максималне носивости од 
1000 t са  газом од 2,1 m у оба смера), пловни габарити се не смеју нарушавати 
(пловна ширина испод мостова је минимално 16,0 m, а пловни габарит износи 6,0 m 
изнад максималног водостаја). 

 
Предложени систем саобраћајница у оквиру насеља Кулпин представља ортогонални 
систем саобраћајница прилагођен геоморфолошким карактеристикама терена. 
Саобраћајнице ће у оквиру насељских уличних коридора својим елементима  омогућити  
све услове за остваривање насељских и  ваннасељских комуникација. 
 
Саобраћајно најзначајније у оквиру насељске мреже су главне насељске 
саобраћајнице. Оне кумулишу и усмеравају унутрашњи саобраћај ка окружењу. Систем 
управних сабирних и приступних саобраћајница у наредном планском периоду ће 
омогућити саобраћајно опслуживање насеља и смештај свих потребних саобраћајних 
капацитета у оквиру јавне површине уличног коридора. 
 
С обзиром на експлоатационо стање саобраћајних површина у оквиру коридора 
насељских улица, што се показало као значајан проблем у унутарнасељском 
комуницирању у претходном периоду, потребно је предузети одговарајуће мере за 
санирање оваквог стања и побољшавање квалитета кретања свих корисника 
саобраћајних површина унутар насеља Кулпин.    
 
Хијерархијским дефинисањем насељских саобраћајница квалитет насељског 
комуницирања биће на одговарајућем квалитетном нивоу, а тиме и потпуно дефинисати 
саобраћајна мрежа (и матрица) као ортогонална. Сви облици кретања ће добити 
одговарајуће инфраструктурне претпоставке, а појединачна изграђеност саобраћајница 
адекватну форму.  
 
При томе предложу се одговарајући параметри у оквиру уличних коридора са 
саобраћајним површинама за одвијање моторног (динамичког) саобраћаја: 
 
Врста улице мин. ширина коридора мин. ширина коловоза 
главна насељска улица 20 m 7,0 m 
сабирна улица 16 m 6,0 m 
приступна улица 10 m 5,0 m 

 
За квалитетно обављање немоторног (пешачког и бициклистичког) саобраћаја, с 
обзиром на конфигурацију терена и традицију оваквих кретања у равничарским 
пределима, обезбедиће се одговарајуће површине - пешачке стазе минималне ширине 
1-1,5 m, у зависности од величине пешачких токова.   
 
С обзиром на определење да се бициклистички саобраћај обавља у оквиру коловозних 
површина, потребно је одговарајућим мерама (саобраћајна сигнализација, мере 
успоравања саобраћаја и слично), омогућити његово безбедно и неометано одвијање. 
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Проблематика паркирања у оквиру насеља оваквог типа, па и насеља Кулпин, биће 
решавана на нивоу насеља са одговарајућим мерама. Паркирање теретних и 
комерцијалних возила  ће бити решавано у оквиру радних садржаја. 
 
Паркирање у оквиру главних и сабирних насељских саобраћајница се може 
организовати у оквиру уличних коридора или као сепарисано (ламелни систем) ако се 
за то укаже потреба, са димензионисањем једног паркинг места 5,0 х 2,5 m. У оквиру 
приступних саобраћајница паркирање путничких возила ће бити решавано у зависности 
од положаја и просторне организације, унутар самих парцела. 
 
Капацитетима јавног превоза насеље Кулпин је опслужено на одговарајући начин, па се 
у будућности такав ниво броја полазака и њихове фреквенције мора задржати уз 
примену одговарајућих мера за подизање нивоа опслужености на саобраћајним 
терминалима – стајалиштима. Аутобуска стајалишта реконструисати и опремити (уз 
обезбеђење простора за сепарацију од површина за динамички саобраћај - у виду 
засебних ниша) на одговарајући начин који омогућује безбедан трансфер путника. 
 
Приликом изградње и реконструкције објеката и терминала за снабдевање горивом и 
мазивом потребно је претходно извршити саобраћајна и еколошка истраживања, која ће 
дати одговарајућа решења, а у складу са условима из Закона, који регулишу ову 
проблематику ("Службени лист СФРЈ", број 20/71).  
Постојећу бензинску пумпу, која се налази у самом центру насеља, треба дислоцирати 
због споменичких и амбијенталних вредности шире локације (заштићена целина - 
историјско језгро Кулпина) и близине дворца Дунђерски (споменик културе), односно 
локацију пумпе сматрати привременом, до изналажења повољнијег решења. 
 
Изградња нових станица за снабдевање горивима, препоручљиво је да буде у зони 
радних садржаја, али је могућа и у другим зонама (изузев зоне централних садржаја), 
ако микролокације испуњавају све саобраћајне, противпожарне, еколошке и друге 
потребне услове. 
 
 
7.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
Снабдевање водом 
 
Организовано водоснабдевање насеља Кулпин обавља се са изворишта у северном делу 
блока број 3 (на западној периферији насеља) на коме су данас активна 4 бунара. 
Захваћене су подземне воде из водоносних средина плиоцена, једним бунаром, и 
подземне воде из основне водоносне средине (остали бунари). Кота терена изворишта 
је око 86 m АНВ. Подземне воде плиоцена оптерећене су гасовима. Захваћене воде су 
подвргнуте третману дегазације. Квалитет подземних вода не одговара у потпуности 
нормативима воде за пиће, повећан је садржај гвожђа преко МДК.  
 
Према Водопривредној основи Србије простор обухваћен овим Планом припада 
Новосадском регионалном систему за водоснабдевање. Поред локалних изворишта, овај 
систем би користио алувијална изворишта Јамена-Лаћарак, извориште са леве и десне 
обале Дунава између Новог Сада и Сремских Карловаца, а део воде може се добијати 
прерадом речне дунавске воде. Овим системом снабдевају се општине Шид, Бачка 
Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Нови Сад, Темерин, Жабаљ и Зрењанин. Предвиђа се 
повезивање са Сремским системом преко Сремских Карловаца и Инђије, а поред тога, 
овај систем је повољно повезати са Бачким системом преко Темерина и Србобрана. 
 
До изградње регионалних система водоснабдевања, насеље Кулпин ће се и надаље 
снабдевати пијаћом водом са локалног изворишта које ће се по потреби проширити и 
допунити са неопходним садржајима. 
 
Основни објекти насељског водоводног система (каптаже, мрежа и сл.), ће се задржати 
у функцији уз неопходну реконструкцију и доградњу система водозахвата, који 
тренутно не задовољава просторне потребе. 
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Водоводна мрежа је положена у свим улицама, али је на неким правцима потребна 
реконструкција и замена цевовода. Такође је неопходно извршити спајање огранака у 
прстенове ради квалитетнијег и равномернијег снабдевања становништва. 
 
У планском периоду се предвиђа реконструкција застареле водоводне мреже, као и 
оних делова система који својим тренутним капацитетима не задовољавају нарасле 
потребе. Реконструкцијом водоводне мреже обезбедиће се уједначеније снабдевање 
водом свих делова насеља. 
 
Одвођење вода 
 
За насеље Кулпин усвојен је сепаратни систем за евакуацију вода, што значи да се 
одвојеним системима прикупљају и евакуишу фекалне и атмосферске воде. 
 
Атмосферска канализација у насељу функционише као систем отворених канала 
положених уз уличне саобраћајнице. Каналска мрежа је у лошем стању, канали су 
затрпани и замуљени и потребно их је очистити и привести намени. Атмосферске воде 
ће се, у највећој мери, и даље из насеља одводити системом отворених канала, док се 
само у ужој зони центра насеља планира зацевљење каналске мреже.  
 
Фекална канализација у насељу није изведена, али постоји пројекат вакуумске 
канализације по којем би требало да се изведе цео систем. Комплекс вакуумске кућице 
канализационог система планиран је у блоку број 7, а комплекс постројења за 
пречишћавање отпадних вода у блоку број 10, уз канал, на крајњем југу насеља. 
Тренутно се питање одвођења вода решава путем септичких јама и упојних бунара, што 
представља посебан проблем у очувању средине, а нарочито у деградацији подземних 
вода прве издани.  
 
Пречишћене санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке воде се могу упуштати у 
реципијенте (отворене канале) с тим да се задовољава следећи квалитет воде: 
 
- БПКб ср. дневни           до   25 mg/l 
- ХПК             до 125 mg/l 
- суспендоване материје          до   35 mg/l 
- укупан Н    до   15 mg/l 
- укупан П    до     2 mg/l 
- масти и уља (етарски екстракт) до 0,1 mg/l 
- штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у водама 

(''СЛ. гласник СРС'', бр. 31/82). 
 
Забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре или водотоке било какве воде 
осим атмосферских и условно чистих расхладних вода које по Уредби о категоризацији 
вода одговарају IIб класи. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у 
канале, морају се обавезно комплетно пречистити (примарно и секундарно) до траженог 
степена квалитета. 
 
 
7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
Насеље Кулпин се снабдева електричном енергијом преко 10 kV извода из 
трафостанице ТС "Бачки Петровац ", 35/10kV, инсталисане снаге 8+4 MVA. 
 
У укупној потрошњи електричне енергије у насељу Кулпин, са приближно 85,20% 
учествују домаћинства, а са 12,68% остали потрошачи и 2,12% потрошачи на високом 
напону. 
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Кретање потрошње у периоду од 1995. до 2004. године дато је табеларно : 
 
Год. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
МWh 6571 6404 6347 6840 7548 7210 6928 6472 6921 6701 
P%  -2,5 -0,6 7,7 10,3 -4,5 -3,9 -6,5 6,9 -3,1 
 
Просечна годишња стопа раста потрошње електричне енергије од 1995. до 2004. године 
износи 0,22. 
 
Постојећа електроенергетска мрежа у насељу и средњенапонска и нисконапонска,  је 
надземна у уличним коридорима. Стубови на којима су постављени водови су челично-
решеткасти, бетонски и дрвени. План пораста потрошње за наредни период се заснива 
на плану развоја привреде и демографским показатељима. 
 
Потрошњу електричне енергије насеља Кулпин за плански период од 20 година 
рачунамо у односу на почетну планску 2005.годину по следећој формули: 
 
А (МWh)  = Ао (МWh)  (1+p) n 
 
где је: 
 
Ао(МWh) - потрошња остварена у почетној планској години (6903) 
 
p (%) - просечна годишња стопа раста потрошње електричне енергије за плански 
период (3%) 
 
n - број година у планском периоду (20) 
 
На тај начин израчуната потрошња за 2025. годину износиће 12467,58МWh. 
 
Потребну снагу за напајање одредићемо уз претпоставку да ће 2025.године трајање 
вршног оптерећења бити 4000 h, 
 
P(МW) =  А (МWh)   =  12467 = 3,12 
                  4000 h      4000 
                      
P (МW)  = 3,12 
 
Потребну инсталисану снагу трафостаница рачунамо уз претпоставку да је 
најоптималнији режим рада при оптерећењу од 0,80% називне снаге при фактору снаге 
(cos  ϕ) приближно 1. 
 
Pт (МVA)  =     P(МW)      =    3,12   = 4,00 
                     cos ϕ . 0,8      1 х 0,8 
 
Pт (МVA)  = 4,00 
 
број трафостаница рачунат је у односу на јединицу типске снаге од 630 kVA, при 
фактору снаге (cos ϕ) приближно 1, износи  
 
Н (ком)   =    Pт (МVA)   =  4,00    = 6,3 
                    0,630 МVA     0,63 
Н (ком)   = 7 
За сигурно напајање  насеља електричном енергијом потребно је обезбедити двострано 
напајање. 
 
У сврху постизања квалитета напона напајања у насељу је потребно изградити     
довољан број трафостаница, како за постојеће, тако и планиране потрошаче. 
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Електроенергетска мрежа ће бити углавном надземна на бетонским и гвоздено-
решеткастим стубовима. У деловима насеља где су планиране парковске површине, 
радне зоне, спортско-рекреативне површине и централни садржаји, мрежа ће се 
каблирати. 
 
Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално по 
потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се 
углавном монтажно бетонске и стубне трафостанице. Највећи број трафостаница 
градиће се у радним зонама и зонама становања. 
 
У деловима насеља где су планиране радне зоне и где постоји ваздушна 
средњенапонска и нисконапонска мрежа, мрежу је потребно каблирати. 
 
У насељу је потребно изградити квалитетну јавну расвету у складу са новим 
технологијама развоја расветних тела. 
  
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати у деловима насеља где је електроенергетска 
мрежа каблирана, а у деловима насеља где је електроенергетска мрежа ваздушна, 
светиљке за јавно осветљење ће се постављати по стубовима електроенергетске  
мреже. Мрежу јавног осветљења  дуж главних саобраћајница треба реконструисати, а у 
зони централних садржаја, поставити расветна тела на декоративне канделабре. 
 
 
7.4. ГАСНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
Насеље Кулпин природним гасом се снабдева из постојећег разводног гасовода за 
насеље Кулпин и МРС ''Кулпин''. 
 
У насељу Кулпин постоји изграђена гасоводна инфраструктура, гасоводна мрежа ниског 
притиска је изграђена у скоро свим улицама, која је изведена са једне или (по потреби) 
са обе стране улице.  
 
Гасоводном мрежом потребно је и у наредном периоду обезбедити снабдевање гасом 
свих потрошача на простору обухвата Плана. Гас ће се обезбедити из постојеће МРС 
''Кулпин'' и дистрибутивне гасоводне мреже у насељу, која има довољно капацитета за 
потребе свих (постојећих и будућих) корисника у насељу и у наредном планском 
периоду. 
 
За планиране потрошаче природног гаса, предвиђа се проширење постојеће односно 
изградња нове дистрибутивне гасоводне мреже, као и рекострукција постојеће мреже, 
где је то потребно, ради безбедног транспорта, стабилизације снабдевања и 
обезбеђења потребних количина природног гаса за све потрошаче. 
 
За комуналне потрошаче и широку потрошњу предвиђено је полагање дистрибутивне 
гасоводне мреже ниског притиска у постојећим и планираним улицама, док се за 
индустријске потрошаче предвиђа полагање индустријских гасовода средњег притиска 
од МРС ''Кулпин'' до ових потрошача. 
 
Гасоводну мрежу са пратећим објектима треба везати у прстен, како би се обезбедило 
квалитетно снабдевање свих потрошача. 
 
7.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
У насељу је изграђена подземна  и надземна телекомуникациона мрежа на  дрвеним 
стубовима и са кровним разводом. Ова мрежа је недовољног  капацитета, те је 
одвијање телекомуникациног саобраћаја отежано. 
 
У насељу Кулпин ће једна поштанска јединица са 2 шалтерске  службе, бити довољна 
за квалитетно одвијање поштанског саобраћаја у планском периоду. Са овим 
поштанским капацитетом достићи ће се следећа доступност: 
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- 2750 становника на једну поштанску јединицу; 
- 1375 становника на једну шалтерску службу. 
 
У насељу треба поставити 2 поштанска ковчежића, чиме ће се достићи, доступност од 
1375 становника на један поштански ковчежић. 
 
За свако домаћинство потребно је обезбедити по један до два телефонска прикључка и 
довољно резерве за службене кориснике. Према демографском плану за 2025. годину у 
Кулпину ће живети 2750 становника, а број домаћинстава ће бити  око 1050. 
 
Према демографском плану  планира се  капацитет телефонске централе од  око 1300 
телефонских прикључака. На тај начин достићи ће се густина од 47,2 прикључкa на 100 
становника. 
 
Телефонска централа ће бити  дигитална аутоматска, у рангу крајње централе, а 
повезана је оптичким каблом са надређеном централом у Бачком Петровцу.   
 
Месна ТТ мрежа ће у потпуности бити каблирана. Каблови ће се полагати у зеленим 
појасевима дуж саобраћајница и пешачких стаза. Месну ТТ мрежу по потреби полагати 
обострано дуж улица или само са једне стране улице.  
 
Обезбедити потребан број телефонских прикључака  и извести резерве до места 
прикључења новопланираних јавних телефонских говорница по плановима развоја  
предузећа за телекомуникације.  
 
Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније, према плановима 
развоја надлежних предузећа, омогућити рад овог система телекомуникација на целом 
планском подручју. Тачан положај планираних  базних станица биће дефинисан у 
зависности од конкретних услова, које  буде захтевао систем мобилне телефоније који 
ће бити у примени.    
 
За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала и интернета изградити 
кабловски дистрибутивни систем (КДС). Мрежу кабловског дистрибутивног система 
градити подземно, где је то могуће непосредно поред трасе  ТТ мреже  или у истим 
трасама по обостраном споразуму власника истих.     
 
Кабловски дистрибутивни систем обухвата развођење сигнала од главне станице до 
прикључних кутија; мрежа је типа звезде, тј.  разводи се од главне станице, грана дуж 
насеља, преко примарног развода (веза између разводних ормана), секундарног 
развода (водови који се полажу вертикално дуж вишеспратница и каблови који 
повезују  разводне ормане и појединачне индивидуалне објекте) и терцијалног развода 
(развођење у локалима, становима и индивидуалним објектима).  
 
У графичком прилогу број 7 приказана је примарна мрежа КДС, која је предмет овог 
плана. 
 
 
8. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА  
 
8.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ    
 
План регулације насеља Кулпин урађен је на основу мреже саобраћајница и намене 
површина, а као геодетска основа послужила је карта која је формирана од 
катастарских планова у размери Р=1:1000 и Р=1:2500. 
 
Регулационим планом се све постојеће саобраћајнице, односно улице са својим 
регулационим линијама задржавају, а регулација планираних улица/саобраћајница је 
приказана у графичком прилогу број 5. 
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8.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ      
 
Као геодетска подлога за израду плана нивелације послужила је државна карта у 
размери Р=1:5000. 
 
Насеље Кулпин се налази на надморској висини од 81,80 до 86,50 m. 
 
Планом генералне нивелације дате су оријентационе коте прелома нивелете осовине 
собраћајница, интерполоване коте и падови нивелете осовине саобраћајница ( 0,02 % – 
1,22% ) – приказане у графичком прилогу број 5. 
 
За израду детаљне урбанистичке и пројектне документације подужни нагиб 
саобраћајнице дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања и геодетског 
снимања терена. 
 
Коте нивелације код израде и реализације пројеката обавезно преносити са постојеће 
државне нивелманске мреже. 
 
 
 
9. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ  
 
9.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       
 
Један од основних циљева израде Плана општег уређења насеља Кулпин је одрживи 
развој предметног простора који подразумева поштовање свих мера активне заштите 
животне средине.  
С обзиром да је анализом постојећег стања животне средине у насељу уочен одређени 
степен деградације природних ресурса, као последица кумулативног дејства низа 
природних и антропогених фактора, Планом су предвиђене мере и активности у циљу 
санације постојећег стања и даљег одрживог развоја насеља. 
 
За територију читавог насеља неопходно је у што краћем року израдити јединствени 
катастар загађивача, како би се спречило даље загађивање природних ресурса - воде, 
ваздуха и земљишта. 
 
Одређени деградациони пункт унутар самог несељског ткива представља неколико 
појединачних производно-прерађивачких капацитета: ''Панагра'' – мешаона и 
производња сточне хране, ''ДЕМ''– млин за пшеницу са силосима, ''Хашка Г&М''– 
месарско-кобасичарска радња, ''Амбиента'' – столарска радионица и производња 
предмета од дрвета и др. С обзиром да се сви ови објекти налазе у зони становања, 
поједини, својим радом, неповољно утичу како на природне ресурсе, тако и на 
становништво, угрожавајући њихово здравље. С обзиром на то да су, с једне стране, 
ови објекти постојећи, и да су тренутно носиоци привреде у насељу, а с друге стране да 
је нови сет закона о заштити животне средине веома ригорозан по питању овако 
комлексних ситуација, поготово унутар самих насељских ткива, препорука је да се рад 
појединих производних објеката, првенствено комплекса млина за пшеницу са силосима 
преиспита, и да се, у складу са законом, пропише континуирани мониторинг одређених 
параметара животне средине, како би се ускладили привредни интереси са основним 
правима локалног становништва на здрав живот у очуваној животној средини. 
 
 
Заштита вода 
 
Вода и водотоци као добра од општег интереса за задовољење општих и појединачних 
интереса под посебном су заштитом и користе се под условима и на начин који одређује 
Закон о водама. 
 
Заштита вода се обезбеђује од загађивања забраном испуштања загађених вода и свих 
штетних материја у воде, одобравање, коришћења вода, утврђивањем заштитних зона, 
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планском изградњом уређаја за пречишћавање отпадних вода, контролисањем 
загађивања и предузимањем одговарајућих мера. 
 
Грађење индустријских и других објеката, који испуштањем штетних материја могу 
угрозити воду, не може се одобрити, ако нису обезбеђени технички и други услови за 
заштиту вода од загађивања. 
 
Заштита вода од загађивања спроводи се у складу са планом за заштиту вода од 
загађивања. 
 
У циљу заштите вода забрањено је:  
1) уношење опасних и штетих материја које доводе до прекорачења прописаних 

вредности;  
2) уношење чврстих и течних материја које могу загадити воду или могу изазвати 

замуљивање, заслањивање воде и таложење наноса;  
3) испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже опасне и штетне 

материје изнад прописаних вредности или које могу штетно деловати на могућност 
пречишћавања вода из канализације или које могу оштетити канализацију и 
постројење за пречишћавање вода;  

4)  коришћење напуштених бунара као септичких јама.  
 
Ради заштите вода и водотока, спречавања оштећења и заштите водопривредних 
објеката и постројења, забрањено је:  
 
1) извршити радње које могу оштетити корита и обале природних и вештачких 

водотока, као и објеката за уређење водних токова или за заштиту од штетног 
дејства вода;  

2) уносити у природне и вештачке водотоке и ретенције, камен, земљу, јаловину, 
посечено дрво и други материјал, као и упуштати загађене воде и материје;  

3) изводити радове и вадити материјал из водотока, који би могли угрозити: водни 
режим, као и мењати природне услове у околини акумулационих и ретенционих 
басена услед чега би могло доћи до клизања терена, појаве ерозије или настајања 
вододерина и бујица;  

4) градити објекте или вршити садњу у плавној зони на начин који омета протицање 
воде и леда или је у супротности са прописима за градњу на плавном подручју;  

5) садити дрвеће поред канала у појасу од 5 m са обе стране, рачунајући од ивице 
канала;  

6) мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у 
обиму којим се угрожавају снабдевање питком или технолошком водом,  

7) на каналима на удаљености мањој од 2 m, односно другој удаљености утврђеној 
одлуком јавног водопривредног предузећа, орати или копати земљу и обављати 
друге радње којима се могу оштетити канали или пореметити њихово редовно 
функционисање.  

 
Микроорганизми у воденим срединама, као и свим другим екосистемима су 
незаобилазна карика у ланцу кружења материје. Њихова бројност зависи од садржаја 
органске материје и еколошких фактора, у првом реду температуре воде.  
 
С обзиром да комуналне оптадне воде имају обиље храњивих материја, оне погодују 
развоју свих, па и патогених микроорганизама, што представља опасност по човекову 
околину.  
 
Као показатељ квалитета воде са еколошког аспекта најчешће се користи бројност 
колиформних бактерија као индикатора квалитета отпадних вода. 
 
Заштита ваздуха 
 
У насељу Кулпин постоји изграђена гасоводна инфраструктура што се позивитно 
одражава на квалитет ваздуха као природног ресурса, с обзиром да је гас еколошки 
најчистије фосилно гориво.  
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На територији обухваћеној овим Планом, није регистрован већи број привредних 
комплекса који би својим радом угрозили квалитет животне средине, посебно ваздуха 
као природног ресурса.  
 
У погледу потенцијалних загађивача на територији насеља, валоризацијом стања на 
терену утврђено је да нема већих привредних објеката у насељу.  
 
Остварењем планских мера и активности у контексту формирања зона заштитног 
зеленила, као и јавних зелених површина у виду паркова, скверова и уличног 
зеленила, у великој мери ће бити побољшани санитарно хигијенски услови у насељу. 
 
Заштита земљишта 
 
Заштиту земљишта остварити спровођењем адекватних техничких решења одвођења 
атмосферских вода, као и пречишћавањем санитарних отпадних вода на насељском 
уређају за пречишћавање за који је у току израда пројектне документације. 
 
Поштовањем одредби овог Плана, планском градњом и рекултивацијом деградираних 
површина, постићи ће се пуна заштита земљишта, као природног ресурса. 
 
Услови за заштиту животне средине 
 
Концепт заштите животне средине у Плану општег уређења насеља Кулпин предвиђа 
читав низ мера и услова заштите животне средине, које имају како превентивни тако и 
санациони карактер. Предвиђеним мерама морају се испоштовати следећи услови: 
 
- обезбедити довољне количине пијаће воде за све кориснике у насељу, као и воде за 

технолошку употребу, обезбедити мере заштите изворишта којима би се заштитили 
водоносни слојеви у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања 
зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће 
(''Службени гласник СРС'',  број 33/78); 

- све отпадне воде пречишћавати на уређају за пречишћавање, ради постизања 
потребног квалитета отпадне воде, пре упуштања у реципијент; 

- обезбедити одвођење атмосферских вода посебном мрежом уличних канала; 
- повећањем и повезивањем свих зелених површина у систем насељског зеленила; 
- заштитом природних добара предвиђених за заштиту; 
- санитарним одлагањем комуналног отпада у складу са Националном стратегијом 

управљања комуналним отпадом; 
- за све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може 

прописати израду Студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом 
о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04), Законом о 
процени утицаја на животну средину(''Службени гласник РС'', број 135/04), 
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 69/2005) 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 (''Службени гласник Републике Србије'', број 
84/2005). 

 
9.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА       
 
На простору обухвата Плана, у централном делу насеља, налази се комплекс парковске 
површине око дворца Дунђерски за који је израда Студије о стављању под заштиту у 
завршној фази. Овај парк је потребно реконструисати.   
 
Канал ДТД који тангира границу грађевинског рејона има улогу еколошког коридора од 
регионалног значаја који је саставни део еколошке мреже Бачке. Представља станиште 
насељено водоземцима, гмизавцима и птицама, међу којима су и врсте заштићене као 
природне реткости на основу Уредбе о заштити природних реткости (''Службени гласник 
РС'', бр. 50/93). 
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Услови заштите еколошког коридора су: 
- очување приобалног појаса у природном или полуприродном стању и 
- озелењавање аутохтониим врстама до 30% површине ради очувања континуитета 
травних површина. 

 
 
9.3. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА    
 
На основу утврђених градитељско-урбанистичких, архитектонских, историјских, 
културолошких и археолошких вредности сачуваног културног наслеђа на простору 
обухваћеном Планом општег уређења насеља Кулпин евидентирана су доле наведена 
културна добра са циљем њихове даље правне заштите и заштите кроз урбанистичко 
планирање.1 
 
Непокретна културна добра – споменици културе 
 
1. Мали дворац, на к.п. број 720, КО Кулпин 
2. Велики дворац, к.п. број 723, КО Кулпин  
 
Ова два дворца, парк (к.п. број 722) и ограда која окружује дворце, стављени су под 
заштиту закона Решењем број 01-247/1-70 од 27.априла 1970.године. 
 
Евидентиране непокретности под претходном заштитом 
 
Сакрална архитектура 
 
1. Православна црква, подигнута 1813. године (к.п. број 1) 
2. Словачка евангелистичка црква, саграђена 1877. године (к.п. број 429/1) 
 
Профана архитектура 
 
3. Објекат некадашње Српске православне вероисповедне школе коју је подигао 

Георгије Бранковић, православни митрополит и патријарх (к.п. број 35/2 и 36/1) 
4.  Објекат старе основне школе, поред православне цркве (к.п. број 34 и 35) 
5.  Објекат предшколске установе (к.п. број 719/2) 
6.  Објекти и зелене површине (к.п. број 718/1, 718/2, 719/1, 720 и 721) 
7.  Кућа са подрумом (к.п. број 724) 
8.  Помоћне зграде и двориште (к.п. број 725)  
9.  Помоћне зграде и двориште (к.п. број 726) 
10. Кућа-помоћна зграда (к.п. број 727)  
      
Споменици и спомен обележја 
 
1. Надгробни споменик погинулим Словацима у порти Словачке цркве 
2. Спомен гробнице палих бораца Словака на словачком гробљу 
3. Два надгробна споменика палим борцима на православном гробљу 
4. Крст у центру насеља 
 
Историјско језгро Кулпина 
 
Историјско језгро Кулпина представља својеврсну културно-историјску целину 
(погледати графички приказ број 4), која обухвата најужи центар насеља, са дворцем и 
парком Дунђерских, као централним мотивом, те мноштвом вредних објеката сакралне и 
профане архитектуре, евидентираних као непокретности под претходном заштитом, као 
и њихове непосредне околине.   
 
                                                           
1 Услови заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Програма за израду Плана 
општег уређења насеља Кулпин, које је израдио Покрајински завод  за заштиту споменика 
културе из Новог Сада, допис број 1295 од 14.06.2006. за област архитектура, односно број 1466 
од 03.07.2006. за област археологија 
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Заштићене целине 
 
На графичком приказу број 4 означене су три заштићене целине у Кулпину. Прва и 
највећа заштићена целина се односи на нешто шири простор (на северу  и западу) око 
историјског језгра Кулпина. Такође, два насељска гробља, према Закону о културним 
добрима, уживају претходну заштиту, те се без посебне евиденције и она третирају као 
заштићене целине. 
 
Археолошки локалитети 
 
Археолошки локалитет I (А-67), на ком су откривени остаци касно средњевековних 
насеља, се налази у јужном делу насеља Кулпин, у планираној радној зони. 
 
Археолошки локалитет II (А-68), у северозападном делу Кулпина (делом у зони 
становања, делом је ван грађевинског рејона), на ком се такође, налазе остаци  касно 
средњевековних насеља. 
 
Општи услови заштите 
 
Општи услови заштите непокретног културног наслеђа односе се на опште одреднице, 
на евидентиране карактеристике-специфичности насеља и посебне услове очувања, 
одржавања и коришћења, што подразумева очување свих карактеристика на основу 
којих је утврђено споменичко својство. Општи услови заштите обухватају све категорије 
културних добара и односе се на: 
 
- очување постојеће уличне матрице и карактеристика просторне организације, заштиту 
постојећих профила улица, начина позиционирања објеката, лимитирану спратност на 
уличној регулацији; 

- очување евидентираних визура и реперних објеката; 
- очување постојећих приступних ведута. 
 
 
Посебни услови заштите  
 
Сакрална архитектура: 
- очување карактеристичних елемената архитектуре, габарита, конструктивних и 
декоративних елемената екстеријера и ентеријера; 

-  забрана радова који могу угрозити статичку стабилност објекта; 
- за сваку интервенцију је потребно консултовати Покрајински завод за заштиту 
споменика културе (не дозвољава се обнављање сакралних објеката без 
учествовања конзерваторске службе). 

 
Профана архитектура: 
- чување изгледа, конструктивних и декоративних елемената, традиционалних 
грађевинских материјала, као и других карактеристичних елемената које поседују 
поједини објекти, а који ће се детаљно утврдити путем мера техничке заштите; 

- забрана извођења радова који могу угрозити статичку стабилност споменика 
културе; 

- обратити пажњу на материјализацију и обликовање потенцијалне нове градње; 
- у случају девастираних објеката извршити рехабилитацију на основу сачуваних 
обликовних елемената и података. 

 
Историјско језгро Кулпина: 
- очување постојеће уличне матрице, концепције, просторне организације и 
целовитости; 

- регулациони елементи старе урбане мреже морају се сачувати, а свака нова 
интервенција у циљу изградње, адаптације или реконструкције треба да поштује 
основну регулациону, односно грађевинску линију; 

-   није дозвољено спајање већег броја парцела у циљу масовне изградње или 
реконструкције, парцеле у заштићеним зонама могу се повећавати спајањем, само у 
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случају када се ради о значајнијем јавном градском садржају и то под посебним 
условима, нити је дозвољено увлачење грађевинске линије са циљем постизања 
нових целина у централној зони; 

- у блоковима у којима се дозвољава изградња на новим парцелама, треба спроводити 
у потпуности принципе изградње који су карактеристични за старо језгро по питању 
позиције објекта, волумена, спратности, величине парцеле, облика крова, 
материјала, архитектонских елемената и сл; 

- очување појединачних објеката према посебним условима заштите, који ће се 
детаљно утврдити путем мера техничке заштите. 

 
 
Заштићене целине: 
- дозвољено урбанистичко комунално и хортикултурно опремање, уређење и 
одржавање;   

-  забрана извођења радова који могу угрозити статичку стабилност објеката; 
-  забрана подизања објеката који архитектуром, габаритом или наменом могу угрозити 
споменик културе; 

- издавање услова за ову зону обухватало би утврђивање намене (у зони заштите није 
дозвољена изградња објеката за привредну/индустријску делатност, који би својим 
габаритом угрозили споменик културе), принципа и начина груписања објеката, 
утврђивање плана парцелације, регулационих и грађевинских линија, одређивање 
спратности и примену основних материјала архитектонског изражавања и облика 
кровова; 

- доследност у спровођењу мера заштите културних добара и евидентираних 
непокретности, како не би долазило до деградације или нестајања истих. 

 
 
Смернице и модели заштите 
 
Генерално говорећи насеље Кулпин карактерише очуваност у смислу изворне просторне 
матрице, док је стање грађевинског фонда и реперних објеката проблематично у смислу 
постојања тенденције ка девастацији и рушењу културно историјских објеката и 
објеката од значаја за праћење развоја насеља. Анализом присутних садржаја, 
њихових корелација и праваца развоја у смислу очувања и унапређења културног 
наслеђа, може се закључити да насеље Кулпин поседује развојни потенцијал: 
- повољан географски положај и повезаност насеља са већим местима друмским 
саобраћајем, која му даје неопходну фреквентност и олакшава обнову, односно даје 
подручју довољну дозу атрактивности за будућа финансијска улагања у унапређење 
и ревитализацију објеката, који још увек имајују своју причу и напуштених објеката 
са културно историјским значајем; 

- уређену и сврсисходну инфраструктуру; 
- присуство вредних друштвених, производних и културних садржаја који уз даље 
осавремењивање пружају услове да се физиономија сеоског насеља трансформише у 
урбанизовано село, а да при том културно историјске вредности укључене у планове, 
престану бити сметња која се настоји избећи или негирати, већ постану једна од 
најбитнијих елемената у развојним планским смерницама. 

 
Оно што карактерише  насеље Кулпин, по свом значају и по локацији (с обзиром  да се 
налазе у центру насеља), одређујући главне репере и ведуте насеља, јесу комплекс 
двораца Дунђерски са парковским окружењем, Српска православна црква и Словачка 
евангелистичка црква. 
 
Комплекс двораца представља изузетну могућност и потенцијал у смислу развоја 
туризма. Предуслов је очување истих и настојање имаоца и корисника тих добара да им 
дају адекватну функцију, као и да се брину о њиховом редовном одржавању. 
 
У плану је реализација Музеја на отвореном у зони комплекса двораца. С обзиром да 
дворац данас има функцију Пољопривредног музеја, а имајући у виду потребе једне 
такве установе за изложбеним просторима и потребу садржајног обогаћивања и 
употпуњавања комплекса, постоји иницијатива формирања Музеја на отвореном, 
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преношењем амбара и чардака на предметну локацију са подручја читаве Бачке. 
Основу овог пројекта би чинио амбар из 1848. из Стапара. Преносом заштићених 
објеката и формирањем музеја оваквог типа, решило би се и њихово чување и 
одржавање. Реализацијом пројекта Музеја на отвореном, туристичка понуда била би 
проширена и употпуњена, а читава целина центра Кулпина и са становишта заштите и 
са позиције културног туризма добила би на значају. 
 
Околину комплекса двораца и сам центар насеља карактерише, у негативном смислу и 
угроженост зоне заштићене околине. Подизањем непримерених објеката – у овом 
случају бензинске пумпе у Улици маршала Тита и млина са силосима у Улици Нушићева 
(објекте је потребно изместити са садашњих локација), и слободностојећег објекта 
колективног становања у непосредној близини двораца, нарушена је околина објеката 
и визуелна сагледивост истих. Стога је неопходно повести рачуна о зони заштићене 
околине предметних објеката, те не дозволити угрожавање споменика културе 
непримереним и недозвољеним изградњама.  
 
Ова мера подразумева примену општих регулационих мера заштите у зони заштићене 
целине. Издавање услова за ову зону обухватало би утврђивање намене (у зони 
заштићене целине није дозвољена изградња објеката за привредну/индустријску 
делатност, који би својим габаритом угрозили споменике културе), принципа и начина 
груписања објеката, утврђивање плана парцелације, регулационих и грађевинских 
линија, одређивање спратности, примену основних материјала архитектонског 
изражавања и облика кровова. 
 
Остали евидентирани објекти у централном делу насеља, као што су стара основна 
школа и некадашња Српска православна вероисповедна школа, захтевају очување 
њихових амбијенталних и архитектонских вредности проналажењем адекватних 
функција у сагласности са окружењем. Планове ревитализације оваквих објеката треба 
темељити на конзерваторским елаборатима, а у сагласности са потребама корисника. 
 
9.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА   
 
Један од основних циљева планирања будуће просторне организације насеља Кулпин је 
и смањење повредивости, а повећање отпорности насеља у ванредним условима. Овај 
циљ се постиже кроз стриктно поштовање урбанистичких и других услова и норматива. 
 
Заштита од поплава обезбедиће се: 
- поштовањем основне намене канала који пролазе кроз насеље и имају најважнију 
улогу у евакуацији атмосферских вода из насеља. Мора се сачувати интегритет 
детаљне каналске мреже и припадајућих објеката. 

- поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње хидротехничких 
објеката (карактеристике канала, мостова, пропуста и сл). 

 
Заштита од пожара обезбедиће се: 
-  поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;  
-  поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката; 
- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, 
минимални радијуси кривина и слично); 

- одговарајућим капацитетом водоводне мреже, тј. обезбеђивањем проточног 
капацитета и притиска за ефикасно гашење пожара.  

 
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбедиће се: 
- извођењем громобранских инсталација у складу са одговарајућом законском 
регулативом. 

 
Заштита од града обезбедиће се: 
-  постојећим противградним станицама,  са којих се током сезоне одбране од града, по 
потреби, испаљују противградне ракете. 
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Заштита од земљотреса обезбедиће се: 
- сви грађевински објекти морају бити прорачунати на отпорност на земљотрес јачине 
најмање 70 MCS;  

- морају се испоштовати прописане минималне ширине саобраћајних коридора, како би 
се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања. 

 
Склањање становништва обезбедиће се: 
- путем изградње двонаменских склоништа допунске или основне заштите код изградње 
објеката у радним зонама и комплексима, затим код изградње школа, здравствених 
установа, код објеката за културне, спортске и друге јавне манифестације и других 
објеката, у складу са њиховом бруто грађевинском површином, њиховом наменом, 
степеном угрожености, важећим техничким нормативима за склоништа и ''Одлуком 
општинског штаба цивилне заштите општине Бачки Петровац о одређивању степена 
угрожености територије општине'';  

-  за збрињавање људи у изузетним ситуацијама, могу се, такође, користити површине 
парка, заштитног зеленила, отворених спортских терена и другог неизграђеног 
простора. 

 
 
9.5. ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ       
 
Код свих врста изворишта, а посебно код изворишта чије су воде намењене 
водоснабдевању становништва, морају се предузети све потребне мере развоја и 
превентивне заштите изворишта вода од случајног или намерног загађивања. Ово се у 
првом реду односи на потребу увођења зона санитарне заштите и опште санитарно 
уређење изворишта, систематску контролу и адекватну службу за реализацију 
постављених циљева. 
 
У циљу заштите воде за пиће од намерног или случајног загађивања, као и од других 
штетних дејстава, која могу трајно утицати на здравствену исправност воде за пиће и 
издашност изворишта, неопходна је израда елабората  којим се одређују зоне и 
појасеви санитарне заштите изворишта, у складу са Правилником о начину одређивања 
и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће 
("Сл. Гласник СРС", број 33/78). 
 
Зоне и појасеви санитарне заштите и њихова површина, одређују се на основу 
документације о врсти издашности изворишта, врсти објеката, начину захвата воде, 
санитарно-техничком уређењу тла, структури, конфигурацији, хидрогеолошким и 
другим својствима земљишта. 
 
Што се тиче објеката за снабдевање водом, а који су лоцирани на територији насеља 
(резервоари, црпне станице, водоторњеви), за њих је такође неопходно дефинисати 
режиме коришћења и одржавања у смислу горе наведеног Правилника. 
 
Зона непосредне заштите која се одређује око резервоара, црпних станица, инсталација 
за поправак квалитета воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара, 
обухвата најмање 10 m од објеката. У зони непосредне заштите дозвољен је приступ 
лицима запосленим у водоводу, која су под здравственим надзором. Ова зона се може 
користити само као сенокос, али без употребе ђубрива, пестицида, хербицида чија 
употреба може загадити воду. 
 
Појас заштите се успоставља око главних цевовода и износи са сваке стране по 2,5 m. У 
појасу заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење 
радњи које на било који начин могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода. 
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10. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
 
10.1. ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ 
 
Уређење и изградња највећег броја блокова, односно појединачних локација ће се 
вршити директно, тако што ће се одобрење за изградњу добијати на основу извода из 
овог Плана. На графичком приказу број 4 означене су функционалне зоне са истим 
правилима грађења (зона централних садржаја, зона становања, зона радних садржаја, 
итд).  
 
План детаљне регулације, као даља разрада овог Плана, је предвиђено да ће се 
радити за: 
 

- део блокова број 1, 6, 7 и 10 (коридор обилазнице),  
- блок број 3 (зона спорта и рекреације, водозахват, зона заштитног зеленила и 

ободне улице), 
- део блока број 5 (зона комплекса под заштитом, односно шире, зона заштићене 

културно-историјске целине). 
 
За делове насеља који нису овде наведени, а где је, такође, потребно дефинисати и 
спровести нову регулацију, тј. извршити разграничење између јавног и осталог 
грађевинског земљишта, неопходна је израда плана детаљне регулације. План детаљне 
регулације неопходно је још урадити за све нове јавне површине и јавне објекте, када 
се покрене иницијатива за њихову реализацију, односно, за постојеће јавне површине, 
када долази до промене регулације у оквиру истих.  
 
У оквиру наведених локација, до доношења одговарајућих регулационих планова, 
дозвољена је адаптација, санација и реконструкција постојећих објеката, у складу са 
постојећом, односно планираном наменом и правилима грађења датим овим Планом.  
Урбанистички пројекат за изградњу неопходно је урадити за: 
- све радне комплексе и друге садржаје за које се тражи израда процене утицаја на 

животну средину (на основу овог Плана и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину); 

- све пословне, односно производне садржаје у зони становања, ако се парцела 
намењује за чисто пословање, односно производњу (без становања), уз услов да 
објекти, односно делатност не угрожавају животну средину; 

- комплекс пијаце на новој локацији; 
- све нове комплексе верског објекта; 
- све оне специфичне, сложеније садржаје за које надлежни општински орган, у 

сарадњи са Комисијом за планове, утврди да је пре издавања одобрења за изградњу 
потребна израда УП-а, који ће дефинисати урбанистичко-архитектонско решење 
планиране изградње, а у складу са условима за изградњу и урбанистичким 
показатељима датим овим Планом за одређену зону, као и правилницима који 
конкретну област регулишу.   

 
Урбанистички пројекти ће се, такође, радити за потребе парцелације или 
препарцелације, а у складу са Законом и овим Планом. 
 
 
10.2. ЛОКАЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ 
 
На графичком приказу број 4 означене су локације са посебним условима за изградњу. 
То су евидентирано природно добро предложено за заштиту – Парк око дворца 
Дунђерски, као и евидентирана непокретна културна добра, који су сви наведени и 
детаљније описани у поглављима 9.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА и 9.3. ЗАШТИТА 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА. 
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Парк око дворца Дунђерски, који се налази у центру Кулпина и у поступку је стављања 
под заштиту, треба санирати и уредити по претходно прибављеним условима Завода за 
заштиту природе Србије, Радне јединице у Новом Саду. 
 
За све објекте и целине евидентиране као културна добра, као и за њихову непосредну 
околину (припадајуће парцеле) важе одредбе Закона о културним добрима (''Сл. 
гласник РС'', бр. 71/94). За радове на тим објектима (адаптацију, ревитализацију, 
доградњу, реконструкцију...), сходно члановима 99-110. Закона о културним добрима, 
власници, односно носиоци права коришћења морају прибавити посебне услове - мере 
техничке заштите од стране Покрајинског завода за заштиту споменика културе, као и 
да прибаве сагласност на пројектну документацију. 
 
За наведене археолошке локалитете важе исте одредбе Закона о културним добрима, 
које обавезују власника, односно корисника парцеле да пре предузимања било каквих 
земљаних радова обезбеди посебне услове заштите од Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе.   
 
 
ІІ   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА  
 
У циљу обезбеђивања реализације планираног концепта уређења насеља Кулпин, 
образложеног у поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у тексту који следи дефинисана су 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, као урбанистички критеријуми и услови за изградњу и 
реконструкцију свих планираних садржаја. У складу са Законом, правила грађења су 
дата по зонама и целинама са истим правилима грађења.  
 
Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана, су следећа: 
 
• Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 

7°MCS скале; 
• За све радове на објектима и локалитетима, који подлежу мерама заштите на 

основу Закона о културним добрима („Сл. гласник РС”, број 71/94) обавеза је 
власника/носиоца права коришћења да прибави дозволу Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе; 

• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности 
животне средине у складу са Законом о заштити животне средине; 

• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-
палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави 
да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести 
Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро 
не би оштетило до доласка овлашћеног лица; 

• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити 
од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 37/88); 

• У складу са важећим техничким нормативима за склоништа и Одлуком општинског 
штаба цивилне заштите о утврђивању степена угрожености територије општине 
Бачки Петровац обавезна је изградња двонаменских склоништа допунске или 
основне заштите у складу са бруто грађевинском површином свих планираних 
објеката; 

• Објекти за смештај телекомуникационих уређаја (мобилне телекомуникационе 
мреже, опреме за ртв, кдс, интернет) као и антене и антенски носачи могу се 
поставиљати у оквиру јавних комплекса или у зонама и комплексима на осталом 
земљишту (у објекту или у оквиру комплекса), под следећим условима: 
- Објекат за смештај телекомуникационе опреме може бити зидани,  монтажни или 
смештен на стубу; 

- Ако се телекомуникациона опрема и антенски стуб изводе у засебном, властитом 
комплексу, комплекс мора бити ограђен; 

- Мин. парцела за изградњу комплекса РБС треба да буде  10,0X10,0m. 
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- У комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају 
контејнери базних станица; 

- Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 1kV; 
- Oд најближе јавне саобраћајнице до комплекса обезбедити приступни пут  
минималне ширине 3m; 

- Слободна површина комплекса се мора озеленити; 
- Антене се могу поставити и на постојеће јавне, привредне и друге објекте  
  у складу са сагласношћу власника истих. 

 
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕЈОНУ    
    НАСЕЉА 
 
2.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА 
 
а) Намена и врста објеката 
 
Главни објекти: објекти намењени образовању, здравству, заштити деце и старих, 
култури, спорту и рекреацији, затим, пословни, верски, породични и вишепородични 
стамбени објекти и у комбинацијама. 
 
Други објекти на парцели: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, 
водонепропусне бетонске септичке јаме, бунари, ограде, трафо станице и сл. 
 
Пословне делатности које се могу дозволити у зони централних садржаја су из области: 
трговине на мало, угоститељства и услужних делатности, затим делатности из области 
образовања, здравства, социјалне заштите и бриге о деци и старим особама, културе, 
спорта, рекреације и комуналних услуга, као и производног и услужног занатства, ако 
су обезбеђени услови заштите животне средине. Трговине на велико, производне и 
складишне делатности (млинови и силоси, било ког капацитета) у оквиру ове зоне нису 
дозвољени. 
 
Држање домаћих животиња: На парцелама у зони централних садржаја није дозвољено 
држање и узгој животиња, изузев живине (до 30 комада) и кућних љубимаца (чији је 
број и врста одређен општинском одлуком). 
 
Врста објеката: објекти се граде као слободностојећи, двојни, објекти у прекинутом 
низу или као објекти у непрекинутом низу. 
 
б) Услови за образовање грађевинске парцеле 
 
На јавном грађевинском земљишту у оквиру ове зоне парцеле ће се образовати у 
складу са наменом и законском регулативом, која се односи на конкретну врсту 
објеката. 
 
За парцеле нестамбене намене на осталом грађевинском земљишту минимална ширина 
фронта парцеле је 10m, а мин. површина парцеле је 300m2. 
 
Услови за образовање грађевинских парцела намењених (и) становању на осталом 
грађевинском земљишту су исти као за зону становања. 
 
в) Положај објеката на парцели 
 
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене 
грађевинском линијом. Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску 
линију, која се најчешће поклапа са регулационом линијом или се објекат повлачи у 
дубину парцеле за највише 5m. У изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске од 
регулационе линије утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 
50%). 
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Ако се у сутеренској етажи главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се 
повлачи на 5 m од регулационе линије. Гаража, као засебан објекат, може се предњом 
фасадом поставити на регулациону линију, уз услов да кровне равни гараже имају пад 
у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осовине или у 
унутрашњост гараже. 
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно 
западне) оријентације. 
 
Слободностојећи објекат (основни габарит без испада), односно објекат постављен 
предњом фасадом на регулацији, се гради на минимално 0,5 m од границе парцеле 
претежно северне (односно западне) оријентације, односно, на минимално 3,5m од 
границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације. 
 
Двојни објекат и објекат у прекинутом низу (основни габарит без испада) се гради на 
минимално 4m од бочне границе парцеле. 
 
г) Урбанистички показатељи 
 
Степен искоришћености земљишта је максимално 50%. 
Индекс изграђености је максимално 2,0. 
 
д) Дозвољена спратност и висина објеката 
 
У зони централних садржаја максимална дозвољена спратност главних објеката је 
П+2+Пк, а других објеката (помоћни и сл.) је П. Дозвољена је изградња подрумске, 
односно сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе. Укупна висина објекта не може прећи 15 m. 
 
ђ) Међусобна удаљеност објеката 
 
Минимална међусобна удаљеност два објекта јавне намене је половина висине вишег 
објекта. Остали међусобни односи објеката исти су као у оквиру зоне становања. 
 
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 
Други објекти на парцели (помоћни, економски и сл.) се граде у дубини парцеле, на 
одговарајућој удаљености од главног објекта. 
 
Услови за ограђивање грађевинске парцеле су исти као и у оквиру зоне становања. 
 
ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
 
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки 
прилаз ширине мин. 3,5m и пешачка стаза ширине мин. 1,5m.   
 
У оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити простор за паркирање возила 
за сопствене потребе, по правилу - једно паркинг или гаражно место на један стан, 
односно на сваких 70m2 корисне површине главних објеката друге намене (пословне и 
сл.), а за јавне објекте и у складу са важећим прописима који одређену делатност 
уређују. У оквиру парцеле мора се обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни 
простор. 
 
 
з) Заштита суседних објеката 
 
Услови су исти као у оквиру зоне становања. 
 
и) Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру 
 
Услови су исти као у оквиру зоне становања. 
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ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената  
    објеката 
 
Обавезно је очување архитектонских облика и традиционалних грађевинских 
материјала на објектима у зони центра. Архитектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске визуелне 
целине у оквиру зоне. 
 
Препоручују се малтерисане фасаде са декоративним и другим карактеристичним 
елементима које поседују поједини објекти.  
 
Препоручује се израда косог крова са нагибом кровне конструкције, у зависности од 
кровног покривача, а као кровни покривач препоручује се цреп. 
  
Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6m рачунајући од коте 
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 
 
к) Услови за обнову и реконструкцију објеката 
 
Обнова и реконструкција објеката у оквиру зоне централних садржаја, а који су 
назначени као локације са посебним условима за изградњу – евидентирани споменик 
културе, непокретности под претходном заштитом и заштићене целине (погледати граф. 
приказ број 4) може се одобрити по предходно прибављеним условима Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе. За остале објекте услови су исти као у оквиру 
зоне становања. 
 
л) Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, 

безбедносни и други услови 
 
Услови су исти као у оквиру зоне становања. 
 
 
2.2. ЗОНА КОМПЛЕКСА ПОД ЗАШТИТОМ 
 
У овој зони, пошто се ради о специфичном простору, велике културно-историјске и 
амбијенталне вредности, пре било какве изградње, неопходна је претходна израда 
одговарајућег плана детаљне регулације, којим ће се дефинисати и разграничити 
основне функционалне и амбијенталне целине и утврдити правила грађења за сваку од 
њих.  
 
На графичком приказу број 4 дата је намена појединих целина, односно наведени су 
садржаји, који у датом простору већ постоје или треба да се нађу.  
 
Такође, регулационим планом ће се утврдити детаљна правила грађења за овај 
простор, која ће се базирати на правилима грађења датим Планом општег уређења 
насеља за одговарајућу зону исте или сличне намене (одређени централни садржаји, 
јавно зеленило и друго), а који ће кроз израду плана детаљне регулације бити 
преиспитани и модификовани, односно прилагођени конкретној локацији, захтевима 
корисника простора и, наравно, условима Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе. 
 
У зони комплекса под заштитом, до доношења плана детаљне регулације, дозвољена је 
санација, адаптација и реконструкција до сада изграђених објеката, у складу са 
постојећом, односно планираном наменом и правилима грађења датим овим планом за 
зону централних садржаја, као и условима надлежне установе за заштиту.  
 
Уређење комплекса парсковских површина, који подразумева реконструкцију парка и 
формирање нових парковских површина у оквиру зоне комплекса под заштитом, 
спровести под условима надлежне службе за заштиту природе. 
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2.3. ЗОНА СТАНОВАЊА 
 
а)  Намена и врста објеката 
 
Главни објекти: породични и вишепородични стамбени објекти, пословни, производни и 
верски објекти и у комбинацијама. Могућа је изградња два стамбена објекта на једној 
грађевинској парцели, ако су задовољени сви остали услови прописани за ову зону 
(урбанистички показатељи, међусобна удаљеност објеката и др.), као и услов да у 
случају накнадне деобе парцеле оба објекта имају могућност приступа јавном путу 
(директно или преко приватног пролаза).  
 
Други објекти на парцели: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје, 
живинарници, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви, 
амбари, надстрешнице за машине и возила, складишни објекти и силоси капацитета до 
500t, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници, 
водонепропусне бетонске септичке јаме, бунари, ограде, трафо станице и сл. 
 
Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су из области: трговине 
на мало, производног и услужног занатства, угоститељства и услужних делатности, као 
и делатности из области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, 
рекреације и комуналних услуга. Производне делатности мањег обима у зони 
становања се могу дозволити уз обезбеђење услова заштите животне средине. У оквиру 
зоне становања није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих 
капацитета, нити бављење делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, 
повећаним обимом саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања. 
Ако се грађевинска парцела у зони становања, евентуално, намењује за чисто 
пословање, односно производњу, обавезна је израда урбанистичког пројекта, уз услов 
да објекти, односно делатност не угрожавају животну средину.   
 
Држање домаћих животиња: На парцелама породичног становања дозвољено је држање 
кућних љубимаца (чији је број и врста одређен општинском одлуком) и узгој до 30 
комада живине. На већим парцелама намењеним становању са малом привредом или 
пољопривредном производњом дозвољен је узгој до 100 комада живине и до 20 
условних грла копитара и папкара (једно условно грло се рачуна до 500 kg живе ваге). 
Изузетно је дозвољено и више, уз обавезу израде Урбанистичког пројекта и Студије о 
процени утицаја на животну средину.  
 
Врста објеката: објекти се граде као слободностојећи, двојни или као објекти у 
(прекинутом или непрекинутом) низу. 
 
б)   Услови за образовање грађевинске парцеле 
 
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су 
следећи: 
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 12m, а минимална 
површина парцеле је 400m2; 

- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 20m (2х10m), а минимална површина 
је 400m2 (2х200m2); 

- за објекат у низу минимална ширина парцеле је 10m, а минимална величина парцеле 
је 200m2; 

- за грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа 
минимална ширина фронта парцеле је 15m, а минимална површина 800m2. 

 
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене вишепородичном становању 
су следећи: 
 
- за слободностојећи вишепородични стамбени објекат минимална ширина парцеле је 

20m, а за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 15m; 
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- за све врсте вишепородичних стамбених објеката  минимална површина парцеле је 
600m2. 

 
в)  Положај објеката на парцели 
 
Главни објекти се постављају предњом фасадом на грађевинску линију или се граде 
унутар површине ограничене грађевинским линијама. Грађевинска линија најчешће се 
поклапа са регулационом линијом. У изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске 
од регулационе линије утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 
50%). 
Ако се у сутеренској етажи главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се 
повлачи на 5m од регулационе линије. Гаража, као засебан објекат, може се предњом 
фасадом поставити на регулациону линију, уз услов да кровне равни гараже имају пад 
у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осовине или у 
унутрашњост гараже.  
 
Главни објекти се на парцели граде уз границу парцеле претежно северне (односно 
западне) оријентације. Помоћни и економски објекти се граде у истој линији као и 
главни објекти. 
 
Изградња породичних објеката на парцели може се дозволити под следећим 
условима: 
 
-  Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на 
минимално 0,5m од границе парцеле претежно северне (односно западне) 
оријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу 
парцеле. 

-  Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на 
минимално 3,5m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) 
оријентације. 

-  Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4m 
од бочне границе парцеле. 

-  Основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне 
(односно западне) оријентације је 0m, а од границе парцеле претежно јужне 
(односно источне) оријентације је 4m (растојање основног габарита без испада). 

 
Изградња вишепородичних објеката на парцели може се дозволити под следећим 
условима: 
 
-  Основни габарит слободностојећег вишепородичног стамбеног објекта (без испада)  
може се дозволити на минимално 1,5 m од границе парцеле претежно северне  
(односно западне) оријентације, а 3,5 m од границе парцеле претежно јужне 
(односно источне) оријентације. 

-  Основни габарит вишепородичног стамбеног објекта у прекинутом низу је минимално 
4m од бочне границе парцеле. 

 
Изградња пословних/производних објеката на парцели може се дозволити под истим 
условима као и за породичне стамбене објекте. 
 
г) Урбанистички показатељи 
 
Степен искоришћености земљишта је максимално 40%. 
Индекс изграђености је максимално 1,0. 
 
д) Дозвољена спратност и висина објеката 
 
Спратност главних објеката (стамбени, пословни и др) је од П до максимално П+1+Пк. 
Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може прећи 12m. 
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Други објекти на парцели (економски и помоћни) су максималне спратности П, а 
максималне укупне висине до 5m, односно, 7m за пушнице, сушнице, кош, амбар, 
настрешнице за машине и возила и сл. Дозвољена је изградња подрумске етаже ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
 
ђ) Међусобна удаљеност објеката 
 
Удаљеност породичног стамбеног објекта од других објеката, осим објеката у низу, не 
може бити мања од 4m (основни габарит са испадом).  
 
Удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од других објеката, осим објеката у низу, 
не може бити мања од 5m (основни габарит са испадом). 
 
Пословни, економски и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0m, 
ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно 
међусобни размак не може бити мањи од 4m, ако пословни објекат има отворе  са те 
стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта. 
 
Удаљеност силоса од других објеката не може бити мања од половине висине силоса. 
 
Удаљеност сточне стаје од било ког стамбеног, односно, пословног објекта у окружењу 
не може бити мања од 15m, односно не може бити мања од 50m у односу на 
здравствену установу, школу, дечији вртић или други јавни објекат у окружењу.  
 
Удаљеност ђубришта и пољског клозета од било ког стамбеног, односно, пословног 
објекта и бунара у окружењу не може бити мања од 20m, односно 50m у односу на 
било који јавни објекат. Ђубриште се гради на минимално 1m од границе суседне 
парцеле уз услов да се гради ободни зид висине мин. 1m (да не би дошло до 
разасипања) и да је материјал од којег се гради ђубриште водонепропусан. 
 
Удаљеност економских објеката у којима се складишти запаљиви материјал од других 
објеката не може бити мања од 6m. 
 
Међусобни размак између економских објеката (на истој парцели) може бити 0m (ако су 
задовољени услови противпожарне заштите), односно минимално половина вишег 
објекта. 
 
Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових 
економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1m, а изузетно може 
бити и мање, односно, објекат се гради на међи само уз сагласност суседа. 
 
Економски објекат на парцели где је двојни објекат се гради на 0m од заједничке 
границе парцеле. 
 
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 
Услови за изградњу помоћних и економских објеката, углавном, су већ наведени у 
претходним тачкама (намена, спратност, положај на парцели, међусобна удаљеност). 
 
Бетонске водонепропусне септичке јаме треба лоцирати на парцели, удаљене 
минимално 3m од свих објеката и границе парцеле. 
Парцела се може оградити функционалном и естетском оградом чија висина може бити 
највише до 2m. Улична ограда може да се постави на уличној регулационој линији или 
на повученој предњој грађевинској линији објекта. На угаоним парцелама обавезно се 
постављају провидне ограде у најмањој дужини двоструке дужине повлачења објекта 
од обе уличне регулационе линије, мерено од угла, а ограда може да буде без подзида, 
са подзидом висине до 0,8m или живицом до 0,8m чиме се обезбеђује прегледност 
саобраћаја на тој раскрсници.  
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Ограде на регулационој линији када су грађевински објекти увучени у дубину парцеле 
треба да су прозрачне (транспарентне). Парапет ограде може бити изидан (опека, 
бетон) до висине 0,6m а стубови између којих се постављају прозрачни панои (од 
гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, летава и сл.) до висине од 2m. Ограде на 
регулационој линији, која се поклапа са грађевинском линијом могу бити изидане од 
непровидног материјала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или изведене на начин 
као и ограде код објеката који су увучени у дубину парцеле.  
 
Ограде између парцела могу бити од непровидног материјала (опека, блокови, бетонске 
плоче и сл.) или прозрачне (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, жице, летава и 
сл.) висине најмање 1,5m. У економском делу парцеле ограде могу бити од летава, 
плетене жице и зидане од тврдог материјала, висине најмање 1,5m. Сваки власник 
парцеле дужан је да направи уличну ограду, као и ограду десне границе парцеле 
гледано са улице и половину стране границе у зачељу парцеле.  
 
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.  
 
ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
 
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки 
прилаз ширине мин. 3m и пашачки прилаз мин. ширине 1m. За грађевинску парцелу 
намењену породичном становању пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је мин. 
ширине 4m. За грађевинску парцелу на којој се планира изградња 
пословног/производног објекта мора се обезбедити колско-пешачки прилаз мин. 
ширине 3,5m и пешачка стаза мин. ширине 1,5m.  
 
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се 
обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг 
или гаражно место на један стан, односно мин. једно паркинг место на 70m2 
пословног/производног простора тј. у складу са важећим прописима који одређену 
делатност уређују. У оквиру парцеле мора се, такође, обезбедити потребан 
саобраћајно-манипулативни простор. 
 
з)  Заштита суседних објеката 
 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6m, односно 
регулациону линију више од 1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m. Ако је 
хоризонтална пројекција испада већа, онда се она поставља у односу на грађевинску, 
односно регулациону линију.  
 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 
 
• транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 

2,0m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0m, 
• платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0m од 
спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0m, 

• конзолне рекламе мање од 1,2m на висини изнад 3,0m. 
 
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, 
на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 
 
• на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне) 
оријентације мање од 0,6m, али укупна површина  грађевинских елемената не  може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 
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• на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) 
оријентације мање од 0,9m, али укупна површина грађевинских елемената  не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 
суседне грађевинске парцеле од 5,0m) мање од 1,2m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.  

 
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је 
грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0m и ако те степенице 
савлађују висину од 0,9m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9m улазе у 
основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9m не сме се ометати 
пролаз и друге функције дворишта. 
Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши 
граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу 
суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле, односно уз 
сагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне 
делатности. Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећи 
грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада и то: 
 
• стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15m до дубине од 2,6m испод површине 
тротоара, а испод те дубине мање од 0,5m, 

• шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0m, 
• стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност 
власника или корисника парцеле. 

 
Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објекта 
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, 
двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са 
падом у сопствено двориште). Одводња атмосферских падавина са кровних површина 
мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.  
 
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према 
суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора 
или осветљења, минималне висине парапета h=1,8m, површине до 0,8m². 
 
Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити 
минимално 0,5m изузев у зонама где постојеће прилике то дозвољавају (наслеђено 
стање парцелације са уским фронтовима парцеле), где је минимална удаљеност 0m. 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 
парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободних падом, према риголама, 
односно према улици са најмањим падом од 1,5%. Површинске и друге отпадне воде из 
економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме. 
 
и)  Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру 
 
Саобраћајна инфраструктура: Колско-пешачки прикључак на јавни пут извести у 
складу са условима из овог Плана и јавног предузећа које газдује јавним грађевинским 
земљиштем - уличним коридором.   
 
Водопривредна инфраструктура: Прикључење главног објекта на водоводну мрежу 
извести према условима надлежног комуналног предузећа. Прикључак објекта на 
водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на парцели корисника на 
мин. 1,0m иза регулационе линије. У складу са условима противпожарне заштите, где је 
потребно предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже. 
 
Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима 
надлежног комуналног предузећа. Дубину укопавања на месту прикључења сводити на 
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дубину постојећег цевовода. До изградње насељске канализационе мреже дозвољена је 
изградња водонепропусних бетонских септичких јама на мин. 3m од свих објеката и 
границе парцеле. 
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања 
упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Отпадне 
воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски 
канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар 
самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију 
пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса. 
 
Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објеката на електроенергетску 
инфраструктуру у улици извести  подземним  или надземним прикључним водом, са 
јавне мреже у улици или са трафостанице за веће потрошаче, по условима из 
Електроенергетске сагласности надлежне електродистрибуције.  
 
Гасна инфраструктура: Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја 
уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. При полагању гасног прикључка 
поштовати одредбе важећих прописа који ову област уређују. Сагласност за 
прикључење на јавну дистрибутивну гасну мрежу затражити од надлежног 
дистрибутера гаса. Траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајно 
приступачна. 
 
Гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних материја. 
Кућни-мерно регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема 
природне вентилације, мора бити удаљена од електричног ормарића минимално 1,0m 
као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1,0m мерено по хоризонтали.  
Телекомуникациона  инфраструктура: Прикључење објеката на ТТ, КДС и интернет 
мрежу извести прикључним каблом са телекомуникационе, КДС и интернет мреже у 
улици.   
 
ј)  Архитектонско, односно естетско обликовање појединих  
      елемената објеката 
 
Фасаде објеката могу бити од фасадне опеке или малтерисане, у боји по избору. 
  
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-350, у зависности 
од кровног покривача, а као кровни покривач препоручује се цреп. 
  
Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте 
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 
  
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру сваке грађевинске 
парцеле, па и шире. 
 
к)  Услови за обнову и реконструкцију објеката 
 
Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 
условима: 
 
- Замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних 
габарита и исте намене) може се дозволити ако се новим објектом неће угрозити 
објекти на суседној парцели; 

- Реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на 
објекту неће нарушити услови дати овим Планом; 

- Ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана, 
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта; 

- Адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим 
Планом. 
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л) Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, 
безбедносни и други услови 

 
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и 
правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова 
на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност 
намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно 
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. 
 
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 
противпожарне заштите. 
 
Пословни и други објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају 
бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица. 
 
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не 
изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши 
природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира 
животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, 
ваздух и земљиште од деградације. 
 
На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити бетонирани 
простор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити 
одвожен од стране надлежне комуналне службе. 
 
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће се 
прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње 
насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских водонепропусних 
септичких јама, које на парцели треба лоцирати на мин. 3m од било ког објекта и 
границе парцеле. 
 
Стајњак настао чишћењем стаја односити на ђубриште са водонепропусном подлогом, а 
одатле на пољопривредне површине. 
 
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених 
површина (врт). У врту могу да постоје следеће функционалне целине: предврт, 
простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак, башта и сл. 
 
Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и 
вртно - архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог 
комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине. 
Основу сваког врта треба да чини добро уређен и негован травњак.  
 
 
2.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА 
 
а)  Намена и врста објеката 
 
Главни објекти: пословни, производни, складишни објекти и у комбинацијама. У оквиру 
грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња и једне стамбене јединице у 
оквиру породичног стамбеног објекта, односно, пословно-стамбеног објекта. 
 
Други објекти на парцели: гараже, оставе, силоси, надстрешнице за машине и возила, 
санитарни пропусници, трафо станице, водонепропусне бетонске септичке јаме (као 
прелазно решење), бунари, ограде и сл. 
 
Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне и 
радне активности мањег или већег обима, односно капацитета, уз обезбеђење услова 
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заштите животне средине, као што су: млинови, погони за производњу хране - прераду 
млека, јаја и меса, прераду и конзервирање воћа и поврћа, производњу сточне хране и 
сличног, као и подизање мини-фарми и фарми, затим делатности везане за производњу 
грађевинског материјала, прераду и обраду метала и дрвета, за електронску, текстилну 
или неку сличну производњу, односно делатности из области трговине на велико, 
складишта, стоваришта и слично. 
Врста објеката: објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или као објекти у 
(прекинутом или непрекинутом) низу, а све у зависности од техничко-технолошког 
процеса производње и прописаних услова заштите. 
 
б)  Услови за образовање грађевинске парцеле 
 
Величина парцеле у зони радних садржаја, која је превасходно намењена изградњи 
привредних капацитета, мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени 
конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање 
дозвољеног степена искоришћености земљишта и индекса изграђености. 
 
Површина грађевинске парцеле износи минимално 600m2, са ширином уличног фронта 
од минимално 20m. 
 
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 

парцеле 
 
У зависности од одређеног технолошког процеса производње у оквиру радног  
комплекса грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом, односно, 
може у односу на њу да буде увучена за минимално 5 m. Објекти који се налазе на 
улазу у радни комлекс предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској линији. 
 
Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно 
западној страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са 
источне (односно јужне) стране је на минимално 1m, под условом да су задовољени 
услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између објеката на две 
суседне парцеле буде већи од половине висине вишег објекта. 
 
Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на 
минимално 5m, ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја. 
 
г)  Урбанистички показатељи 
 
Максималан дозвољен степен искоришћености земљишта на грађевинској парцели у 
радној зони са платоима и саобраћајницама је 70%. 
 
Максималан дозвољен индекс изграђености је 1,5. 
 
д)  Највећа дозвољена  спратност и висина објеката 
 
Највећа дозвољена спратност објеката зависи од њихове намене: 
- пословни: макс. П+1+Пк 
- пословно-стамбени и стамбени: макс. П+1 
- производни: макс. П+1, евентуално, и више ако то захтева технолошки процес 
производње 

- складишни: П 
- помоћни: П. 
 
 
ђ)  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 
 
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у прекинутом низу. 
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Међусобна удаљеност два објекта је минимално половина висине вишег објекта, с тим 
да међусобни размак не може бити мањи од 4m. 
 
Изградња објеката у прекинутом низу, када је међусобна удаљеност два објекта 0m, тј. 
само за ширину дилатације, може се дозволити ако то технолошки процес производње 
захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите. 
 
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 
На грађевинској парцели радног комплекса поред примарних (пословних, производних 
и складишних) објеката дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта са једном 
стамбеном јединицом, односно, дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са 
једном стамбеном јединицом.  
 
При одређивању локације стамбеног објекта на парцели водити рачуна да објекат буде 
у мирнијем делу парцеле са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без укрштања са 
прилазом радном делу. У оквиру овог објекта дозвољена је изградња простора-гараже 
за гаражирање возила корисника стамбеног простора. 
 
Бетонске водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до изградње насељске 
канализационе мреже, односно прикључења на исту), треба лоцирати на парцели, 
удаљене минимално 3m од свих објеката и границе парцеле. 
 
Радни комплекси могу се ограђивати пуном (зиданом), транспарентом оградом или 
комбиновано, максималне висине до 2,2m. Ограда на углу мора бити транспарентна 
односно комбинација зидане и транспарентне ограде, ради прегледности саобраћаја. 
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m а код 
комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9m. 
 
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује 
или на граници парцеле у договору са суседима. Капије и врата на уличној огради не 
могу се отварати ван регулационе линије. 
 
Дозвољено је међусобно преграђивање појединих функционалних целина у оквиру 
грађевинске парцеле, уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине 
спољне ограде и да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови противпожарне 
заштите. 
 
На парцелама у склопу зоне радних садржаја, које се граниче са коридором канала ХС 
ДТД Савино Село – Нови Сад, могућа је изградња привезишта, пристана, пристаништа и 
товаришта за расуте терете (житарице, дрво и дрвену грађу, трупце, камен, шљунак, 
песак и сл.) или палетну робу, под условом да испуњавају прописане водопривредне 
услове, као и услове за безбедност пловидбе на датом сектору, који се морају 
прибавити од надлежних предузећа. Објектима и делатношћу не сме се ни на који 
начин угрозити пловидба пловним путем, безбедност пловидбе, нити сигурност 
водопривредних објеката.  
 
ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
 
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки 
прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 3,5m са минималним унутрашњим 
радијусом кривине од 7m. Пешачки прилаз парцели је минималне ширине 1,5m. 
 
У оквиру грађевинске парцеле минимална ширина пешачке стазе је 1m, а минимална 
ширина колске саобраћајнице је 3,5m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5m, 
односно мин. 7m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарне 
заштите. Манипулативне платое пројектовати са једностраним нагибом и носивошћу за 
средњe тешки саобраћај. 
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За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се 
обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и теретна возила. Величина 
једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5m х 5m, док је за теретно возило 
мин. 3m х 6m. Паркинзи се обликују и димензионишу у зависности од величине возила 
и претпостављеног броја корисника. Паркинге за бицикле изводити по потреби, са 
обезбеђивањем засебне површине мин. 0,6 - 0,7m2 по бициклу. 
 
з)  Заштита суседних објеката 
 
Услови су исти као у оквиру зоне становања. 
 
и)  Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру 
 
Саобраћајна инфраструктура: Колско-пешачки прикључак на јавни пут извести у 
складу са условима из овог Плана и јавног предузећа које газдује јавним грађевинским 
земљиштем - уличним коридором, минималне ширине: колски прилаз минимално 3,5m а 
пешачки прилаз минимално 1,5m.   
 
Водопривредна инфраструктура: Прикључење објеката у радном комплексу на 
водоводну мрежу извести према условима надлежног комуналног предузећа. Прикључак 
објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на парцели 
корисника на минимално 1m иза регулационе линије. У складу са условима 
противпожарне заштите предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже. 
 
Прикључење објеката у радном комплексу на канализациону фекалну мрежу извести 
према условима надлежног комуналног предузећа. Дубину укопавања на месту 
прикључења сводити на дубину постојећег цевовода. До изградње насељске 
канализационе мреже дозвољена је изградња водонепропусних бетонских септичких 
јама на минимално 3m од свих објеката и границе парцеле. 
 
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања 
упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле 
комплекса. Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у 
насељски канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања 
унутар самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију 
пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса. 
 
Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објеката на електроенергетску 
инфраструктуру извести подземним прикључним водом са јавне  мреже у улици или са 
трафостанице за веће потрошаче, по условима из Електроенергетске сагласности 
надлежне електродистрибуције. Трафостанице градити као зидане, монтажно-бетонске 
или стубне, на сопственој парцели, за рад на 20kV напонском нивоу. Трафостанице 
градити унутар комплекса или на јавној површини, мин.површина за изградњу 
монтажно-бетонске  трафостанице треба да буде 5,0Х6,0m, а минимална удаљеност од 
других објеката треба да буде  3m. Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну 
мрежу затражити од надлежног предузећа.  
 
Електроенергетску мрежу унутар радних комплекса каблирати. Расветна тела поставити 
на стубове за расвету. За расветна тела користити живине светиљке високог притиска 
или натријумове ниског (високог) притиска како би се добио одговарајући ниво 
осветљености саобраћајница. 
 
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама 
у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са 
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
(„Сл.лист СРЈ”, број 11/96). 
 
Гасна инфраструктура: Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја 
уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. При полагању гасног прикључка 
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поштовати одредбе важећих прописа, који ову област уређују. Сагласност за 
прикључење на јавну дистрибутивну гасну мрежу затражити од надлежног 
дистрибутера гаса. Траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајно 
приступачна. 
 
Гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних материја. Мерно 
регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема природне 
вентилације, мора бити удаљен од електричног ормарића минимално 1m као и од 
отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1m мерено по хоризонтали.  
Телекомуникациона инфраструктура: Прикључење објеката на ТТ, КДС и интернет 
мрежу извести прикључним каблом са телекомуникационе, КДС и интернет мреже у 
улици (у потпуности градити подземно). Телекомуникациону мрежу унутар комплекса 
каблирати. 
 
ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката 
 
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на 
традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих 
елемената, укључујући и готове монтажне хале). 
 
Фасаде објеката могу бити од фасадне опеке или малтерисане, у боји по избору. 
  
Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови 
са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или 
армираног бетона, а нагиб крова у складу са врстом кровног покривача. 
 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру сваке грађевинске 
парцеле, па и шире. 
 
к)  Услови за обнову и реконструкцију објеката 
 
Замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних 
габарита и исте намене) може се дозволити ако се новим објектом неће угрозити услови 
живота и рада на суседним парцелама. 
Реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на 
објекту неће нарушити услови дати овим Планом. 
 
Ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана 
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта. 
 
л) Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, 

безбедносни и други услови 
 
Сви објекти морају бити изграђени и реконструисани у складу са важећим законима и 
правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова 
на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност 
намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно 
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. 
 
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног  ризика од пожара морају се 
испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног 
возила и извођење интервенција.  
 
При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће прописе за 
громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим 
материјалима.  
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Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6 m од 
било ког објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије 
одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и 
други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се обезбедити 
слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и 
просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то 
лаке преградне зидове и лак кровни покривач. 
 
Пословни и други објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају 
бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица. 
 
Изградња објеката, односно извођење радова и бављење делатношћу може се вршити 
под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, 
ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин 
деградира животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се 
заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације. 
 
На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити бетонирани 
простор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити 
одвожен од стране надлежне комуналне службе, као и простор за отпад настао у току 
технолошког процеса, који ће се одлагати у складу са важећим прописима за 
прикупљање истог. 
 
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће се 
прикључити на насељску канализациону мрежу. Отпадне воде настале у технолошком 
процесу производње пре упуштања у насељску канализацију пречистити на сепаратору 
уља и масти. 
 
Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже дозвољена је 
изградња бетонских водонепропусних септичких јама, које на парцели треба лоцирати 
на мин. 3 m од било ког објекта и границе парцеле. 
 
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина могу 
се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице. 
 
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених 
површина, које треба одговарајуће хортикултурно уредити. 
 
 
2.5. ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 
 
Зона спорта и рекреације обухвата северни и средишњи део блока број 3, у ком се 
налази фудбалско игралиште са пратећим објектом ФК ''Кулпин'', а започета је 
изградња ловачког дома и спортског стрелишта са глиненим голубовима. За комплетан 
простор блока број 3 је неопходна израда плана детаљне регулације, којим би се јасно 
дефинисали и разграничили поједини садржаји (зона спорта и рекреације, водозахват и 
зона заштитног зеленила) и регулисале ободне улице, односно јавни прилази овим 
садржајима. У склопу саме зоне спорта и рекреације предвиђена је још изградња 
помоћног фудбалског игралишта и низа терена за мале спортове (кошарка, одбојка, 
рукомет), а евентуално још тениских терена, атлетских стаза и сличних садржаја. Ако 
се покаже интерес и економска оправданост у склопу ове зоне има просторних 
могуђности и за изградњу купалишта са отвореним базенима. 
  
Изградњу, уређење и реконструкцију спортско-рекреативног комплекса треба вршити 
уз поштовање следећих услова: 
 
-  Грађевински објекти могу бити спратности до П+1+Пк;  
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- Степен  искоришћености  парцеле  је  максимално  20%  (не  рачунајући  отворене  
спортске терене  и  игралишта); 

-  Индекс изграђености је максимално 0,6; 
- Осим објеката и терена намењених спорту и рекреацији  дозвољена  је  и  изградња 
угоститељско-туристичких и пословних објеката; 

- Сви  комплекси   намењени   спорту   и   рекреацији   морају   бити   одговарајуће 
комунално опремљени и изведени у складу са важећим законским прописима за 
подизање истих; 

- Евентуална изградња објеката за спортове на води или наутички туризам,  који су 
функционално везани за коридор и акваторију канала (канал ХС ДТД Савино Село – 
Нови Сад, који са западне стране тангира зону спорта и рекреације), мора 
испуњавати прописане водопривредне услове, као и услове за безбедност пловидбе 
на датом сектору, прибављене од надлежних предузећа;  

- Простори намењени за спорт, рекреацију и разоноду на води морају бити одвојени од 
пловног пута и ни на који начин на смеју угрозити пловидбу, безбедност пловидбе 
или сигурност водопривредних објеката;  

- Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са  важећим 
законским прописима и техничким условима; Трафостанице градити као зидане или 
монтажно бетонске или у склопу објеката; Мин.површина за изградњу трафостанице 
треба да буде 5,0Х6,0m, а минимална удаљеност од других објеката треба да буде 
3m; Средњенапонску мрежу 20 kV и нисконапонску каблирати по условима грађења 
за подземну мрежу. 

- Све слободне површине у склопу комплекса треба да буду парковски озелењене и 
уређене, а учешће озелењених површина у комплексима  намењеним спорту  и 
рекреацији треба да буде минимално 40%. 

 
 
2.6. ЗОНА КОМУНАЛНИХ САДРЖАЈА 
 
Ова зона обухвата следеће комуналне садржаје у насељу: два гробља, водозахват, 
комплекс вакумске кућице канализационог система и комплекс мерно регулационе 
станице за гас (МРС). 
 
Гробље 
 
Предвиђена проширења два постојећа насељска гробља, у блоку број 1, односно у 
блоку број 7, вршиће се на основу одговарајућих планова детаљне регулације, односно 
урбанистичких пројеката, а у складу са Законом о сахрањивању и гробљима („Сл. 
гласник СРС”, број 20/77 и 24/85).  
 
Код изразито архитектонске концепције гробља однос површина за сахрањивање према 
осталим садржајима је 60:40%, односно, функционална подела треба да се састоји од 
следећих односа: 
 
-  60% намењено гробним местима 
-  20% заштитни зелени појас и парковски обликован простор 
-  16% површине за саобраћајнице 
-  3% трг за испраћај 
-  1% остали садржаји. 
 
Међутим, ако се ради о пејсажној концепцији гробља однос површина за сахрањивање 
према осталим садржајима је онда 40:60%.  
 
Избор садног материјала треба да је такав да се избегава претерано засенчење, 
околина треба да буде достојанствена, мирна са превагом зелене боје разних нијанси. У 
појасу зеленила формирају се места за одмор, пре свега у близини улаза и прилаза 
гробљу. Треба тежити постизању јединственог обележавања гробова. 
 
Уз комплексе гробља треба уредити адекватан простор за паркирање возила и 
бицикала. 
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Водозахват    
 
У циљу заштите воде за пиће од намерног или случајног загађивања, као и од других 
штетних дејстава, која могу трајно утицати на здравствену исправност воде за пиће и 
издашност изворишта, неопходна је израда елабората  којим се одређују зоне и 
појасеви санитарне заштите изворишта, у складу са Правилником о начину одређивања 
и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће 
("Сл. Гласник СРС", број 33/78). 
 
Зоне и појасеви санитарне заштите и њихова површина, одређују се на основу 
документације о врсти издашности изворишта, врсти објеката, начину захвата воде, 
санитарно-техничком уређењу тла, структури, конфигурацији, хидрогеолошким и 
другим својствима земљишта. 
 
Што се тиче објеката за снабдевање водом, а који су лоцирани на територији насеља 
(резервоари, црпне станице, водоторњеви), за њих је такође неопходно дефинисати 
режиме коришћења и одржавања у смислу горе наведеног Правилника. 
 
Зона непосредне заштите која се одређује око резервоара, црпних станица, инсталација 
за поправак квалитета воде, комора за прекид притиска и дубоко бушених бунара, 
обухвата најмање 10m од објеката. У зони непосредне заштите дозвољен је приступ 
лицима запосленим у водоводу, која су под здравственим надзором. Ова зона се може 
користити само као сенокос, али без употребе ђубрива, пестицида, хербицида чија 
употреба може загадити воду. 
 
Појас заштите се успоставља око главних цевовода и износи са сваке стране по 2,5m. У 
појасу заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење 
радњи које на било који начин могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода. 
  
 
Вакуумска кућица канализационог система    
 
Услови за реконструкцију и изградњу унутар комплекса вакумске кућице 
канализационог система издаваће се на основу овог Плана и важећих превилника који 
ову област уређују. 
 
Ако се укаже потреба за ширењем овог комплекса или за образовањем новог 
комплекса, услови за изградњу и уређење би се стекли по предходно урађеном плану 
детаљне регулације, а на основу важећих закона и прописа који ову област регулишу. 
 
Постројење за пречишћавање отпадних вода    
 
Изградња и уређење овог комплекса ће се вршити на основу плана детаљне регулације, 
уз поштовање важеће законске регулативе, која ову област дефинише и следећих 
урбанистичких параметара: 
 
- макс. степен искоришћености земљишта    70% 
- максимални индекс изграђености   0,7 
- максимална спратност                                       П 
- обезбедити минимално зелених површина 30% 
 
Комплекс МРС        
 
Услови за реконструкцију и изградњу унутар постојећег комплекса мерно регулационе 
станице за гас (МРС) издаваће се на основу овог Плана и важећих правилника који ову 
област уређују. 
 
Ако се укаже потреба за ширењем постојећег комплекса или за образовањем новог 
комплекса, услови за изградњу и уређење би се стекли по предходно урађеном плану 
детаљне регулације, а на основу важећих закона и прописа који ову област регулишу. 
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Минимална удаљеност мeрно регулационе станице (МРС) у објекту од чврстог 
материјала од стамбених, пословних и производних објеката, радионица и складишта 
запаљивих материјала износи 15,0 m. Минимална удаљеност МРС у објекту од чврстог 
материјала од трафо станице износи 30,0 m. 
 
Минимална удаљеност МРС у објекту од чврстог материјала од осталих 
инфраструктурних објеката износи: 
 
Регионал. и локални путеви 10 m 
Остали путеви 6 m 
Водотоци 5 m 
Шеталишта и паркиралишта 10 m 
Остали грађевински објекти 10 m 
 
Растојања у табели дата су у метрима, рачунајући код путева од ивице путног појаса. 
 
2.7. ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА       
 
Заштитно зеленило формирати од група садница аутохтоних врста, које треба да чине 
жбунасте и дрвенасте врсте (топола домаћа, врба, јова, храст) и врсте које одговарају 
станишним условима. Избегавати алохтоне и инвазивне врсте. 
 
Заштитно зеленило ће утицати пре свега, на заштиту земљишта његовим везивањем и 
заштитом од превлажавања и смањити неповољне услове микросредине. 
 
Уз канал заштитно зеленило формирати у складу са условима водопривреде, уз обавезу 
остављања слободног простора за његово одржавање, у ширини мин. 7 m од ивице 
канала. 
 
Између гробља и радне зоне у блоку број 1 формирати појас заштитног зеленила у 
ширини од 50m. 
 
2.8. ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО        
 
Парк 
 
У оквиру парковске површине у централном делу насеља потребно је формирати мрежу 
стаза, декоративно зеленило и поставити вртни мобилијар. На мин. 70% површине 
комплекса формирати зелене површине. Парк треба да оствари своје основне функције 
у смислу побољшања микроклимата, организације одмора и пасивне рекреације 
становништва. 
 
Скверови 
 
Скверови као мање јавне зелене површине треба  да задовоље неопходне пешачке 
токове, краткотрајни одмор становања и естетски доживљај. Основне елементе сквера 
треба да чине платои, стазе и зеленило. Препорука је да стазе и платои чине 35% 
сквера, зелене површине 60-65%, а објекти од 0-0,5%. Елементи сквера су различити 
вртно-архитектонски елементи и мобилијар, осветљење и справе за игру деце. 
 
У склопу јавних зелених површина електроенергетску средњенапонску 20 kV и 
нисконапонску мрежу треба каблирати, по условима грађења за подземну мрежу, а 
јавно осветљење поставити на декоративне канделабре. 
 
2.9. УЛИЧНИ КОРИДОРИ 
 
За уличне коридоре дати се услови за уређење, изградњу и полагање јавне 
инфраструктуре (саобраћајне, водопривредне, електроенергетске, гасоводне и 
телекомуникационе), као и услови за озелењавање. 
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Услови за дефинисање, изградњу и уређење нових уличних коридора, као и код 
промене регулације постојећих улица, стећи ће се по изради одговарајућих планова 
детаљне регулације. 
 
Саобраћајна инфраструктура  
 
Код пројектовања јавних путева у насељу меродавни су следећи законски акти: Закон о 
јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005), Правилник о техничким нормативима 
и условима за јавне путеве (''Сл. лист СРЈ'', бр. 46/91) и Правилник о ближим 
саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију 
аутобуских станица и аутобуских стајалишта (''Сл. гласник РС'', бр. 20/96). За све 
саобраћајнице обавезна је израда главних пројеката. 
 
 
 Главне насељске саобраћајнице: 
- Задржава се постојећа регулација уличних коридора главних насељских 

саобраћајница. У деловима насеља где се уводи нова регулација минимална ширина 
уличног коридора главне улице је 20 m; 

- Коловоз има ширину 7,0m тј., две саобраћајне траке са ширином од 3,5m и 
банкином 1,0m; 

- Носивост коловозне конструкције је за средње тешки саобраћај; 
- Нагиб коловоза је једностран; 
- Паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу ивично или 

сепарисано; 
- Искористити главне насељске саобраћајнице за вођење интерног теретног и јавног 

саобраћаја; 
- Евентуалне бициклистичке стазе ће се изградити у ширини од мин. 1,0m од 

савремене конструкције; 
- Вођење пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице вршити преко 

изграђених пешачких стаза са ширином од мин. 1,5m уз регулациону линију. 
 
Сабирне улице: 
- Задржава се постојећа регулација уличних коридора сабирних улица. У деловима 

насеља где се уводи нова регулација минимална ширина уличног коридора сабирне 
улице је 16 m; 

- Коловоз сабирне саобраћајнице је широк 6,0m (минимум 5,5m) у зависности од 
значаја сабирне улице у мрежи насељских саобраћајница; 

- Носивост коловозне конструкције за сабирне улице је за средње тешки саобраћај; 
- Нагиб коловоза је једностран; 
- Паркирање дуж сабирних улица организовати ван коловоза (ивично или сепарисано 

- зависно од конкретне ситуације); 
- Вођење токова вршити по пешачким стазама ширине 1-1,5m уз регулациону линију. 
 
Остале улице: 
- Остале улице изводити за двосмерни или једносмерни саобраћај, у зависности од 

мобилности у зони и дужине улице. У деловима насеља где се уводи нова регулација 
минимална ширина уличног коридора остале улице је 10 m. 

- Саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2 х 2,5m или за 
једносмерни саобраћај са ширином 3,0m, са мимоилазницама (ако се за њима укаже 
потреба); 

- Носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лаки саобраћај; 
- Нагиб коловоза је једностран; 
- Раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу 

прегледност и безбедност; 
- Пешачку стазу изводити ширине мин. 1,0m уз регулациону линију. 
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Колско пешачки пролази: 
- Колско пешачке пролазе изводити за једносмерни саобраћај. У деловима насеља где 

се уводи нова регулација минимална ширина коридора колско пешачког пролаза је 
5 m; 

- Саобраћајницу градити са једном траком ширине 3,0 m; 
- Носивост коловозне конструкције је за лаки саобраћај; 
- Нагиб коловоза је једностран; 
- Пешачку стазу изводити ширине мин. 1,0 m уз регулациону линију. 
 
 
Водопривредна инфраструктура 
 
Водоснабдевање: 
-  Снабдевање водом обезбедити из постојећег водозахвата; 
- Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове водоводне 
мреже; 

- Извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резервоар, црпна станица итд.), 
како би се комплетирао цео систем, а тиме и обезбедили потребни капацитети; 

- Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што мање слепих огранака; 
- Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном фронту, 
по могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или обострано 
зависно од ширине уличног фронта); 

- Избор цевног материјала усвојити према важећим прописима и стандардима; 
- Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0m мерено од горње ивице цеви, 
а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка 
свести на дубину постојећег цевовода; 

- На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне челичне цеви на дужини 
већој од ширине пута за 1,0m са сваке стране. 

-  Хидранте подземног типа, пречника ∅80 и ∅50, опремљене хидрантским капама које 
се постављају на ниво терена, предвидети искључиво за санитарне потребе 
(испирање мреже); 

- На траси водовода предвидети постављање довољног броја надземних 
противпожарних хидраната; 

-  Приликом реализације водовода треба се придржавати техничких прописа за 
пројектовање, извођење, пријем и одржавање мреже; 

- По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити 
катастарско снимање изграђене мреже, добијене податке унети у катастарске 
планове подземних инсталација а све асфалтиране и зелене површине вратити у 
првобитно стање; 

- Пројектовање и изградњу објеката водовода вршити у сарадњи са јавним 
комуналним предузећем, а на пројекте споменутих хидротехничких објеката  
прибавити сагласност истог; 

 
Одвођење отпадних вода: 
− Трасе фекалне канализације полагати по осовини уличног профила то јест 

саобраћајнице; 
− Минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од ∅ 200 мм; 
− Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према 

важећим прописима и стандардима; 
− Дубина каналске мреже на најузводнијем крају мора омогућити прикључење 

потрошача са минималним нагибом прикључка у теме цеви преко два лука од 45° и 
минималном каскадом у ревизионом шахту. Минимална дубина укопавања цеви не 
сме бити мања од 1,00 м од нивелете; 

− Црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој 
површини са прилазом за сервисно возило; 

− Прикупљене отпадне воде, црпном станицом и системом регионалне канализације 
усмерити ка уређају за пречишћавање отпадних вода (УПОВ) и пречистити до 
степена који пропише надлежно водопривредно предузеће; 
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− Извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који 
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек 
онда их упустити у  насељску канализациону мрежу, 

− Сви радови на пројектовању и изградњи канализационог система морају се извести 
у складу са законом и уз сагласност надлежног комуналног предузећа. 

 
Одвођење атмосферских вода: 
− У централним зонама насеља изградити зацевљену атмосферску канализациону 

мрежу са уличним сливницим и системом ригола и каналета; 
− Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне трасе отворених 

канала) или испод коловоза по осовини коловозне траке. 
− Реципијенти су отворени канали по ободу насеља; 
− Одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити искључиво 

преко сепаратора уља и масти; 
− У улицама по ободу насеља реконструисати отворене канале дуж саобраћајница и 

вршити њихово редовно чишћење и одржавање; 
− Не дозвољава се било каква градња на траси отворених канала која може довести 

до њиховог рушења и затрпавања; 
− Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према 

важећим прописима и стандардима; 
− Улив атмосферских вода у маелиоративне канале извести путем уређених испуста 

који су осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала; 
− Забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, успоравање и дизање нивоа 

воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у 
земљишту. 

 
 
Електроенергетска инфраструктура 
  
- Трафостанице градити као зидане, монтажно бетонске или стубне, за рад на 20kV 
напонском нивоу. 

-  Средњенапонску мрежу, 20kV, градити надземну и каблирану.     
-  Нисконапонска мрежа може бити ваздушна, грађена на бетонским и гвоздено 
решеткастим стубовима и подземна. 

- Електроенергетске каблове полагати на зеленим површинама поред саобраћајница   
и пешачких стаза или, уколико за то нема могућности, испод пешачких стаза. 

-  Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8m. 
- Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5m од темеља објеката и 1,0m од 
саобраћајница; 

-  При укрштању са саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев а угао 
укрштања треба да буде око 90°. 

- При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање 
растојање мора бити 0,5m за каблове напона до 10kV, односно 1,0m за каблове 
напона преко 10kV. Угао укрштања треба да буде 90°. 

- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 
веће од 0,5m. 

-  Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 
или канализације. 

- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 
растојање мора бити веће од 0,3m а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m. 

- Светиљке јавног осветљења поставити на стубове електроенергетске мреже у 
улицама где је електроенергетска мрежа грађена ваздушно. Тамо где је 
електроенергетска мрежа грађена подземно, расветна тела поставити на стубове за 
расвету. 

- За расветна тела користити живине светиљке високог притиска или натријумове 
ниског (високог) притиска како би се добио одговарајући ниво осветљености 
саобраћајница. 
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Гасоводна инфраструктура 
 
Услови се тичу радова које треба обавити на довођењу гаса до потрошача. Гасоводну 
мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима. 
Услови за пројектовање, грађење и испитивање гасовода средњег притиска одређени су 
Правилником о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и 
гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и гасоводима и 
нафтоводима за међународни транспорт („Сл. лист СФРЈ”, бр. 25/85, са применом до 
доношења новог важећег прописа). 
 
Уређаји у саставу гасовода високог и средњег притиска, мерно-регулационе станице, 
компресорске станице, чистачке станице и блок станице/блокадни вентили са 
издувавањем, морају се лоцирати да задовоље прописана растојања од различитих 
грађевинских објеката и инсталација у складу са важећим Правилницима који дотичну 
област регулишу. 
 
Гасовод мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилности тла, одрона 
земљишта и других опасности које могу изазвати његово померање или додатно 
оптерећење. Гасовод треба да је заштићен од деловања корозије околине. Технички 
нормативи за пројектовање и полагање гасовода од ПЕ цеви за радни притисак до 4 
бара одређени су одговарајућим Правилником („Сл. лист СРЈ”, бр. 20/92) за транспорт 
гасовитих горива. 
 
Дубина полагања гасовода износи минимално 0,8m. Локација ровова треба да је у 
зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и 
бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног 
тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод 
атмосферске воде, на дубини 1,0m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се 
полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења. 
 
Трасе ровова за полагање гасне инсталације, укрштање и паралелно вођење са другим 
инсталацијама се пројектују и изводе у складу са важећим прописима, условима и 
сагласностима надлежних органа. Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) 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. ДГ се не полаже испод 
зграда и других објеката високоградње. При полагању дистибутивних гасовода треба 
предузети одговарајуће мере заштите постојећих инсталација у радном појасу. 
 
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа 
задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте 
инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане 
инсталације су: 
 
Минимална дозвољена растојања       укрштање             паралелно 

               вођење 
- водовод, канализација             0,5m         1,0m 
- ниско и високо-напонски електро каблови 0,5m         0,5m 
- телефонски каблови     0,5m         1,0m 
- технолошка канализација    0,5m         1,0m 
- бетонски шахтови и канали    0,5m         1,0m 
- железничка пруга и индустријски колосек         1,5m                  5,0m 
- високо зеленило                 -         1,5m 
- темељ грађевинских објеката      -         1,0m 
- локални путеви и улице     1,0m         0,5m 
- магистрални и регионални путеви                      1,3m                  1,0m 
- бензинске пумпе                                                 -                       5,0m 
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Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже 
мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5m. 
 
 
Телекомуникациона инфраструктура 
 
Услови постављања подземне мреже за потребе ТТ, РТВ (КДС), интернета у насељу: 
-  ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно. 
-  Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8m. 
-  ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња 
мин. 1,5m поред саобраћајница на растојању најмање 1,0m од саобраћајница или 
поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ТТ каблове полагати испод 
пешачких стаза. 

-  При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне 
цеви, а угао укрштања треба да буде 90°. 

- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора  
бити 0,5m за  каблове  напона  до 10kV и 1,0m за каблове напона преко 10kV. 

- При укрштању најмање растојање мора бити 0,5m а угао укрштања 90°. При 
укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације, вертикално растојање  
мора бити веће од 0,3m а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m. 

- Дубина полагања каблова за потребе КДС треба да је најмање 0,8m а 1,2m на 
међумесним релацијама. 

-  Мрежу КДС полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња 
мин 1,5m), поред саобраћајница (на растојању најмање 1,0m од коловоза) или поред 
пешачких стаза. У случају да се то не може постићи каблове КДС полагати испод 
пешачких стаза. 

- При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви 
а угао укрштања треба да буде 90°. 

- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора  
бити 0,5m (за  каблове  напона  до 10kV) и 1,0m (за каблове напона преко 10kV). 

- При укрштању, најмање растојање мора бити 0,5m а угао укрштања 90°. При 
укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално растојање  
мора бити веће од 0,3m а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m. 

 
У случају постављања надземне мреже КДС у насељу, док се не стекну услови за 
изградњу подземне  мреже, морају се поштовати следећи услови: 
 
- Самоносиви кабел КДС-а поставити на носаче преко изолатора, на стубове 
нисконапонске мреже,  по условима надлежне Електродистрибуције у Новом Саду. 

-  Одстојање најнижег кабла КДС-а од површине тла треба да износи најмање 3,5m. На 
прелазима преко улица иста висина треба да износи најмање 5,0m. Уколико се овај 
услов не може постићи, кабел поставити подземно, на дубини најмање 0,8m. 

-  Најмање растојање од најнижих проводника електроенергетске мреже мора бити  
1,0m. 

- За напајање дистрибутивних појачивача потребно је обезбедити прикључак на 
електричну мрежу (220V, 50Hz). 

 
Улично зеленило 

Основни задатак зелених површина у склопу уличних коридора је да изолују пешачке 
токове и ободне зграде од колског саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и 
микроклиматске услове и повећају естетске квалитете пејсажа. Од укупне површине 
уличног коридора 30% треба да је под зеленилом. 
 
У свим улицама у којима постоји довољна ширина уличног профила формирати 
једностране или двостране дрвореде или засаде шибља. У ширим уличним профилима 
могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Пожељно је 
да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5m. Ради 
безбедности саобраћаја дрвеће садити 2m од ивице коловоза, а шибље 2m од ивице 
зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7m, 
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што зависи од избора врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5m а у 
зависности од врсте креће се од 5-15m. 
 
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности 
за кретање саобраћаја и пешака и заштиту станова од буке и атмосферских гасова. 
Неопходно је стварати и повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања. За 
сваку улицу у којима не постоје дрвореди је потребно изабрати по једну врсту дрвећа 
(липа, дивљи кестен, јавор, млеч и др.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При 
томе треба водити рачуна о карактеру улице, правцу доминантног ветра као и смени 
фенолошких аспеката. Цветњаке не треба лоцирати на целој дужини траке улице, већ 
само на појединим деловима (у близини станица јавног саобраћаја, код пешачких 
прелаза, на раскрсницама). При избору врста за улично зеленило треба водити рачуна 
да сем декоративних својстава (фенолошке особине), буду прилагођене условима раста 
у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, 
прашину, гасове). Постојеће дврвореде неговати и заштитити.  
 
Све уличне зелене површине треба заштитити, а дрвеће уништено при изградњи 
објеката надокнадити новим садницама, под условима и на начин који одређује 
општина, односно орган који издаје дозволу за градњу објеката, а на основу Закона о 
заштити животне средине. При формирању заштитног и линијског зеленила уз 
саобраћајнице руководити се, одредбама Закона о јавним путевима. 
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План општег уређења насеља Кулпин је израђен у пет оригиналних примерака у 
аналогном и шест примерака у дигиталном облику. 
 
Аналогни и дигитални примерци Плана чуваће се у складу са Правилником о начину 
увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, 
архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 75/2003), а један примерак донетог, потписаног и 
овереног Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у ЈП 
''Заводу за урбанизам Војводине'' Нови Сад. 
 
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Бачки Петровац". 
 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
Скупштина општине Бачки Петровац 

 
 
 
 
  
Број:  011-24/2007-02                                           Заменик председника 
Дана: 27.03.2007.                             Скупштине општине: 
Бачки Петровац                                                                     дупл.инж. Јурај Червенак 
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