На основу члана 52. став 1. тачка 14. Статута Града Новог Сада
пречишћен текст (,,Службени дист Града Новог Сада , број 43/08), поводом
разматрања Предлога плана генералне регулације насењеног места Ковињ,
Скупштина Града Новог Сада на XLVІІ седници од 20. фебруара 2019 године,
доноси

-

ЗАКЛ) УЧАК
1.Скупштина Града Новог Сада прихвата Извенјтај Комисије за планове о
извршеној стручној контроли Нацрта плана генералне регулације насењеног
места Ковињ и Извепјтаја о стратешкој процени утицаја плана генералне
регулације насењеног места Ковињ на животну средину npe њиховог излагања на
јавни увид са 49. седнице од 24. децембра 2014. године, Извештај о обавњеном
јавном увиду у Нацрт плана генералне регулације насењеног места Ковињ и
Извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације насењеног
места Ковињ на животну средину са 152. седнице Комисије за планове од 19.
априла 2017. године, Закњучак са 16. седнице Комисије за пданове од 10. оіпобра
20 18. године, као и Извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и
јавности у разматрању извештаја о стратешкој процени утицаја плана генералне
регулације насењеног места Ковињ на животну средину.
2. Закњучак са планом и Извенлајима доставити Градској управи за
урбанизам и грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМК\ ПОКРАЈИНА ВОЈВОдНА
ГРАДНОВИСАД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:35-349/2013-ј
20. фебруар 2019. годuне
НОВИ САД

Преседниі

На основу члаиа 35. став 7. 3ахона о плаиираиу и изтрадњи ( Служ&ни тласник
РС, бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/14 и 83/18), члана 130. став 2. 3ахона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС број 132/14) и члана 24. тачка б. Статута
Града Новог Сада пречимћен текст ( Служ&ни лист Града Новог Сада , број 43/08)
Скупштина Града Новот Сада na XLVII седници од 20, фебруара 20 19. тодине, доноси
-

ПЛАН ГЕНЕРАЛЧЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЈБЕНОГ МЕСТА КОВИЈБ

Увод
Подручје којеје обухваћено плалом тенералие регулације населеног места Ковињ
(у дагњем тексту: пдаи) обухвата Катастарску општину Ковил . Населено место Ковил
налази се у источвом делу Града Новот Сада. Његова посебност, која је очувана
захвањујући томе што није био место доселавања и већет обима стамбене нзградње, је у
традиционаллом начину становања и гтриродиом окружењу које пружа изузетне
погодности за туризам, спорт и рекреацију, и др. На укупан развој насења значајно утиче
близина Новот Сада као центра травитације.
Карактернстичне просторне целине су трађевинско подручје насела и атар који
се просторно и функционално може поделити на: североисточни (са најквалитетнијим
полоnривредиим землиштем намењеним полопривредној производњи), јутозападни
(са землиштем слабијет квалитета под повременим нетативиим утицајем високих
подземних вода), манастир Ковињ ујутоисточном делу атара и простор Ковилскот рита
са реком дунав Населе Ковињ, који је историјскu био подењен на Горњи и доњи, се
условно може поделити по истuм основама на урбаuистичке целине: постојеће населе
(претежно намењено стаuовању, централним садржајима и јавним службама),
nропіирење у источном делу (nретежно намењено спортско рекреативном центру) и
радну зону у северозаладном делу насења.
У оквиру nасења Ковил, управно ортанизоваиот као месна заједница,
функционuілу иnституције образовања, културе, здравствене и социјалне заштите.
Основна дедатnост насела је позњопривреда, концентрисана у северној зони атара.
Привредне делатности из секувдарног и терцијарног сектора су концентрисаuе у зони уз
јужни обод ауто-гтута.
Посебне караиеристике плаuског nодручја је Маuастир Ковизњ са заштићеном
околином најутоисточном ободу насења, која обухвата поњопривредно землиште anu u
піуме у приобалном деnу уз дунав. Природне вредности плаuског обухвата су пре свега
концетрисане уз Дунав, формално запјтнћене као природно добро Специјални резерват
природе Ковилско-петроварадински рит .
-

-

Поред Дунава као међународног пловног пута, караптеристика обухвата планаје
и коридор аутопута који га просторно и функционално дели на северни ијужни део.
Цињ израде плаиа је анализа ноВих потреба и преиспитивање развојних
потенцијала, а нре свега просторног оквира будућег развоја насења Ковињ. У овом
процесу преиспитаће се постојеће плаиско решења и утврдити ново са функционалног,
социо-економског, као и аспеката залітите животне средине, природе и културног
наслеђа, у складу са важеђом правном регулативом, другом планском документацијом и
потребама стаnовника и корисника целокупног nростора обухваћеног планом.
Гіланом се дефинише дугорочла пројекција развоја и просторног развоја насења и
атара, као и правила уређења и грађења за просторне и урбаиистичхе целине за коју је
основ за реализадију овај план.

І

ПОЛЛЗНЕ ОСНОВЕ

Извод из тскстуалног дсла Концепта плана
Концепт просторног развоја Ковиња је базиран на одрживом развоју и дањем
унапређењу потенцијала за развој nоњопривреде и других пратећих привредних грана из
примарног, секундарног и терцијарног ceіcropa према условима карактеристичиих
просторних целина. Међу најперспективнијим делатностима су разноврсни и
специфични видови туризма (верски, културни, етно, путни, рекреативни, ловни и
риболовни).
Будући да се не очекује значајан пораст броја становника, не предвиђа се
повећање поврпјина намењених ставовању у оквиру утврђеног грађевинског подручја
насења. Резерве простора за стамбену изградњу постоје у ободним зонама, али и у оквиру
самог насења.
Развој привредних делатuости ће се развијати у оквиру радне зоне у
северозападном делу насења уз пуг према Будuсави, јужно од аутопута. Иако је зона
равије формирана, мали степен досадтлње реализадије обезбеђује потенцијал за
дугогодишњи развој. Примарне nривредне делатности у домену поњопривреде (фармс,
пластеници и друго) ће се развијати у атару, уз услов неопходног удањења од насења.
За подручје Специјалног резервата природе Ковињско-петроварадински рит ,
дефинисаће се услови заштите, уређења и развоја у скла,цу са плалским реілењима и
условима ппппн сРП Ковињско
Основни цињ је очување
природних вредности специјалног резервата природе подразумева доследно спровођење
законских мера заллите заступњених и угрожених бињних и животuњских врста у риту.
Споменик културе маnастир Ковињ са заштићеном околином од посебног
Ковињ биће третиран nрема условима и
- петроварадински рит .

историјског

и културног значаја за насење

мерама надлежие службе залјтuте.

Ковиња
функција насења,пре свега саобраћајне инфраструктуре друмског саобраћаја, као піто су
планираии развој

подразумева и развој саобраћаја каоједне од виталних
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жавни пут АІ (Е75), општински путеви и постојеће и планиране сабирне и приступне
удице. Друге смернице за развој обухвата афирмацију бициклистичхог саобраћаја) а с
обзиром да Ковизг диреісгно излази на Дунав, nnauupahe се изградња неколико пристана
за чамце у складу са условима заглтите резервата.
Снабдевање водом насења ће бити реглепо преко постојеће и плаииране
водоводне мреже која ће функционисати у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
Отпадне воде ће се преко nостојеће и плаииране каиализационе мреже одводити на
планирани пречистач отпадних вода.
Концептом се задржава постојећи систем одбрана од поллава.
За потребе наводњавања омогућава се изградња заливних система у атару, са
захватањем воде из подземних водоносних слојева или мелиорадионих каНалаІ .
Ради повећања електроенергетских капацитета и сuгурности напајања
потрошача, а због предвиђене изградње пословно-производuих садржаја у радној зони и
уз државнн пут АІ (Е75), у наредном периоду потребно је изградити нову
траuсформаторску стаuицу 110/20 kV Ковизг и прикзгучни далековод 110 kV
северозападно од грађевинског подручја .
Заштита и унапређење подручја ће се базиратн на плаиским ахтивностима у
области заштите животне средине и подразумева спречавање и ограничавање загађења,
и обнову и ревитализацију девастираиих простора.

јј

пллнски до

1.

HPABHH И плнски осноВ

Правни основ за израду плава садржан је у Закону о планирању и нзградњи
(Нслужбеии гласник РС , бр. 72/09, 8 1/09-исправка, 64/10-УС, 24/1 1, 12 1/12, 42/13-УС,
50/1З-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) (у дазгем тексту: Захон о плаиирању и
изградњи) у комеје утврђено да се плаu генералне регулације доноси за насењено место
кадаје то предвиђено просторним планом.
План је израђен на основу Одлуке о изради nлана генералне регулације насезгеног
места Ковнњ ( Сіужбени зіист Града Новот Сада , број 58/13).
Плански основ за израду плана је Просторни плаu Града Новог Сада (Службени
лист Града Новог Сада број 11/12) (у дањем тексту просторнu плаu Града), којим су
утврђене смериице и крнтеријуми за уређење просторних цедина и зона, дефинисаuи
програмски елемеuти за развој, и дата плаuска начеда и критеријуми за коришћење
природиих ресурса. Просторним планом утврђено је да се планом генералне регулације
за насезгено место Ковињ обухвата цела катастарска општина, са грађевинским
подручјем насења и атаром.
Цињ израде плана је одређнвање претежне намене земњишта и правила уређења
и грађења у складу са наменом површина, и правцима и коридорима за саобраhајну,
енергетску, водну, комуналну и другу инфраструктуру. Плаиом ће се одредити
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дугорочна пројекција развоја и просторног уређења, као и гіравила уређења и грађења за
просторне целине за којеје основ за реализацију овај план.
Израда плана подразумева детално сагледавање просторник потенцијала
подручја, разраду одређених инфраструктурних потеза, разраду значајних природних и
створених целина и објеката.
2.

ОБУХВАТ ГL)ІАНА И ГРАШIЦА ГРАЋЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

План генералне регулације се доноси за Катастарску општину Ковил (у далем
тексту: КО Ковил), тако да се граница подручја обухваЋеног планом поклагја са
границом Ко Ковил. Повріјіина обухваЋена границом планаје 10643,70 ћа.
2.1.

Граница грађевинског подручја населеног места

Повртпина грађевинског подручја населеног места Ковињје 548,40 ћа.
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђује се четворомеђа
парцела бр. 40 1, 402, 33 16/1 и 3 3 16/2. Идући у правцу североистока, граница се поклала
са северозападном гралицом парцела бр. 401, 374, 320/1, 333, 334 и 336, скреhе на
југоисток по североисточним границама парцела бр. 336, 335 334 330 и 329, затим скреће
на север, пресеца пут КаЋ Ковињ по граиици парцела бр. 3303/1 и 3303/2, и долази до
тромеђе парцела бр. 3303/1, 3303/2 и 3. Из ове тачке граиица генерално у правцу севера
по заладним граиидама парцела бр. 3 и 5 долази до југоисточне граиице поњског пута
(парцела број 4428/2), по њој скреhе у правцу североистока и долази до четворомеђе
парцела бр. 3, 4, 4428Л и 4428/2. Одавде граиица иде најпре у правцу северозапада и
дале, генерално у правцу севера, обухватајући парцеле бр. 4427/12, 4427/13, 4427/14,
4427/15, 4427/16, 4427/11, 7041/1, 4429/1, 6861/3 и 4404, долази до тромеђе парцела бр.
4404, 6861/2 и 6854 (парцела аутопута). У овој тачки грапица скреће на југоисток и
поклапа се сајужном граиидом парцеле број 6854 до тромеђе парцела бр. 6854, 107 и
106/1 из које дање генерално у правцу југоистока обухвата парцеле бр. 106/1, 105/1,
109/1, 1 5 8, 3 307/1, долази до међне тачіе број 7 из које се поклаnа са североисточлом
граиицом парцела бр. 3307/1, 120 и 3308 (полски пут), и долази до тромеђе парцела бр.
6854, 3308 и 1099. Из ове тачке граuица скреће ка југозападу по јуrоисточној међи
полског пута (nарцела број 3308), пресеца парцелу број 1191 по плаuираuој југоисточној
регулацији До пресека са заnадном границом парцеле број 1 19 1, и скреће на југ по тој
граиици до тромеђе парцела бр. 3308, 1191 и 1192. Идући дање у правцујугоистока
rраuица се поклаnа сајуrоисточном rраницом парцеле број 1192 до тромеђе парцела бр.
1 1 92, 1 1 84 и 3309/1, у истом правцу, пресеца парцелу број 3309/1 до тромеђе парцела бр.
3309/1, 2026 и 1971, Где скреће најугозапад појуrоисточној rраници парцеле број 3309/1
до тромеђе парцела бр. 3309/1, 1949 и 1946. У овој тачки rраnица скреће најугоисток,
обухвата парцеле бр. 1946, 1947, 1948, пресеца парцелу број 1957, обухвата парцеле бр.
195 8 и 1 957, и дале у истом правцу, пресеца парцелу број 1970 ка деталној тачки која ј е
наспрам тромеђе парцела бр. 1971, 1979 и 1980, пресеца полски пут (парцела број 19 1 1)
-
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ка помснутој тромеђи из које скреће на североисток и долази до тромеђе парцела бр.
1971, 1981 и 2014, затимселомикасевероистокупојужниммеђипарцелабр. 2014, 2013,
2043 и 2042 и позБског пуга (парцела број 3310/2). Из ове тачке граиица се ломи ка југу
по источној међи полског пута (парцела број 3310/1) до међне белеге број 10, па преко
међних белега бр. 11 и 12 граница се поклапа са источном грапицом поњског пута (
парцела број 2132), а затим се ломи кајугозападу по међи парцела бр. 2146/1 и 5863,
обухвата парцеле бр. 2146/1, 2144/2, 2144/1, 2138, 2142, 2199 и 2183, и долази до тромеђе
парцела бр. 2152, 2183 и 2145, одакле се у правцујугозапада поклала са северозападном
границом парцеле број 2 152 до тромеђе парцела бр. 2 152, 2 153 и 3240/1. Из ове тачке
граница скреће најугоисток по североисточним границама гјарцела бр. 3240/1 и 3240/2
до међне тачке број 5 у којој скреће најугозапад по југоисточној грапици парцеле број
3242 до четворомеђе парцела бр. 3242, 3241, 3245 и 3299/1 (парцела канала), и у истом
правцу пресеца кавал до петомеђе парцела бр. 3299/1, 3263, 3258, 3252 и 3248. Одавде се
гравица у правцу запада поклапа са јужном граиицом парцеле качала број 3299/1 до
тромеђе парцсла бр. 3299/1, 3329 и 3302/3, у којој скреће најугоисток по јужној граници
каиала (парцела број 3329) обухватајући парцелу број 3302/4, и долази до међне тачке
број 23. Из ове тачке граница се у правцу северозапада поклала са постојећом границом
грађевинског подручја преко тачака бр. 24 и 25, прелази насип до међне белеге број 26
и продужава обалом дунавца (парцела број 683 1) у правцу северозапада преко међних
белега бр. 27, 28, 29 и 30. Hдући дање у правцу севера и североистока rраница се поклаnа
са обалом до међних белега бр. 3 1 и 32, па прелази на десну обалу дунавца (парцела број
3298) до међне белеге број 33, затим се ломи ка заладу појужној међи парцеле број 3317
до међне белеге број 34. Из ове тачке грачица се ломи ка северу преко међне белеге број
35 до међне белеге број 36, затнм се ломи ка заладу до међне белеге број 37, и nоново
скреће ка северудо међне белеге број 38 пратећи источлу међу пута (парцела број 5926).
У гіравцу севера rраuнца грађевинског подручја одређенаје међним белегама бр. 39 и 40
до тромеђе ларцела бр. 1504, 1505 и 7150, затим скреће ка североuстоку по међи парцела
бр. 1504 и 1505 и под правим углом пресеца Улицу Ада до међе парцела бр. 33 17 н 1503.
Из ове тачке граница се ломи кајугоистоку по међu парцела бр. 3317 и 1503 до северне
регуладије Улице Лоле Рибара (парцела број 1605), ту се ломи ка истоку по међи парцела
бр. 1503 и 1605, и у том правцу пресеца дунавац до тромеђе парцела бр. 3298, 1502 и
3 3 13. Од ове тромеђе граница се ломи ка северозаnаду по левој обали дунавца преко
међне белеге број 43 до тромеђе парцела бр.ј 411, 1502 и 6803. У овој тромеђи граuица
скреће ка североистоку ло међи парцела бр. 411 и 1502; 411 и 412 до nресека са
продуженим правцем међе парцела бр. 413 и 414, ту пресеца Улицу Илије Нешина
(парцела број 412) и поклапа се са границом парцела бр. 413 и 414 до четворомеђе
парцела бр. 413/1, 413/2, 414/2 и 416. Из ове тромеђе граница се nоклаnа са
северозападним граиицама парцела бр. 413/1, 3316/2, и долази до почетне тачке описа
гравице грађевинског подручја насела Ковил.
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2.2.

Опис границс грађсвинског земњишта у атару

А. Грађевинско земњиште у атару планирано за водозахват
Обухвата целу парцелу број 3734, површине 0,979 ћа.
Б. Грађевинско земњиште у атару планирано за зону куће за одмор (викецц
насел,е) Субић
Обухвата целу парцелу број 4896 и све парцеле зоне кућа за одмор Субић
парцелебр.:4896,4897,4914,4915,4916/2,4917,4918,4919,4920,4913,4921,4922,4923,
4925, 4926, 4913, 4912, 4898, 4899, 4911, 4910, 4900, 4927, 4928, 4929, 4930, 4909, 4908,
4901, 4907, 4906, 4905, 4904, 4901, 4902 и 4903, површине 1,884 ћа.
В. Грађевинско земњимте у атару планирано за пречистач отпадних вода
Обухвата део парцеле број 4430, од тромеђе парцела бр. 4430, 6867 и 7039 у
правцу северозапада 75,00 м скреће најугоисток 50,00 гп паралелно граници парцела бр.
4430 и 6867, затим скреће најугозалал паралелно граиици парцела бр. 4430 и 7039 и по
граници парцела бр. 4430 и 6867 долази до тромеђе. Површинаје 0,355 ћа.
Г. Грађевинско земњиште у атару планирано за пречистач отпадних вода
Обухвата целу парцелу број 345/1 површине 0,839 ha.

Д. Грађевинско земл,иште планирано за станииу за снабдевање горивом и
мотел Етно—село
Обухвата целу парцелу број 1 1 23 површине 2,839 ћа.
Ђ. Грађевинско земњиште у атару планирано за манастир Ковил,
Обухвата целу парцелу број 3268 поврмине 4,155 ћа.
Е. Грађевинско земњимте у атару планирано за туристичко угоститењски
комплекс Шумарска кућа
Обухвата целе парцеле бр. 6708 и 6709, поврптине 1,036 ha.
-

Ж. Грађевинско земл,иште у атару планирано за туристичко— угоститењски
комплекс На крај света
Обухвата целу парцелу број 6756 повргпине 0,423 ћа.
3. Грађевинско земњиште у атару планирано за Туристичко—угостнтењски
комплекс Тиквара
Обухвата целе парцеле бр. 3288 и 3286, поврпіине 0,305 ћа.
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ДОКУМЕНТАЦИЈА Од ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

З.

Просторни план подручја посебне намене међународнот плоВНог пуга ЕЗО
Дунав (Паневропски коридор VІІ) ( Службени гласник РС , број 3/10),
Просторни плаи подручја посебне намене система продуктовода кроз
Србију (Сомбор—Нови Сад—Панчево—Беотрад—Смедерево—Јагодина—Ниш) ( Службени
тласник РС,,, број 1/1 1),
Просторни план подручја лосебнс намене Специјалног резервата природе
Ковињско петроварадински рит1 ( Службени лисТ AHB, број 3/12),
Просторни план Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада ,
број 11/12),
плал генералне регулације насења Ковињ Службени лист Града Новот
Сада , бр. 15/99, 17/03 и 14/09) и
План детањне регулације инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 на
административном подручју Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада број
9/06) (у дањем тексту: план детањие регулације ауrо-пута).

-

-

-

-

-

-

-

Од значаја за израду овог плана је и Одлука о утврђивању заіnтићене околине
споменика културе Маuастира Ковнњ ( Службени гласник РСј број 9/08).
У правну регулативу од значаја за израду плана спадају сви важећи захони,
правилници и други прописи који се односе на области изградње објеката, делатности
поњопривреде, шумарства, водопривреде, саобра1хаја, енергетике, туризма, заштите
животнс средине, здравства, образовања, сгіорта и др.
4.

HРОЈЕКЦИЈА СТАНОВНИШТВА И ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА

4.1.

дсмографски развој

Анализом податаха о броју становника насења уочњиво је да број становника
Ковиња у nоследњих стотинак година није значајно варирао.
Према резултатима последњег nonuca, спроведеног 20 І 1. тодине, Ковињ има 5414
стаиовника распореених у 17 13 дома1инстава.
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Табела број 1: кретање броја становника, домаћивстава и просечне величине домаћинстава у
насел,у Ковил)а 1948-20 І 1. година (ггодаци преузети из лубликација Републичког завода за статистик
Пописна година

Број стаиовника

Број домаhинстава

•

:-

Просечан бр чланова
домашства

1961
1971
1981

5448
5290
5279

1517
1508
1632

3,6
3,5
3,2

1991

5224

1606

3,3

2002

5599

1754

3,2

2011

5414

1713

3,2

Уочливо је да се број становника Ковила од 6О-тих година прошлог века
континуирано смањује. Радно способно сталовниіптвоје напуілтало Ковил, а прироДни
прираштај није могао да надокнади тај тренд емиграције. Изузетак чини међупописни
период 1991-2002. година када је, упркос негативном природиом прираштају, број
стаuовника насела порастао захвалујући механичком nриливу. Процес нуклеаризације
nородице, тј укидање праксе да неколико генерација живи под истим кровом у једном
домаhинству, довеоје до тога да до 2002. године Ковил увећава број домаhинстава иако
се број становника смањује.
Ковињ је населе Гра.ца Новог Сада које всћ три деценије бележи негативаu
природни nрирајптај, а стопа наталитетаје пала са 14,4 %о у међупописном периоду 196 11971. година на 8,5 %о за период 2002-2007. година (према документу 1демографски
развој Града Новог Сада , Нови Сад 2009. година).
Просечна старост становника Ковиња је 40,3 године. Ковил припада групи
насела чије се становништво налази у стадијуму дубоке демографске старости, а група
стаuовника старијих од 60 година чини једну петину укуnног становништва.
Већ од 90-их година у Ковилује број станова за стално стаuовање већи од броја
домаhинстава.
У односу на претходни nonuc број налуштенuх стаиова је nорастао са 45 на 63.
Тахође, nорастао је број станова који се користе за рекреацију и одмор са 89 у 2002.
години на 13 1 стаu у 201 1. години. Последице давно залочетог процеса деаграризације
који је условњен интензивном урбаuизацнјом Новог Сада се осећају и даnас.
Становништво Ковuла, алн и других насела новосадске општине, је све старије, а
nриродни nрираштај веома низак, јерје и фертилни контигент становништва све мањи.
То доводи до nовећања броја самачких домаhинстава која се после извесног времена
сједињују са домаћuнствuма својих сродника, рођака. Иза њнх остају налуштене куће,
трајно или привремено. Иако је приметаu тренд да се наследици ових некретнина после
окончаuог ралног века враhају на nривремено налуіптена имања, он још увек није
статистичхи ВнДЈЂив, а старосuа структура ловратника је тахва да неће доnриuети
демографској ревитализацији.
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Графикон број 1: домаћинства по броју чланова и њихов удео у укупном броју домаћинстава
(Извор: Републички завод за статистику, Понис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици
Србији, књига 10).

• 1члан
• 2 члана

3 члана
и4 члона
• Ѕ чланова
гби више

Пројекција становништва
Поређењем резултата два последња пописа уочава се да се број становника насела
Ковињ смањује. Уз претпоставку о растућем фертилитету број становника би у наредној
деценији требало да забележи благи раст, а затим поново пад, тахо да ће до краја планског
периода број стаиовника Ковила ипак бити смањен за око 2 посто.
Табела број 2: Пројекција укупног становништва Ковила.
norіuc

понис

пројекције

2002.

2011

2014

2019

2024

2029

2034

5599

5414

5462

5490

5481

5423

5305

годива

-

На ОСНОВ податаха о укупном броју становника, мотуће је извести и пројекцију
важнијих карактеристичиих контuuгената стаиовншигва.
Табела број 3: Пројекција карактеристичних когјтингената становништва Ковила.
пројекције година
стање
попис
2010
2002
2014 2019 2024 2029 2034
Контингенти становниілтва
153
160
157
157
152
166
174
Јаслениузраст (1-згодина)
158
156
166
159
172
155
173
Предшколски (4-бгодина)
427
450
433
425
454
497
549
Школски узраст (7-14 Година)
231
220
248
210
254
246
337
Средњошколски узраст (15-18 година)
Почетак студентског узраста
57
63
53
58
70
61
85
(19 гбдина)
1064 1133 1 150
842
977
847
816
Старо становништво (65 и више година)
.

Остарело становништво
(80 и више година)

103

158

167

195

174

202

249

Радноспособностановништво

3630

3754

3589

3511

3398

3304

3290

Фертилниконтингент

1357

1302

1224

1214

1192

1145

1082
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Прогнозе су да ће се величина просечног домаlіинства у наредном периоду
смањивати за 0,1 у свакој декади, тахо да ће до краја лланског периода просечна
величина у Ковилу бити 3 члана.
4.2.

Привредви развој

Населе Ковил има низ повоњних карактеристика за бржи економски развој.
Налази се у близини великог тржишта Новог Сада са којим је непосредно повезано
државним путем АІ (Е 75), а посредно са више постојећих и ггланираних општинских
путева. Ковил, је и населе са највеhим атаром, односно највећом површином плодног
земњишта на територији Града. Земњиштс у атару је погодно за развој разноврсних
поњопривредиих култура, а посебно је значајна перспектива за развој органске
производње. Атар насела обухвата и део приобала дунава и Специјални резерват
природе Ковињско-петроварадински рит, што представла погодност за развој туризма.
Површина атара плавског подручја износи 10.059,28 ha, од којих је 9.359,29 ћа
или око 93%, плодво земњиште. Грађевинско землиште чини свега око 5,5% КО, што
говори о рационалном коришћењу землишта ради очувања плодног земњишта као
необновливог добра.
У атару прсовлађује полоприврсдно землиште са 6.761,12 ha, што чини готово
63,5% укупне поврілине обухвата плана. Полопривредно землиште је у функцији
nолопривредне производње, пре свега ратарске и повртарске (учеіпће воћњака и
винограда у обрадивим површинама је заиемарливо). Учешће шумског землишта у
атарује знатно (21%), а водно землиште чиви део тока дукава.
Табела број 4: 3апосленост (попис из 2002. год.).
Населе
Незапослеич
Укугшо залослени
Ковил

1.985

598

Радки контингект
3.607

Од укуnног броја запослених поњопривредом се у Ковилу бави 609 лица, од чега
њих 482 поседује сопствено полопривредно газдикство. Такође, велики потенцијал
радно способног становништва кије у довоњној мери искоришћен.
Привредни развој Ковила засниваl е се на активирању постојећих потенцијала
насела (квалитетно поњоnривредно землиште, поволаu географски положај и
расположива радна снага).
Примарни сеістор
Бржи развој примарног сектора привреде биће остварен ефикаснијом
експлоатацијом природних ресурса (полопривредних, ілумсісих и водних).
Поњопривреда представла грану привреде која залопјлава највећи број стаuовника
насела Ковил и један је од основних ослонаца привредког развоја. Поњопривредно
землиште, као најзначајнији део зелених површина у атару, усмерава се на повећању
поседа, наводњавање и примену савремених средстава за поњоnрнвредку производњу.
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Обрадиве полопривредне површинс се превасходно користе у сВрху ратарске
производње, а предвиђа се да ће се у будућности повећавати поврпіине под повртарским
културама. Очекује се и убрзаи развој органске производње храие, што је вид
полопривредне производње за чијим производима постоји велика тражња на тржишту.
Производња здраве1 хрансје привредни потенцијал којије мотуће експлоатисати и кроз
разне видове туризма (еколопікот, едукативног, излетничког и сл.). Предвиђа се да ће се
сфикасност полопривредне производње повећавати већим коришћсњем природних
потодности за наводњавање зсмлишта. Сајачањем полопривредне производње, посебно
житарица и крмног била рачуна се и на раст сточарске производње, за лтта су обезбеђени
и просторноплаиски услови одређивањем простора у атару у којемје мотуће формирати
фарме за узгој стоке.
Атар насела Ковил је богат и шумским зсмњиштем. Развој шумарства треба
усмеравати тако да прс свега, буде у функцији развој туризма формирањем
одговарајућих шумских пејзажа, уз остваривањс заштитае и производне фуuкције шума.
То се може постићи одрживим газдовањем, односно коришћсњем шума на такав начин
да сс очува биодиверзитет, обнавлање и виталност, те укупап иотенцијал шума. Шуме
представњају сировииску основу за дрвну индустрију, обезбсђују потребе за огревом,
обновњивим извором енергије, трађевинским материјалом, за дрвним и нсдрвним
производима (лековито биње, печурке, шумски плодови...). У том смислу потрсбно је
извршити реконструкцију девастираиих шума нарочито узгојем аутохтоннх врста како
би се створили услови за производњу недрвиих и бињних производа и повећала бројност
популадије фауне у шумама. Такођс, потребно је и повећати учешће
високопродуктивних врста, посебно заснивањем дуготрајних засада на деградираним
поњопривредним површинама. Тако би се побоњшали и услови за развој екотуризма,
одиосно створила боња основа за развој ловства.
Секундарне делатноети
Очекује се да ће се у наредном периоду остварити раст запослености и изградња
нових капацитета и у области секундарних делатности, посебно у области nрераде,
складиппења и транспорта примарних поњопривредних производа чиме би се овахви
каііадитети нашли на извору сировина за производњу.
У радној зони предвиђенје развој оних делатност које захтевају веће просторе и
чuје обавњање може имати негативне утицаје иа становање, док се у зони мепіовите
намсне планирају оне врсте делатностu које су компатибилие са стаиовањем. да би се
подстакао развој делатuости из области индустрије и трађевиuарства, у радној зони
Ковил,а неопходноје извршити комунално опремање радне зоне, чиме би се овај простор
учинио привлачнијим за будуће инвсститоре.
Терцијарне делатности
плаиира се веће yчсшће терцијарног сектора у привредном развоју Ковиња,
посебно у областима туризма, услужног заиатства, трговине и угостителства. 3а развој
туризма постоје значајни природuи потенцијалн, које чиие хидрографске и пејзажuе
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карактеристике Специјалног резервата природе Ковилско петроварадински рит ,
дунава са приобалем (потенцијал за развој спортско рекреативног туризма) и
антропогени потенцијали, којс чнне: мавастир Ковил (верски туризам), бициклистички
коридор који се планира уз обалу Дунава, као и салапги који се планирају у северном
делу атара. Смештајни капацитети потребни за развој туризма сс предвиђају у самом
населу, а осим салаша, објекти за обавњање угостителске делатности планирају се и у
туристичко-угостителским комплексима Шумарска кућа , 1На крај света и Тиквара .
У оквиру услужног заиатства ствараће се услови за развој традиционалних и
дефицитарних заната, као и сервиса и радњи у функцији лова и риболова, одржавања
аутомобила, полопривредних машина и аnарата у домаћинству. Услужно занатство ће
бити лоцирано у оквиру мешовите зоне, односно на парцели са породичним становањем.
-

-

5.

ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

На простору обухваћеном планом издвајају се две основне целине: атар и
грађевинско подручје насења. Просторне целине су поделене и на основу постојеће
организације простора, претежне намене, просторног потенцијала за развој плаuираних
намена u морфолошких карактеристика. У складу са наведеним параметрима издваја се
пет nросторних целина:
1.грађевинско подручје Ковиња,
2.североисточии део атара,
З .југозападни део атара,
4.манастир Ковињ са зашти1 еном околином,
5.Ковилски рит и дунав.
3а сваку просторну целину nланирају се претежне намене землишта, парцеладија,
правила уређења и грађења.
б.

КОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА СА ПРЕТЕЖНОМ
НАМЕНОМ ЗЕМЈБИШТА И БИЛАНСиМА

Концепт nросторног уређења утврђенје на основу смерница из Просторног плана
Града и Просторног плана резервата, степена реализације плаиских решења важеће
урбаннстичке документације, Концепта плаuа, заклучака из аuализе постојећег стања и
доставњених условајавних комуналлих предузећа и осталих надлежних институција. У
складу са тим, просторни развој Ковила заснива се на коіпинуитету смерница утврђеним
у плаиовима из претходнот периода, на усклађивању са новим тенденцијама u потребама
развоја и са новим законским решењима.
3начај насењеног места Ковил у Граду Новом Саду је условњен његовом
релативном удаеношћу и изоловаиошhу у односу на центар. Ове карахтеристике су
условиле стагнацнју развоја Ковила. и због тота, плалско решење усмериле на локалле
ресурсе.
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Развој Ковил,а засниваhе се на одрживом корипіћењу просторних ресурса и на
ефектима разнородног повезивања са ближим и ширим окружењем. У том цију, бозЂе
ће се користити потенцијал позЂопривредног земњишта, предности Специјалног
резервата . природе ?ІКОВИЈЂСКО_петроварадински рит (односно Ковињског рита),
манастир Ковињ као духовни центар, и друге вредности културног наслеђа манастира и
самог насења. С тим у вези, основа привредног развоја ће бити у различитим врстама
поњопривредне производње, услугама у домену секундарног и терцијерног сектора,
туризму, спорту и рекреацији. Концептом се планира већи обим, квалитет и изградња
нових система инфраструктуре. Од ннфраструіпурних снстема посебно је значајаu ДП
АІ (Е-75), и паралелно с њим, систем нафтовода и продуктовода.
У оквиру грађевинског подручја Ковиња основна наменаје породнчно становање,
са постојећuм и планираним јавним службама. Концептом просторног развоја стварају
се услови за привредни развој насења, планирањем радне зоне и мешовите прuвредно—
стамбене зоне. Граuuца грађевинског подручја Ковиња је смањена, уз корекције у
uсточном делу обухвата.
Основним концептом просторног развоја стварају се услови за уређење атара у
функцuјu поњопривредне производње, односно туризма и рекреације на простору
Ковињског рита. Друге делатности у атару подразумевају пре свега објекте саобраћајне,
енергетске и водне инфраструктуре.
6.1. Атар
6.1.1.

Североисточнн део атара просторна целина број 2
-

Североuсточни део атара обухвата површину од 4.327,35 ha, према графuчком
приказу број 2 Ііпретежна намена земњишта у атаруі? у Р 1:20000 (у дањем тексту:
графичхи приказ број 2).
Гіланиране намене су: поњопривредно земњиште, піуме, трстици, пашњаци,
поврпіине за рекултивацију, фарме, салаши, туризма и угоститењство, водозахват,
жедезничка пруга, ДП АІ (Е 75), саобраћајне површине и електроенергетски коридори.
Североисточии део атара Ковиња је зона најквалитетнијег поњопривредног
земњиілта (ј и 11 класе), паје узгој ратарскuх култура доминаитна привредна делатност.
У цuњу развоја других видова примарне производње из области поњопривреде,
зона између трасе Државног пута ІІА-129 н железничке пруге је намењена за фарме за
узгој стоке. Зона северно од државног пута је делом намењена салаліима, па се осим
постојећих nnauupajy u нови canainu.
У јужном делу ове зоне, уз обод Ковињског рита, планира се Туристичкоугоститењски комплекс Шумарска кућа .
На неколико локација у зони уз ДП АІ (Е 75), налази се позајмиште земњишта и
налупітена депонија, који се плаиирају за рекултнвајхију.
друге намене у оквиру ове просторне целине су постојећu u nnauupanu
инфраструктурни коридори: друмски (ДП АІ (Е 75), д1ј јјА-129, ДП ІГА-114 и
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општински пугеви), железничхи (једноколосечча неелектрификована железничка пруга
број 43: Нови Сад Сајлово распутница Римски Шанчеви Орловат стајалиние
(Томашевад), енертетски (електроенергетски, нафтовод, паиевропски нафтовод,
продуктовод, гасовод), и водопривредни (водозахват потенцијално извориште воде за
потребе насела Будисава и пречистач отпадних вода за населе Ковил).
-

-

-

-

6.1.2. Југозападни део атара просторна целина број 3
-

Југозападни део атара обухвата површину од 2.827,72 ћа, према графичком
приказу број 2.
Плавиране намене су: полопривредно землиште, павјњаци, трстици, шуме,
мелиорадиони каналн, црпне станице u рибњак.
Мањи део ове просторне целине је обрадиво полопривредно землипіте
(намењено за ратарство, вuноградарство и воћарство), а већи део се користи као пашњаци
(за претежну намену сточарства), трстици и піуме.
Најзначајнија карактеристика ове просторне целине је нижа нивелација терена у
односу на друге делове атара, што за последицу има висок ниво подземних вода који је
директно условлен водостајем оближњег дунава. Ниво вода се контролише разгранатом
мрежом какала који су усмерени ка две црпне станице (ЦС тковилІ? и цС дунавац1 ).
У оквиру југозаладног дела атара планирају се пречистач отпадних вода и
трафостаница 110/20 kV Ковил уз планираuи општински пут Ковuл-Каћ.
дефинисанаје зона виноградарских кућа на потесу Виногради , уз атарски пут у
наставку Улице Илије Нешина.
6.1.3.

Манастир Ковил просторна целина број 4
-

Просторна целина коју чини део поседа манастира Ковил обухвата поврпіину од
434,98 ba.
планираие намене су: манастир, туризам и угостителство, полопривреда,
папгњаци и піуме. Целина обухвата запзтићену околину споменика културе маuастuр
Ковил и парцелу број 6755 која се налази између границе заштићене околине маиастира
и Специјално резервата природе Ковињско-петроварадински ритІІ .
Намена простора, услови уређења и грађења планираlтіе се према Одлуци о
утврђивању зазјјтићене околнне споменика културе манастира Ковињ и ППГІНН
Ковилско петроварадински рит . У оквиру ове просторне целине, планuрају се објекти
који својом наменом, габаритом, волуменом и облнком неће угрозити основну функцију
манастира u његову заштићену околину. Планираће се садржаји у намени туризма и
полопривредне производње (фарме, пластеници, расадник, рибњах и друго).
Постојећи објекти на потесу Тиквара се планuрају за туризам и угостителство.
-
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6.1.4. Ковињски риТ и дунав просторна целина број 5
-

Просторна цедина Ковилски рит и дунав обухвата површину од 2.505,25 ha,
према графичком приказу број 2. Ова целина обухвата најјужнији део атара Ковила,
одиосно дсо Специјалног резервата природе Ковилско-петроварадински рит са делом
дунава на подручју КО Ковил. Планираие намене простора су: ілуме, мочваре, трстици,
и водене површине (дунав и дунавац). Цео простор јс под режимом заштитс
спсцифичвог еко-система подунавских шума и ритова, са заштићеним билним
стаииштем (јРА подручје) и заштићеним ставиштем птица (ІВА подручје).
Заштита резервата је структурирана у три степена запітите, према укулним
природним вредностима, што је условило начин коришћења простора, односно
могућиост изградње објеката.
На којединим локалитетима у оквиру Ковилског рита ( Карловачка плажа , 1Ћа
крај света , Шлајз и други) пданирају се туристичко угоститењски и туристичкорекреативни садржаји.
Зона кућа за одмор (викевд-насење) Субић се задржава у постојећем обухвату.
-

6.2. Грађевинеко подручје (просторна целина број 1)
Грађевинско подручје обухвата поврпіину од 548,40 ћа и дели се на три
урбавистичке целине, према графичком приказу број 5:
1.Урбаиистичіа целина број 1, претежно намењена становању, центрајтним
фуикцијама н јавним службама;
2.Урбавистичка целина број 2, намењена становању, и спорту и рекреацији;
З.Урбанистичка целина број З, намењена радним зонама.
6.2.1.

Урбанистичка целина број 1

Урбанистичка целина број 1, површнне 412,09 ћа, обухвата највећи део
грађевинског подручја Ковиња.
Намене у оквиру урбаuистнчке целина број 1 су: породнчно стаиовање, мешовита
пословно-стамбена зона, централне функцнје, ваілариглте, јавне службе, верски објекти,
спортски центар на Ади, комуналне поврппше (гробл,а, пијаца и гасна мерно—
регулациона станица), ставица за снабдевање горивом, тргови, сквер и заплитно
зеленило.
Урбаиистичку целину број 1 чине блокови ивичве изградње претежно намењени
породичиом стаиовању, слратностu П+Т до П+1+Пк.
део урбанистичке целине број 1, дуж Улuце Лазе Костића од Трга содунских
доброволаца до Трга ослобођења, плаuира се као зона центра Ковuла.
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6.2.2.

Урбанистичка целина број 2

Урбанистичка целина број 2, површине 61,42 ha, обухвата источии део
грађевинског подручја КовизБа.
Намене у окВиру урбалистичка целине број 2 су: породично становање (нова
стамбена зона) и спорт и рекреација (спортско-рекреативни центар). Простор је
ограничен улицама 29. новембра, Војвођанских бритада, Бранка Радичевића и
Партизаuском, односно тралицом грађевинског подручја.
Урбанистичка целина број 2 није приведена намени и тренутно се користи за
повртњаке и винограде. Простор се постепено изграђује објектима породичнот
сталовања.
6.2.3.

Урбанистичка целина број 3

Урбаиистичка целина број 3, површине 75,57 ha, обухвата крајњи северозападни
део грађевинског подручја КовизБа. Урбанистичка целина број 3 је намењена пословању
у раднОј зони.
Пословање у радној зони обухвата секундарне (производња у домену
непозБопривредНих делатности) и терцијарНе привредне делатности (услужно занатство,
услуге и сервиси из областu друмског транспорта и остало). Простор је ограuичен
улицама Бра1 е Вуков, Паје гаlіеше и Саве Зорића, одиосно границом грађевинскот
подручја.
Урбаиистичка целина број З није приведена намени, односно постоји неколико
објеката за складиштење поопривредних производа.
6.3.

Биланс површина

Табела број 5; Површина грађевинског подручја и атара.
•
Простор у обухваіу плана:
Грађевинско подручје насезБенот места Ковизњ
Атар Ковизња
Укупно
•

.

.

Табела број 6: Повріuине просторнпх целина
::
:У
Просторне цјјине
Просторна целина број 1-грађевинско подручје
Ковиња
Просторна целина број 2-северни део атара
Просторна цепина број З-југозападни део атара
Просторна целина број 4-Маиастир Ковињ
Просторна целина број 5-КовизБски рит и дунав
укупно
.

.

•
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Поврптина (ha)
548,40
10.079
10.643,70 ћа
Пвршида (ha)

Поврпіина (%)
5,15
94,85
100%

•

.

:Површина (%)

548 40

5 15

4.327,35
2.827,72
434,98
2.505,25
10.643,70 ha

40,66
26,57
4,08
23,54
100%

Табела број 7: Биланс површина по наменама.
. Наеа. .
:
•
ГРАЋЕВјШСКОПОДРУЧЈЕ.
Становање
Радназона
Мешовита привредно-стамбена зона
Цевтралне функције
Постојећа предшколска установа
Постојећаосновнашкола
Планирана предшколска установа
планнрана основна школа
Амбуланта
Апотека
Ветернларска станица
друпјтвени дом
-Културно-образовни центар
Мултифункционална сала
Спортскн цеuтар у Ади
Спортско-рекреативни центар
Месна канцеларија и месна заједница
Пијаца
Горњековилско гробле
доњековилско гробле
Вашариште
Трг солуиских доброволаца
Трг ослобођења
Трт браће Јовановић
Сквер
заштитно зеленило
Станuца за сnабдевање горнвом
Мерно регулациона станица
Горњековилска црква
доњековилска црква
Римокатоличка црква
Адвентистичка црква
Назаренска црква
Саобраћајне површнне улице
30на насипа (долме)
Појас дунавца (водена површина)
Површине за хндротехвичке захвате
укупно

Површина (ћа)

.

..
.

-

НАМЕНА ПОВРШШІА
Подручје іианастира Ковил
Манастир, конаци и помоћни објекти
Расадник
Hластеници
Манастирски рибњак
Чарда на итиквариі

....
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.

-

Површина (%)
..

.

.

58,04
11,66
1,76
1,6З
0,15
0,2

319,11
63,99
9,69
8,96
0,84
1,1
0,76
2,36
0,13
0,09
0,1
0,08
0,55
0,42
3,95
10,37
0,17
0,05
4,77
5,51
0,6
0,30
0,24
0,3 1
0,15
7,60
0,28
0,015
0,75
0,40
0,59
0,05
0,05
97,1 8
1
5,88
0,03
548,40

0,43
0,023
0,016
0,018
0,014
0,1
0,07
0,72
1,89
0,03
0,01
0,87
1
0,1
0,05
0,04
0,05
0,02
1,38
0,05
0,003
0,13
0,07
0,1
0,0 1
0,01
17,72
0,1 8
1,07
0,005
100 %

Површнна (ha)

Површина (%)

4,2
4,43
1,3
3,72
0,30

0,04
0,04
0,01
0,04
0,003

0,13

Полопривредне површине
Полопривредно зеМЈиште
(3она фарми: 69,83 ha)
(Зонасалаша: 43Q19 ћа)
(Зона виноградарских кућа: 18,54 ћа)
Поврјлине за рекултивацију (намсна шуме)
Трстици
(Слатине: 128,28 ћа)
Пашњаци
Рибњак

6.190,5

61,42

41,07
212,5

0,41
0,02

193
15,2

1,91
0,15

2.161,1

21,44

1
1,5
179,56
0,35

0,01
0,01
1,78
0,003

1 ,88
1,04
0,42

0,02
0,0 1
0,004

I ,5

0,0 1

22,68
167,5
129
317,6

0,23
1,66
1,28
3,15

111,66
3 16
10.079

1,11
52,4
100

Шуме и шумско землиште

Шуме
Комуиалне површине
Водозахват (за насе.іе Будисава)
Постројење за пречишћавање отпадних вода
Насип
ТС 1 ІО/2ОkУ Кови.і
Туризам и уг0стителств0
Зона кућа за о-дмора (викенд населе) Субић
Шумарска кућа (угостите.іство и туризам)
На крај света (угостителство и туризам)
Остали објекти
Станица за снабдевање горивом
Водене површине
Мочваре
Мелирациони канали
Рукавцидунава
дунав
Саобраћајне површине
КорордржавногаА1 (Е 75)
Остале саобраћајне површине
укупно
7.

--

ПЛАН ПОВРШI4НА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НHВЕЛАЦиЈОМ

Планом је извршена подсла граЂевинског землијдта на површине јавне и
поврпіине осталих намсна.
За подручја за која је основ за реализацију овај план, планом су утврђене
поврuіине јавних намена. Од целих н делова катастарских парцела образовајтlе се парцеле
површинајавне намене, према графичиим приказима број З План рсгуладије површина
јавне наменс са саобраћајном инфраструктуром у атару у Р 1: 20.000 (у дањем тексту:
графнчки приказ број 3), број 6.1. Нлап саобраhаја, рсгулације и нивеладије са планом
парцелације поврптинајавне намене у грађевинском подручју-северни део у Р 1: 2.500
и број 6.2. Плаи саобраhаја, рсгулације и иивелације са планом парцеладије површина
јавне намене у грађевинском подручју-јужни део у Р 1 :2.500. Планнране регуладионс
линијс дате су у односу на осовине саобраhајница или у односу на постојеће rраннце
парцела и постојеће објекте. Осовине саобраhајница дефииисане су координатама
осовинских тачака којс су дате на наведсним графичким приказима.
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За просторе који су одређени за дау разраду. услоВи за формирање грађевинске
парцеле и површинајавне намене дефинисаће се плановима детане регулације.

7.1.

-

-

-

-

-

-

-

план регулације површина јавне намене у атару

Површинејавне намене у атару су:
саобраћајне површине,
жедезничко подручје,
водена површина Сдунав, Дунавац, мелирациони каиали),
насип,
лостројење за пречистач отпадних вода,
водозахват и
траиформаторска станица Ковил, 110/20 kV.
Све остале површине ће се сврстати у површине осталих намена.
Површинејавне и осталих намена приказани су на графичком приказу број З.
7.2.

Нлан регулације површина јавне намене у грађевинском подручју

Површинејавне намене у оквиру грађевинског подручја су:
саобраћајне ловрнтине;
основна школа,
предшколска устаиова,
здравствене установе,
ветеринарска стаиица,
устаuове културе,
локална самоулрава,
спорт и рекреација,
трг, сквер,
заштитно зеленило,
гробње,
пијаца,
насип,
површине за хидротехничке захвате,
мерно-регулациона гасна стаиица,
трафостаница и
водене површине (Дунавац, мелирациоии канали).
Све остале површине ће се сврстати у површине осталих намена.
Поврпјинејавне и остајіих намеnа приказаии су на графичким лриказима бр. 6.1.
и 6.2.
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7.3.

План нивелације

Ковил је изтрађен уз обалу Дунавца од којег је у југоисточном делу одвојен
одбрамбеним іјасипом, са котом круне на том делу од 79,30 Т Н.в. Населе је на скоро
равном терену између кота око 73,00 на обали дунавца до 82,50 nі н.в. у источном делу
насела. Изграђени и планирали коловози су прилагођени постојећем терену,
минималног су nада око О,2% изузев оних који се спуштају на обалу дунавца 1%.
Коловозе углавном прате канали за одводњавање атмосферских вода.
Постојећа нивеладија терена се задржава највећим делом. Планом нивелације дате
су коте нрелома нивелете осовине саобраћајница-улица, интерполоване коте и нагиб
нивелете. Нивелете тротоара око објеката рачунају се према нивелети коловоза.
Плал нивеладије за саобраћајнице-путеви у атару урађен на основу катастарскотопографског плана у размери 1: 2500, а при изради пројекта саобраћајница могућа су
одступања нивелета од нивелета датих овим плалом.
Пре реализације саобраћајница терен је потребно снимити терен и нивелационо
репіење прилагодити постојећем стању уз поштовање основне концепције плана, што
подразумева да су могућа одступања од датих нивелета.
8.

КОРиДОРИ И КАНАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

8.1. Саобраћај
Населе Ковил се налази источно од града Новог Сада. Центар Ковилаје удален
око 23 km од центра Новог Сада и 16 km од најсеверније стамбене зоне, док су границе
грађевинских реона Ковиња и Новог Сада међусобно удалене 8,5 km. Време пуговања
путничким аутомобилом од Ковила до Новог Сада износи од 30 до 40 минуга, односно
јавним приградским превозом око 60 минуга.
Подручје које обухвата плаu карактериніу друмски, а мање железнички и водuи
саобраћај.
Својим положајем, Ковнл у односно на наведене видове саобраiтіаја, пружа веома
поволне услове за њихов развој, а истовремено то захтева и проналажење адекватних
реніења којима ће функција саобраћаја бuтu усаглашена са свим осталим фуккцијама
насела и његовим плалиралим просторним развојем.
8.1.1. друмски саобраћај
друмска саобраћајна мрежа у обухвату плана дели се на две категорије.
1.
Примарна мрежа, са основном функцијом обезбеђивање протока
тралзитног саобраћаја што већег капацитета, комфора и безбедности уз што мањн број
конфликтких тачаха на мрежи, коју чине:
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државни путеви (ДП): државни пут ІА реда број 1 (државна граница са
Мађарском (гранични прелаз Хоргош) Нови Сад Београд Ниш државна граница са
Македонијом), државни пут јјА реда број 129 (Каћ Шајкаш Перлез Ковачица
Сечав државна гравица са Румунијом) и државни пут ІІА реда број 114 (Бачко
Градиштс Чуруг Жабањ Шајкаіп веза са државним путем ІА реда број 1),
општински путеви (ОП) према насењима: Будисава (Улица Бравка Бајића),
Каћ (Улица Тозе Марковића), Шајкаш и Нови Сад (Улица Лазе Костића), Вилово и
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Гардиновци (Улица Јовице Павлице).
2.
Секундарна мрежа са основном функцијом дистрибуције цињног и
изворног саобраhаја унутар самог насења коју чине:
сабирне и приступне улицс унутар грађевинског подручја насела и
некатегорисаnи путеви у атару (атарски путеви).
Најзначајнији плаиираие интервенције на друмској саобраhајној мрежи су
приказане у графичхом приказу број 5, а чuне их:
изrрадња тротоара тамо где у постојећем стању недостају,
изградња бициклистичхих стаза,
изградња кружних раскрсница,
изградња општинских путева према насењима: Kah, Нови Сад, Вилова и
део пута nрема Гардиновцима (обидазница око мавастира Ковил),
изградња нових улица у урбанистичкој целини број 2,
изградња путног објекта на укрштању Државног пута АІ (Е 75) и
опплинског пута према насезњу Вилово,
изградња nутног објекта на укрііітању Државног пуга јјА-1 ј 4 и
једноколосечне неелектрифицираиа железничка пруга број 43: (Нови Сад) Сајлово
распутница Римски Шаnчеви Орловат стајалиште (Томаіпевад).
изградња паркинга испред објекатајавних служби и rробла.
-

-

-

-

Могућа је изградња површинских кружних раскрсница где за то постоје
потребе и просторне могућиости иахо то графичким пркказом број 3 није назначено, а
према следећим условима:
ако се захтева већи ниво безбедности у саобраhају,
ако прилазни кради нмају махсимално 2+2 саобраhајне трахе,
ако су прилазни крацu подједнако оптерећени,
ахо нема семафорске координације на прилазним крадима у односу на
суседне раскрснице,
ако се поставњају на раскрсннцама које су мало или средње оптерећеuе и
сат по
то махсималио 3400 возила!
сат у самој раскрсници нли махсимално 2400 возила!
једном прилазу.
-

-

-
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У зонама породичнот становања планирано је паркирање у оквиру индивидуалних
парцела за потребе корисника парцеле, Док СС у зонама осталих насењских садржаја
планирају улични и паркинзи у оквиру појединачних комплекса, а у складу са
просторним могућностима и потребама.
Могућа је изградња уличних паркинта иако они нису уцртани у графичком
приказу број 5 или у караіперистичлом попречлом профилу. Услов за реализацијује да
су испуњени сви саобраћајни услови са становишта законске регулативе, прибавњена
сагласност управњача пута у делу где се жели изградити паркинг и максимално
задржавање и заштита постојећег квалитетног дрвећа.
Бициклистички и пет.начки саобраћај
Афирмација бициклистичког саобраћаја треба да буде на што већем нивоу, како
би се овај вид превоза што виме популарuзовао. Плалом се оставња могућлост uзградње
тротоара и бицикдистичких стаза иако ове саобраћајне површине нису уцртане у
графичком приказу број 5 или у карактеристuчном попречном гјрофилу.
Бициклистичке и пешачке стазе се не планирају у слободном профилу државног
пуга јА реда број 1. Бидиклистuчке и пешачке стазе које су у оквиру државних путева 11
реда, који су предмет овог плана, се плаиирају са разделним зеленим појасом у односу
на коловоз.
Услов за реализацuју је да су uспуњени сви саобраћајни услови са стаиовинла
законске регулативе и максимално задржавање и заілтuта постојећег квалитетног дрвећа.
Посебан акценат треба датu развоју бициклистичког туризма-међулародлим
пројектима који се заснивају на изтрадњи тзв. зелених путева . Трасе туристичких
бициклистичкuх стаза углавном треба планирати по постојећим насипима, атарским н
шумским путевима при чему овакве бициклистичке стазе не захтевају обавезну нову
изградњу, већ се могу и само адекватно обележити одговарајућом саобраћајном
сигнализацuјом. У Ковињу је траса тзв зеленнх путева плаuирана дуж uacuna према
рецн Дулав.
На путевнма где је мали број пешака и бициклиста моrуће је планиратu
комбuновано пепіачко бициклистичке стазе.
-

Стаиице за снабдевањем гоі,нвом
Локација станица за снабдевањем горива се планира тако да њени прикњучци на
саобраћајну мрежу омогуће ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја у зони прикњучка
стаuице, што се пре свега односи на његов ноложај у односу на раскрсницу, пешачки
прелаз, аутобуско стајалппте и сл. По правилу најмања удањеност прилаза станице за
снабдевање горивом од суседне раскрсницеје 25 м. Такође, плаиираиа локаднја сталице
треба да задовоњи све услове улравњача пута, надлежних установа, јавних н јавних
комуналних предузећа.
Стаuице за снабдевање горивом могу бити изграђене са ужим unu ширим
садржајем. Под ужим садржајем стапице за снабдевање горивом подразумевају се
следећu садржајн:
22

-

-

-

-

места за истакање за све врсте горива,
манипулативна повріпина,
цистсрне,
систсм цевовода,
отвори за пуњење и преглед цистерни,
гіродајни и пословни простор у фувкцији станице за снабдевање горивом,

надстрешница.
Под піирим садржајем станице за снабдевање гјодразумева се ужи садржај станице
за снабдевање горивом, уз додатак следећих садржаја:
перионице,
сервисне радионице,
угостителства,
паркинга.
Задржава се постојећа стаиица за снабдевање горивом на парцели број 3307/2 у
Улици Ћора Бешлина. дозвоенаје реконструкдија, доградња и надоградња постојећег
објекта до спратности п+1 (раваи кров) до 20% заузетости парцеле.
Парцела број 163/3 је плаиираиа за проширење садржаја постојеће суседне
станице за снабдевање горивом. плаииранаје изградња објеката спратности П+1 (равал
кров) исклучиво за пословну намену (аутомеханичарска радионица, перионица,
продавнице ауто-делова и друго). Могућа је изградња сервисних и помоћних објеката
спратuостu П+Т до индекса заузетости парцеле до 20%.
Могућаје изrрадња станица за снабдевање горивом за сопствене потребе у оквиру
основне намене у радној зони.
8.1.2. Железнички еаобраћај
Железничіу саобраћајну мрежу у обухвату плаuа чине:
једчоколосечна неелектрифицирана железничка пруга број 43: (Нови Сад)
Сајлово распутница Римски Шаичеви Орловат стајалиште (Томашевац) од 26+489
kмдозО+436kми
пугни прелази у km 26+489 (на месту прелаза државног пута ПА-129 преко
пруrе) и y km 29+015 осигурани саобраћајним знацима на пугу и троугловима
прегледности.
-

-

-

-

-

Најзначајнији планираие интервенције на железничкој саобраћајној мрежи су:
планирана
ревитализација
и
модернизадија (респективно
електрuфикација) постојеће железuuчке пруге и
денивеладија друмског прелаза са државним пугем јјА-129.
-

-
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Приликом планирања укрштаја железничке пруге са јавним путевиа Тежило се
свођењу на њихов најнеопходнији број и то усмеравањем два или вишејавних пугева на
заједничко место укрштања.
Приликом било каквих ивтервенција на железничкој саобраiіајној мрежн услове
затражити од Железнице Србије ад. При томе се мисли и на изградњу денивелисаних
укрштаја железничке пруге са пешачким прелазом или друмском саобраћајном мрежом
која се може вршити изградњом друмских надвожњака или подвожњака.

&1.З. Водни саобраћај
Воднн саобраћај се одвија на реци дував од km 1244 до krn 1250+500.
Најзначајнији планиране нтервенције на водној саобраћајној инфраструктури су:
изградња привеза за чамце код km 1244+800 и
изградња привеза за чамце на локалитетима Карловачка плажа ,
Тиквара н 1 На крај света , према графичком приказу број 2.
-

-

Пловни пуг на деоници дунава у обухвату плаиа има статус међународног
пловног пута класе Уј с са минималном ширином nловног пуга од 180 м.
Приликом било каквих ивтервенција на Дунаву, услове треба тражити од
Министарства саобраlіаја, сектор за пловни саобрајіај и безбедност пловидбе.
8.1.4. Ваздушни саобраћај
Могућа је изградња хелиодрома у обухвату плаиа иахо није уцртан у графичким
приказима бр. 3 и 5. Локације које су погодне за хелиодроме морају задовоњавати услове
да су стабилизоваве равне површине са или без коловозног застора, минималних
димензија 25х25 м, са прилазним површинама без препрека уз прибавњену сагласност и
услове директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.
8.1.5. Јавни путнички саобраћај
Развој јавног превоза пугника неопходан је у што већем обиму, што се може
постићи повећањем комфора и нивоа услуге, односно поднзањем квалитета услуга
превоза. Неопходне су ахтивностн које бијавни превоз піто више популаризовале, те би
тиме овај вид травспорта постао конкуренција аугомобилу. Те активности су давање
приоритета возилима јавног превоза, изградња аугобуских нихпа и њихово уређење,
увођење савремених информационих система, увођење савремених возила итд.
У оквнру друмске саобра1іајне мреже где саобраћају возилајавног превоза, могућа
је изградња аутобускuх ниша (стајалишта) и окретнuца за аугобусе и ако оне нису
уцртане у графичком приказу број 5. Услов за реалпзацију је да су испуњени свu
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саобраћајни услоВи са стаиовишта заЕонске регулативе и прибавњена сагласност
управњача пута у делу где се жели изградити uunia unu окретница.
Јавни саобраћај се не планира у оквиру државног пута ІА реда број 1.
8.2. Водна инфраструктура
Снабдевањс Водом
Снабдевање ВоДом насења биће решено преко постојеће u nnauupaue Водоводне
мреже која ће функционисати у охвиру водоводиог система Града Новог Сада.
Насење је повезаuо на Новосадсхи водоводни систем преко доводника воде
профила О 200 пuті.
Секундарна водоводна мрежа изграђенаје у свим постојећим улицама и профила
ј О 100 піп и О 150 мм.
Постојећа водоводна мрежа планом се задржава уз могућност реконструкције
дотрајалих деоница и измештања у профиду улице, а према планираиом распореду
инсталација дефинисаиом у попречиим профилнма улица.
Плаиира се изградње секундарне водоводне мреже профила О 100 мм у свим
новоллаиираним улицама.
Најугоисточиом делу парцеле број 4427/8 плаuира се изградња хлорне стаuице,
станице за повиптење притиска и резервоара питке воде, а све у цињу побоњшања
квалитета воде и притисака у водоводној мрежи.
Потребе за технолошком водом решаваће се захватањем воде из подземних
водоносних слојева преко булІеног буuара.
Појединачuе потребе за водом, кориснкка у атару решаваће се преко бушених
буuара на соnствеuuм парцелама.
Постојећа и планираиа водоводна мрежа својим каладитетом задовоњиће nотребе
за водом садајпњих и будућих корисuика простора.
Одвођење отвадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко сепаратног
каиализационог система.
Отпадне воде из насења ће се преко постојеће u nnauupaue канализационе мреже,
одводити на пречистач отладних вода за насење Ковињ, калацитета 7.000 EЅ.
Пречистач отпадиих вода реализован је на локалитету северозаладно од насења.
Планом се омогућава доградња nостојећег пречистача отnадних вода, како у
смислу повећања калацитета, тако и у смислу побоњшања квалитета пречипіћених вода,
а све у складу са условима надлежнuх институција.
У насењу је uзграђена секувдарна каиализациона мрежа отпадних вода и девет
црпних стаиица.
Каиализациона мрежа отладпих вода је нрофила О 250 mіn u O 300 rrііn.
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Планира се изградња секундарне каиализационе мреже отпадних вода у свим
постојећим улицама у којима није реализована до сада, као и у свим новоплаиираиим
улицама, са оријентацијом на постојећу канализациону Мрежу.
Планом се омогућава изградња нових црпних станица имајући у виду да се ради
о изразито равничарском терену и да сс постижу знатне дубине укопавања мреже.
Црпне стаиице ће бити шахтног типа и нзградиће се у регулацији улице.
Црпну станицу отпадних вода могуће је израдити у југоисточном делу парцеле
број 4427/8 којаје намењене за хидротехничке захвате.
Појединачне потребе за одвођењем отладних вода корисника у атару решаваће се
преко водонепропусних септичких јама на парцелама корисника.
Атмосферске воде ће се преко постојеће н плаииране отворене уличне каналске
мреже одводити према постојећим мелиорационим каиалима који функционишу у
оквиру мелиорационих сливова Дунавац и Ковил,.
У склопу мелиорационих система постоје две мелиорационе црпне станице.
Плаиом се омогућава реконструкције и доградња постојећих мелиорационих
црпних стаuица и других водопривредних објеката, а све у складу са потребама
надлежног водопривредног предузећа.
плаіом се омогућава делимично зацевзњење отворене уличне каналске мреже због
просторних и хидрауличких услова.
Заштитни појас уз мелиорационе канале биће ширине 5 пх у грађевинском
подручју, односно 10 м у ванграђевинском подручју (атару) мерсно од горње ивице
канала, обострано.
У заппитном појасу каиала забрањена је изградња свих врста објеката (и
привремених), као и садња дрвећа, појас мора остати проходан за механизацију која
одржава каuале.
Постојећа и плаиираиа канализациона мрежа својим капацитетом задовозњиће
потребе за одвођењем отпаднuх и атмосферских вода, садашњих и будућих корисника
простора.
Одбрана од поплава
планом се задржава постојећи систсм одбраиа од поплава.
Одбрана од високих вода Дунава, спроводнће се преко земзњаног насипа који
штитu насезње Ковизњ и атар насезња од високих вода дунава вероватноће појаве једном
у сто година.
Забрањено је градити објекте, копатu бунаре, ровове и канале поред насипа у
појасу ширине најмање 50,0 м од ножице насипа према брањеном подручју, осим ахоје
њихова функција заштита од штетnог дејства вода или је техиичком документацијом
урађеном у складу са Захоном о водама, доказаио да није угрожена стабилност насипа.
Забрањено је садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундационом појасу ширине
најмање 10 м ножице насипа ка водотоку и у брањеној зони на удазњености до 50 м од
улутрашње ножице насипа.
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У запітитном пој асу насипа забрањенаје изградња објеката високоградње и садња
дрвећа, појас мора остати проходан за потребе проласка механизадије службе одбране
од поплава.
Просторним планом Града предвиђена је изградња саобраћајнице у заштитиом
појасу насипа. Пројектно техвичка документадија мора доказати да планирава
саобраћајница ничим неће угрозити постојећи насип, како у периоду изrрадње тако и у
периоду експлоатације. За потребе израде пројектно техничхе документације
саобраћајнице, неолходио је прибавити посебне услове од ЈВП Вода Војводине Нови
Сад.
Наводњавање
Омогућава се изградња заливних система у атару, са захватањем воде из
подземних водоносних слојева или мелиорационих канала, а све у складу са условима
ЈВП 1 Воде Војводине Нови Сад
Условњава се израда плаuа дета.њне регулације за потребе реализације плаuиране
отворене каналске мреже, односно, за потребе nnauupanux заливних система на
просторима где их даuас нема.
Приликом израде пројектно техничке докумеuтације, за коју је основ за
спровођење плаu генералне регулације, потребно је прибавити позитивuо мишњење
надлежног водног оргаuа.
Подземнс Воде
Меродавни нивои подземних вода су;
махсималан ниво подземuuх вода од 74,00 до 78,80 м н.в.,
минималан ниво подземних вода од 72,00 до 76,10 м н.в.
Правац пада водног огледала просечлог нивоа подземних вода је североисток
југозапад са смером пада премајугозападу.
-

-

8.3. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електрuчном енергијом из јединственог
електроенергетског система. Осuовни објекти за снабдевање електричиом енергијом
биhе траnсформаторска стаuица (ТС) 1 10/20 kV ,,Римски шанчеви , ТС 1 10/20 kV ,,Нови
Сад 9 и нова ТС 110/20 kV Ковињ . Од ових ТС ће полазитн далеководи и мрежа 20 kV
до uасења. Ови водови ће напајати постојеће u nnauupaue дистрибутивне
траисформаторске стаuице 20/0,4 kV од којих ће полазити мрежа јавне расвете и
дистрибутивна 0,4 kV мрежа до потрошача, чиме ће бити омогућено квалитетно
снабдевање електрuчном енергијом свих садржаја ua подручју плаиа.
У наредном периоду потребно је повећати капацитете мреже u обезбедuти
додатно uапајање изградњом 20 kV надземних и подземпих волова и дuстрибутивних
траисформаторских стаиица 20/0,4 kV. До нових објеката потребно је изградити
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приклучке оД постојеће или нове мреже, као и потребан број трансформаторских
станица 20/0,4 kV. Осим планираних ТС које су приказане у графичком приказу број 7. 1.
,,Hnau енергетске инфраструјауре-северни део и број 7.2. ,,План енергетске
инфраструктуре-јужни део , нове ТС се могу градити као стубне или као
слободностојећи објекти на парцелама свих намена, у складу са важећом законском и
техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземл,у. За
пословно-производне садржаје према потреби ће се градити сопствене ТС на парцелама
инвеститора. Свим тралсформаторским стаuицама потребноје обезбедити колски прилаз
ширине минимално Зм и висине минимално 3,5 м, у случају постојања пасажа, ради
обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Плаиираиа електроенергетска
мрежа 20 kV, као и дистрибутивна мрежа 0,4 kV Mory ce градити и подземно и надземно.
На просторима планиране изградње потребно је изградити инсталацију јавног
осветлења. У nопречним профилима свих. улица плаиираии су независни коридори за
пролаз електроенергетских каблова.
Ради повећања електроенергетских калацнтета и сигурности налајања потрошача,
а због предвиђене изградње пословно производних садржаја у радној зони и уз аутопут
Е-75, у наредном периоду потребноје изграднти нову трансформаторску станицу 110/20
kV Ковил и приклучни далековод 110 kV северозападно од грађевинског подручја.
-

Снабдевање топлотном енергијом
Подручје Ковила ће се снабдевати топлотном енергијом из гасификационог
система, локалних топлотних извора и обновливих извора енергије.
Основни објекат за снабдевање гасом биће Главна мсрно регулациона станица
(ГМРС) Будисава од које полази гасовод средњег притиска до мерно регулационе
станице (МРС) у Ковилу. Од МРС ће полазити дистрибутивна гасоводна мрежа до
потрошача, као и гасоводи средњег притиска до пословно-производних комплекса. 36ог
плаuираuе изградње потребно је изградити још једну МРС у средuшњем делу подручја.
Нове МРс се могу традити и на парцелама намењеним пословању у случају потреба за
веhим каnацитетима. Планира се изградња дистрибутивне мреже и приклучака до нових
објеката.
Потрошачи који не буду имали могућност прикњучења у гасификациони систем
могу се снабдевати тогглотном енергијом из локалних топлотнuх извора (нећи и котлови
на дрвну биомасу и угал,) и коришћењем обновливuх извора енертије.
-

-

Енергетска инфраструктура у атару
Од крулне електроенергетске инфраструктуре преко атарског подручја, на истоку,
прелазе два далековода 400 kV u један далековод 220 kV, a nnauupa се изградња
далековода 1 10 kV за нову ТС 110/20 kV Ковил . Сви далеководи имају запттитне
коридоре у којима није дозволена изградња објеката и садња високо и средње растућег
дрвећа и воћки, осuм уз nосебне услове и сагласност ЈП Електромрежа Србије . На свим
далеководима могућа је саиација, адаnтација и реконструкција за потребе интервенција
или ревитализације електроенергетског система.
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Кроз атар још пролазе и далеководи 20 kV чија заштитаје дефинисана важећим
правилницима из ове области.
Планира се изградња далековода 20 kV према Hlајкаіпу и Гардиновцима. На
трасама 20 kV водова, или изградњом 20 kV огравака од њих, могу се п0ставлати стубне
трансформаторске станице за тіотребе снабдевања електричном енергијом објеката у
функцији полопривредне производње, салаша и зона кућа за одмор. Наведсни садржаји
имају могућност приклучења н на гасоводну мрежу уз одговарајуће услове надлежног
дистрибутера.
Нови електроенергетски Водови могу се градитн и за потребс прuклучења
објеката у ванграђевинском подручју који ће се бавнти производњом електрuчне и
топлотне енергије.
Од објеката крупне термоенергетске инфраструктуре на подручју се налази
магистрални гасовод (МГ-04) Сента-Батајница са огранком за Нови Сад и магистрални
нафтовод Паичево Нови Сад (ДНI) са својим заілтитним коридорима у којима није
дозволена изградња објеката, осим уз посебне услове и сагласност ЈП Србнјагас и і!ЈП
іітраnснафта!І У коридору нафтовода планира се изградња nродуктовода према
Просторном плану подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику
Србuју ( іСлужбени гласннк рсті број 19/11).
Приликом изградње новuх uнсталација круnнс енергетске инфраструктуре
потребно је водитн рачуна о постојећим саобраЋајницама н подземним u надземннм
инсталацнјама водне, енергетске н телекомуникадионе инфраструктуре, односно
изградњу вршитн уз прuбавЈЋање услова од власника нли управлача над овим објектима.
-

Обновливи извори енергије
На овом подручју постоји могућност коришћења следсћuх обновлнвих извора
enepruje.
СолаDна енергија
Пасивни соларни системи
дозволава се доrрадња стакленика, чија се површина не рачуна код индекса
изграђености и нндекса заузетости парцеле уколико се поболшава енергетска
ефикасност о6јекта. Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће оријентације
поред стакленика дозвоњава се прuмена осталих паснвnих система ваздунЈних
колектора, Тромб Мншеловог зи,ца н сл.
-

-

Акмивни соларни системи у ванграђевинском подручју
Соларни системн (соларни колекторски систем нли систем са фотоналонским
паиелнма) за сопствене потребе и комерцијалну производњу енергuје моrу се
поставзватн у ваиграђевинском подручју под следећи условuма:
наводњавање
дозволава се поставлање резервоара за воду,
фотопапонских панела и пратеће опреме потребних дuмензија на земли за потребе
наводњавања поњопривредних повртлнна на свим класама землишта;
-
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стакленици и пластеници дозволава се поставњање фотонапонских
панела и соларних колектора на земји и на објектима за потребе загревања, заливног
система или осветјЂења стакленика или пластеника до максимално дефинисаних
урбанистичких параметара за ове просторе ;
салаши, фарме и објекти у функцији примарне полопривредве производње
дозволава се поставњање фотонапонскuх панела и соларних колектора на кровним
поврілинама и фасадама објеката за потребе загревања, припреме топле потрошне воде
и снабдевања електричном енергијом. Препоручује се употреба комбинованих система
за производњу енергије из обновњивнх извора (соларна енергија са енергијом ветра,
геотермалном енергијом или енергијом биомасе);
објекти саобра1 ајне ијфраструктуре као пратећи садржај дозвоњава се
поставњање фотонапонских панела за потребе осветлења, сигнализације и видеоналзора гІутева, надвожњака и објеката у функцији путног објекта; на путним објектима
као што је мост, надвожњак и сл. дозвоњава се поставлање фотонапонских панела по
претходно прибавњеној сагласности улравњачајавног пута; у заштитном појасу поред
јавног пута по претходно прибавленој сагласности уnравњача јавног пута, могуће је
заштитну ограду (за звучну и визуелну запітиту) изrрадитн од фотоналонских паиела; у
заштитном пружном појасу и на објектима железнице уз сагласност управзвача
дозволава се поставњање фотонапонских панела за потребе комерцнјалне производње
електричне енергије и за потребе уnравњања фампе), сигнализације, осветњења и видео
надзора;
водни објекти и инфраструктура на постројењuма за прераду воде,
пумпним станицама и сл. дозвоњава се поставњање фотонапонских панела на објектuма
и на земли. Фотонапонски панели могу се поставњати и на отвореним каналима
поштујући оrраuичења дефинисана Законом о водама;
рибњаци
на воденим површинама дозвоњава се поставњање
фотонапонских панела.
-

-

-

-

-

-

-

-

Соларни системи за комерцијалиу производњу електричне u!unu топлотне
енерruје могу се градити у ванграђевинском nодручју и то на поњоnривредном
землишту 6. класе и ннже, трстици и nашњаци уз обавезну израду плаuа детањне
регулације и стратешке лроцене утицаја на животиу средину.
-

Актіівни соларни системиу грађевинском подручју
Соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну производњу могу се
nоставњати у грађевинском подручју nод следећим условuма:
објекти nородичног стаuовања на кровним nовршинама и фасалама
главног, помоћног, економског објекта и сл. дозвол,ава се поставњање соларнuх система;
објекти пословања, пословно-стамбени објекти, објекти спорта и
рекреацuј е, туристичии објекти, објекти јавне н других намена на кровним површинама
и фасадама објеката, где просторно техничхи услови то дозвоњавају; на постојећим (уз
сагласност nројекталта објекта или друјлтва архитеката Новог Сада) и плаииралим
-

-

-

-

-
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објектима дозволава се поставлање соларних система на препустима у форми ограде
или надстрешнице; на плаиираним објектима фасадни елементи могу бити изграђени оД
блокова са интегрисаиим соларним паиелима; на објектима под зајптитом, соларни
системи се могу поставлати само уз сагласност надлежног завода за заштиту спомсника
културе;
површинс јавне намене на стубовима јавне и декоративне расвете и за
потребе вндео надзора (у регуладијама улица, у заједничхим блоковским поврІпинама,
у парковима, у окВиру дечјих игралишта и спортских терена), за осветзњење рекламних
ІЈаноа И билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима урбаuог
мобилијара (надстрешнице за і nyne, аугобуска стајалишта, изнајмњиване бициклова и
сл.) дозволава сс поставњање фотонапонских паuела.
-

-

Соларни системи за комерцијаллу произВодњу електричвс иiили топлотне
енергије могу се градити у грађевинском подручју и то:
у радној зони дозволава се изградња соларних енергана u conapuux
електрана (снаге до 10 MW) или комбиноваиих енергетских производних објеката који
користе обновзвнве изворе енергије. 3а изградњу оваквих објеката обавезна је израда
плаuа деталне регулације уколико не постоји приступни пут и осталu капацитети
инфраструктуре, или израда урбанистичхог пројекта ако је дефинисан приступни пут и
ако постоји изграђена одговарајућа инфраструктура. Такође јс обавезна израда
стратеіпке процсне уruцаја на животну средину.
-

-

Енергија биомасе
Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом
објеката коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у
локалиим топлотвим изворима:
постројења за производњу електричне н топлотне енергије из бномасе или у
комбинацији са друruм OuE могу се градитu у грађевuнском подручју у оквиру радне
зоне. 3а изградњу оваквих објеката обавезнаје израда плана деталне регулације уколико
не постоји дристулни пут и остали капацuтети инфраструктуре unu израда
урбанистичког пројекта ахо је дефиннсаu приступни пуr и ахо лостоји изграђена
одговарајућа инфраструктура. Такође је обавезна израда стратешке процене утицаја на
животну срсдину;
постројења за производњу елеіпричне и топлотне енергије из биомасе или у
комбинацији са другим ОиЕ могу се градити у ванграђевниском nодручју на
поњопрuвредном земзвишту 6. класе и ниже, трстнцима и лашњацима, уз обавезну
израду плаиа деталне регуладије и стратешке процене утицаја на животну средину;
постројења за производњу биогаса uз бизвног и жнвотињског отпада за
сопствене потребе могу се градити за потребе објеката у фулкцији прuмарне
полопривредне производње и на фармама, а до максимално дефинисаuих урбанистичких
параметара за ове просторе.
-

-

-
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Геотермална енергија
Системи са топлотним пумпама Моту се поставлати на парцелама сВих намена
које се односе на могућу изградњу објеката. У случају ископа бунара гіотребно је
прибавити сатласност надлежног органа.
Енертија ветра
Појединачии стубови са ветрогенераторима мањих снага (до 10 kW) могу се
поставјњати на парцелама свих намена, тако да висина стуба није веlтха оД удањености
стуба од објекта на самој парцели кли оД границе суседне парцеле.
Производња електричие, односно топлотне енергије за сопствене потребе
коридјћењем обновњивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења.
енергије.
Мерс енергстске ефикасности изградње
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и
касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском
инфраструктуром, потребно ј е применити следеће мере:
приликом пројектовања водити рачува о облику, положају и повојњној
оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацијн;
користити класичне и савремене термоизолационе материјале прилиісом
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани
материјали, дрво, трска и Др.);
у инсталацијама освет.ЈЂења у објеісгима и у инсталацијама јавне и
декоративне расвете употреблавати енергетски ефикасна расветна тела.
користuти пасивне соларне системе (стахленици, масивни зидови, тромбмишелов зид, термосифонскн колектор итд.);
nоставлати соларне панеле (фотонапонске модуде и топлотне колекторе)
као фасадне и кровне елементе где техничке могућкости то дозволавају;
размотрити могућност поставњања тзв. зелених кровова и фасада, као и
коришћење атмосферских и отпадних вода;
код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње
аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.
Објектu високоградње морају бити пројектовали, изграђени, коришћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се
утврђују издавањем сертификата о енертетским својствима који чини саставни део
техничке документадије која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
-

-

-

-

-

-

8.4

Електронске комуникације

Подручје Ковил ће битu комплетно приклучено на системе електронских
комуникадија.
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Гіланира се осавремењавање телекомуиикационих чворишта у цињу пружања
ноВих сервиса корисницима. Планира се и дање поставлање мултисервисних платформи
и друте опреме у уличиим кабинетима у склопу децентрализације мреже. Улични
кабинети се могу поставњати на јавној површини, у ретулацијама постојећих и
планиравих саобраliајиица, на местима где постоје просторне и техничке могућности.
Планираиа је изградња оптичкот кабла Каћ Шајкаш Тител са проводним каблом за
Ковињ. да би се обезбедило проіпнрењс мреже електронских комуникација потребно је
у ретулацијама улица и до нових објеката изтрадити подземну мрежу цеви кроз које ће
пролазити будућа инсталација електронских комуиикација. У попречним профилима
улица резервисаuи су независни коридори за мрежу електронских комуникација.
гілаиира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније
свих надлежних оператера. На подручју је могуће поставњати системе мобилне
телефоније уз поштовање следећих услова:
ај-Ітенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се поставњати на
кровнс и горње фасадне поврплме објеката уз обавезну сагласност власника, односно
корисника тих објеката;
аитенски системи мобилне телефоиије, као и осталих електронских
комуникација, могу се постав.ЈЂати на антенске стубове уз обавезну сагласност власника,
односно корисника парцеле; аuтенске стубове могуће је поставњати на парцелама свих
намена; базне станице поставњати у подножју стуба, уз изградњу оптичпог проводног
кабла до базие стаиице;
аuтенске системе ггостав.ЈЂати уз подповање свих правилника и техничких
лрепорука из ове области, као и препорука Светске здравствене организације;
изглед аuтенског система (који је лахо уочњив) ускладити са објектима у
непосредном окружењу; користити транспарентие материјале за маскирање и
прикривање опреме;
уколико се у близини налазе стубови, односно локадије других оператера,
размотрити могућност заједничке унотребе;
обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагиетног зрачења у
близини аnтенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се
налазе на истој или сличној висини као и аuтенски систем;
за поставњање антенских система и базних станице мобилне телефоније и
осталих електронских система обавезно је лреодно позитuвно мнмњење надлежног
органа управе.
Постојећu системи мобилие телефоније се за,цржавају до привођења простора
планираној намени уз обавезно периодично мерење јачине зрачења каnо је то важећим
правилвицима дефинисаио.
-

-

-

-

-

-

-

-
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9.

9.1.

ЗАШТИТА КУЛТУРІ{О ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА
и пРиРоднИх ВРЕДНОСТИ
-

Заштита културно историјских споменика

Непокретна културна добра
1. МАНАСТИР КОВКЊ, душава Вицкова 5 1, Ковил ;
Одлука о угврђивању за непокретно културНо добро од великог значаја: ,,Сл. лисТ
АПВ , бр. 28/91
Одлука Владе Републике Србије о угврђивању заштићене околине споменка
културе Манастира Ковил 05 број 633-152/2008 од 17. јаиуара 2008. године: ,,Службени
гласник РС , бр. 7/08 од l8јануара 2008. године
Заштићена околина стіоменика културе: Кат парцеле бр: 3240, 3248, 3250, 3251,
3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3261, 3262, 3263, 3264, 3275, 3285, 3288,
3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3329, 3331, 5838, 5839, 5840, 5841, 5854, 6555, 6862, 6863,
6990, 6991, 6993, К.О. Ковил у државној својини, 3279, 3280, 3281, 3283, 3284, 3286,
3287, 5834, 6556, 6557, 6561/2, 6562,6753, К.О. Ковилудруштвеној својини, 3241, 3249,
5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832,
5833, 5835, 5836, 5837, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5855, 5856, 5857, 5858, К.О.
Ковил, у приватној својини, 3265, 3267, 3268, 3269, 3270, 3272, 3273, 3274, 3278, 3330,
6554, 6560, К.О. Ковнл у својини Маиастнра Ковил, 3260, 5817, 6754, 6850, к.О. Ковил
у мепіовитој својини.
Мере заштите за споменик културе:
заііпићени споменик не може се преправлати, рестаурисати, дозиђивати
иди руілити, а забрањена је свака градња н ма каква промена облика терена у његовој
непосредној околини без претходне дозволе Завода,
заштuћене иконе не могу се рестаурисатл нитu премештати без претходног
одобрења Завода.
-

-

Мере заштите заштићене околине споменика културе:
очување аутентичности амбијента у којем се налази сnоменик културе,
забрана ахтивности које нарупаавају природно окружење споменика
културе,
забрала градње индустријских, енергетских, инфраструктурних,
привредних и других објеката трајног или привременог карактера који својом наменом,
габаритом, волуменом, обликом или отпадплм материјама могу угрозитл н деградирати
споменик културе и његово фувкционисање као верског објекта, или његову заглтићену
околину,
пре извођења земњаиих радова обавезна су запітитна археолотпха
ископавања,
-

-
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све садржаје делатности и намене простора и објеката у оквиру заштићене
околине прилагодити намени споменика културе као верског објекта,
забрана промене намене површина и култура до донојлења одговарајућих
-

-

планских аката,
забраиа експлоатације ілума на начин и у размерама које доводе до
деградације састојина и оголавање терена, као и чисте сече,
забраиа депоновања чврстог отпада, чије одлагање врпіити организовано у
оквиру комуналних служби,
забраuа испуілтања отпадних вода поврілииски и у рукавац дунава, а
елиминацију спровести у прописно изграђене септичхејаме,
забраuа експлоатадије минералних сировина и отварање привремених
позајмишта,
забраuа превођењадалековода снаrе 35КW и веће,
постојећи водоток оставити у природном стању н регулационе радове
изводити само у случају угрожености, односно у интересу замтите Специјалиог
или заштићене околине споменика
резервата природе ,,Ковињско-летроварадински
културе,
озењењавање, формирање загіітитног појаса и други видови садње могу се
обавњати, поред аутохтоних, и дрвенастим и жбувастим врстама, одговарајућим за
специфичне услове станишта на овом простору,
забрана уношења страних врста дивњачи и порибњавање врстама које могу
да изазову измену састава аутохтоног живог света.
-

-

-

-

-

2. СПОМЕНИХ ПОСВЕЋЕН РАТНИЦИМА ПрВОг СВЕТСКОГ РАТА У
КОВЈјњУ,Трг солунских добровоЈЂада,Горњи Ковињ, (Сгіоменик културе и заштићена
околина коју чиuи парцела број 1428
Одлуха о угврђивању за непокретно културно добро од великог значаја:
,,Службени лист АпВ , број 28/91.

Мере запттите:
редовно чување и одржавање споменика,
споменик се не сме помератu са места на којем је саграђен.
-

-

3. РОДНА КУЋА unHJE HEHІHHA У КОВИЈБУ, враlтіе Вуков 1, (Споменик
културе и запітићена околина коју чини парцела број 288/1)
Решење о утврђивању граuнца заштићене околине и основних услова чувања,
одржавања и коришћења куће и њене заштићене околине бр. 6-59/93-1-9 од 22. априла
1993. године: ,,Службени лист Града Новог Сада , број 5/93.
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Мере зајјітите:
забрањена раскопавања, рушења, преправлања, презиђивања или вршења
било кахвих радова који могу нарушити својства споменика културе без утврђених
услова и сагласности надјіежне установе заштите,
извођење Техничко-запјтитних мера ради обезбеђења од оштећења или
уништења под условима, у поступку и на начин угврђен Законом о културним добрима
(,,Службени гласник РС бр. 71/94, 52/11 др. захон и 99/11 др. захон),
коримћење споменика културе у сврхе које су у складу са његовом
природом, наменом и значајем,
обавемтавање надлежне установе заштите о свим правним и физичким
променама насталвм на споменику културе,
у границама заштићене околине не смеју се нодизати нови објекти, а кућни
претпростор мора се одржавати у затеченом стању и изгледу.
-

-

-

-

-

-

-

4. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВЕТОГ АПОСТОЛА ТОМЕ У
КОВИЛУ (доњоковизњска црква), Лазе Костића 16, (Споменик културе на парцели број
2513 и Затлтићена околина коју чини цела парцела број 2513 и делови парцела 3312 и
3326)

Одлука о угврђивању за споменик културе
2005. Године, ,,Службени гласник РС бр. 108/05.

-

05 бр. 633-7567/2005 од 1. децембра

Мере заштите споменика културе:
очување изворног изгледа сполапгње архитектуре и ентеријера,
хоризонталног и вертикалног табарита, облика и наrиба крова, свих конструктивних и
декоративних елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика,
редовно пра1 ење стања и одржавање конструктивно статичког система,
кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику
културе,
забраuа ра,дова који могу угрозити статичху безбедност сnоменика
културе,
поставзњање и одржавање адекватне расвете.
-

-

-

Мере заштнте заштићене околине:
урбанистичхо и комунално одржавање и кориглћење уличног простора
испред споменика кузпуре као јавног простора превасходно намењенот пегпацима.
-

Објекти у поступку проглашења
1.
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ,
(Горњоковилска црква) са светосавским домом, Улица Лазе Костића број 80 и
2.
РОДНА КУЋА ЛАЗЕ КОСТиЋА, Улица Лазе Костића број 82.
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Споменици културе и добра који су у посТупку утврђивања, на снази су мере
заштите прописане поједнначним актом Одлуком о утврђивању.
-

Објекти поД претходном заштнтом
1.
2.
3.
4.

Објекат у Улици браће Вуков број 11,
Објекти у Улнци Змај Јове Јовановuћа број 20,
Објекти у Улици крања Петра број 11,
Објекти у Улици Лазе Костића бр. 80 и 82.

Мере заштите:
очување орuгнналног хоризонтаЈгпог и вертикалног габарита постојећих
објеката, конструктивног склопа и примењевих материјала,
очување основних вредности функдионалног склопа и ентеријера, као и
сачуваних детања у ентеријеру (дашчаиих подова, кањевих пећи, оригиналне столарије
и сл.),
очување unu рестаурација изворног изгледа, стилских карактеристнка,
декоративних елемената и укулног ликовног израза,
при санацији, адалтацији или реконструкцији користити орнгиналне
материјале, начин обраде и Врсту декорације,
обавезно за,цржавање свих орипінадних нагиба кровних равни, као и
оригиналног начина покрuвања и материјализацнје,
све накнадно додате елементе или делове, нли некомпатибилно замењене
конструкцнје илн делове конструкција, дозидане објекте или делове објеката који вису у
складу са орнгиналним, потребно је реконструлсати, односно довести изгледом у стање
тако да ne нарупава основни концепт градње н организацнје парцеле,
очување односа изграђеног неизграђеног на парцели,
могућа је промена намене дела или целог објекта, уколико она неће
нарушити постојећи архнтектонско-конструктивни склок и функцuоналну шему,
остади објектн на парцели (доrрадње и дворигпни објекти) не подлежу
режнму заппнте главног објекта и решавају се у складу са њнховом валоризацијом, алн
тако да не наруше вредностu главпог објекта, а према условнма надлежне уставове
заштите непокретних културних добара. Дворишни простор партерно u хортикултурно
уредитu и ускладити са главним објектом, уз макснмално очување или реконструкцнју
економских зграда у дворишту (чардаци, іnyne сл.),
дозвоњено је увођење савремених инсталација, тако да не uapyіne
вредпости ентеријера н екстеријера,
промена намене таванских и подрумских просторијаје мотућа уз обавезну
сагласност надлежве уставове заштuте,
при реконструкцији крова обавезно је задржавање њетове орuгuналuе
геометрије, материјализације покривача и конструктивнот склопа,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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код жцалтације подрумских просторија водии рачуна о статици објекта,
санацији евентуалне влаге и примени сВих превентивних радњи, уз претходно
испитивање тла и израду елабората заштите тот објекта, али и суседних,
отварање портала и излога. Приликом интервенције, мора се поштовати
принцип јединственог третмава целог објекта, тако да се не наруше осuовне вредности
архитектуре, стилске карахтеристике и пропорцијски односи ликовних и
конструктивних елемената на фасади.
Након истека три године од дана евидентирања објекта за добро које ужива
претходну заштиту, не примењују се мере заштите.
-

Локалитети са археолошким садржајем
Постоји 38 рекогносцираиих археоломких налазишта на следећим просторима:
1.
Потеси Нове земзе, Бели брет (бр. парцела 4613-1617, 4634-4637 и 7207),
2.
Потес Нове земзе (бр. парцела 4596 и 4597),
3.
Потес Виногради, (бр. парцела 4532 и 4533),
4.
Потес Виногради (бр. парцела 45 13. 45 15-4522),
5.
Потес Винотради (бр. парцела 4499,4503,4505-4510),
6.
Потес Виногради (бр. парцела 4488 и 4491),
7.
Потес Виногради (бр. парцела 4462-4487),
8.
Потес Виногради (бр. парцела 349-372),
9.
Потес Виногради (бр. парцела 403-410)
10. Потес Виногради (бр. парцела 379-381,396-400),
11. Горњи Ковuл (бр. парцела 468-500, 1449-1456),
1 2.
Потес Јарак (бр. парцела 6695-6603, 6708 и 6609),
13. Потес Јарах/Зечији ат (бр. парцела 725-6730),
14. Потец Јарак (бр. парцела 6717/1, 6717/2-6751/9),
15. Потес Аркањ (бр. парцела 6755, 6756, 6757, 6863),
15.а. и 15.6 Потес Зечији ат (бр. парцела 6557, 6560),
16. Потес Јарак: Хумка бр.1 (6565/2 и 6565/3), Хумка бр. 2 (6565/2, 6584),
Хумка бр. 3 (6577, 6580), Хумка бр. 4 (6562),
17. Потеси Ледине и Броћuн до (бр. парцела 3820-3828, 43 12, 4363-4370, 43784388),
1 8.
Потес Скакавци (бр. парцела 3452/1, 3452/2, 3452/3 и 3452/4),
19. Потес Скахавци (бр. парцела 3488-3498),
20.
Потес Шевари (бр. парцела 3735),
20.а Потес Шевари (бр. парцела 3654/3659),
20.6 Потес Нове ливаде (бр. парцела 3694-3697),
20.в Потес Нове ливаде (бр. парцела 3708-3709),
21.
Потес Броћин До (бр. парцела 4328-4333),
22.
Потес Нове ливаде (бр. парцела 3376-3381 и 3392-3397),
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23.

Потес Скакавци (бр. К/јІЈ-З, на траси Јужног тока ) (бр. парцела 3564-

24.

Потес Скакавци (бр. К/јП-2, на траси

3549),
I!јужног тока

) (бр. парцела3576/2,

3550),
Потеси Џанах и Скакавци (бр. К/јН-1, на траси Јужног тока ) (бр. парцела
25.
3608-3618, 3578/1),
Потес Џалак (бр. парцела 3883-3889, 3855-3859),
26.
Потес Крстача (бр. парцеда 5308-53 12),
27.
Потес дрварицс са хумком (бр. парцела 4045-4050),
28.
Потес дрварица (бр. парцела 4035-4041) и хумка на парцеди бр 6956,
29.
Потес Крстача (бр. парцела 4146,4147, 4139-4 143),
30.
потесКрстача (бр. парцела 5збо-5365),
31.
Потеси Крстача/Манастир (бр. парцела 5868/1, 5869-5871),
32.
Потеси дрварица (бр. парцела 5419-5424, 5380-5385) и хумка на парцели
33.
број 5481,
Потес дрварица (бр. парцела 4114-41 16),
34.
Потес дрварица (бр. парцела 5390-5391),
35.
Потес дрварица (бр. парцела 5400-5402),
36.
Потес Шума (бр. парцела 5761-5765),
37.
ПотесШума (бр. ларцела 5747, 5748/1, 5548).
38.
Лрхеолошка налазишта се деле на ј и 11 режим заштите за која су утврђене опмте
мере, а за І режим заштите и посебне мере заштите.
Режим заіптите І степена јс простор старе високе обале дунава, односно зоне
археолошких локадитета број 1 16 (локалитети на давашњем грсбену старе обале
дувава и њеном непосредном залеђу који су у хроноломком распону од неолита до новог
века). Ови локалитети својнм садржајем, хронолошким потенцнјалом, бројношћу и
густином археолошких налаза, старином, континунтетом, документарним историјским
вредностима, природним окружењем и положајем. Стара обала дуuава се издваја као
најзначајније археолошко подручје у ковиском атару. Хумке на Зечијем ату и Јарку у
зони локалитета број 16, који осим што представлају реткост и старину, најугроженије
су наслеђе у ковиском атару.
Режим заштите 11 степена утврђује се за локалитете број 17-38 (на локадијама у
залеђу старс високе обале дунава. на лесној заравни, на обалама старих рукаваца,
гредама н на обалама некадашњих бара у атару).
-

Мере заштите
Опште мере заштите простора:
простори посебних културних и прнродних вредности се адекватно чувају
и репрезентују у складу са својим значајем и непосредвим окружењем;
-
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плалирају су радови на уређењу и ревитализацији репрезентатнвног
сегмента археолошкот подручја реконструкцијом и презентацијом іn ѕіlu, y цињу
очување наслеђа и образовање.
пре предузимања било каквих земњаних радова на свим констатованим
локалитетима, потребно је од надлежног 3авода исходовати слове и мере заштите. На
овим локалитетима и зонама заштите, вре изградње нових објеката, инфраструктурних
коридора и извођења других земњаних радова, морају се обавити претходна заштитна
археолошка истраживања.
изузетноје важна и пријава случајних налаза надлежном Заводу за заштиту
споменика културе, као и снречавање незаконитог ископавања, девастације и отуђења
археолошког културног наслеђа.
-

-

Посебне мере заштиме простора за Јстепенарежима заштите
Археолошко подручје старе обале дунава и зоне археолошких локалитета бр. 1-9
н 12-16 у атару, строго чувати у склопу интеrралне заштите природних вредности
очуваног предела. Приликом реализације плана (урбанистичког и инфраструктурног
развоја) неопходно је што мање оштећења постојећег археолошхог наслеђа.
9.2.

3аштита природних вредноети

Заштићена подручја
Специјални резерват природе Ковињско-петроварадински рит , заштићен
Уредбом о проглашењу СРП Ковињско-петроварадински рит ( Службени гласник РС
Іі
, број 44/11);
Станишта заштићених и строго залітићених врста од националног значаја и
типови станишта
Ознака: НСА13а, назив: Ковињске слатине , категорије станишта: слатине.
Ознака: НСАІЗ6, назив: Ковињске слатине , категорије станишта: слатине.
Станишта су регистрована у бази података Покрајинског завода за заіптиту
природе у складу са критеријумима Правилника о проглашењу и зНптитн строго
заштићених н заштићених дивњих врста бињака, животиња и гњива, број 1 10-0018/2009-03 од 20.1.2010. ( Службени гласник РС , број 5/10).
У оквиру гравица заштићене околине споменика културе улази и део наведеног
сталиштаНСАlЗб.
Еколоіпки коридори
дунав и његов обалски појас са насипом еколомки коридор од међународног
значаја утврђен Регионалним просторннм лланом АП Војводине ( Службени лист АП
војводинеІі, број 22 од 14.12.2011. године).
Локални еколошки коридори: каиали.
-
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Мере очyвања Специјалног резервата природе Ковилско

Іі риТ

- петроварадиНски

На подручју Специјалног резервата природе іКовињскопетроварадИнски рит
омогућава се коришћење заштићеног подручја засноваио на чувању, одржавању и
унапређивању свих природuих вредности и особености. Овахви захтеви подразумевају
да се ниједал њетов део, не сме искњучити из плавне зоне дуНава подизањем насипа, јер
без повременог плавЈЂења рит престаје да буде рит, и rуби изворне карахтеристике.
Залітита вегетадије обухвата, поред шумске вегетације, и остале билне зај еднице
ради очувања изворности и природних одлика барско-мочварнот комплекса рита.
Све облике туристичко рекреативног и привредног коришћења простора под
осталим биЈЂним заједницама (спортскн риболов, експлоатација трскс, кошење ливада,
испаша стоке, кориіпћење лековитог била и сл.) ускладиће се са потенцијалним
природним могућиостима и капацитетима датог простора, утврђивањем плаuске намене
његових одређенuх делова.
Очување флоре Ковињског рита, као битног елемента његових укулuих
природних вредности, подразумева доследно спровођење захонских мера запітите
заступњених проређених и угрожених билних врста у риту.
На подручју Специјалног резервата Ковињско-петроварадински рит
устаиовен је режим 3 нптите ј, 11 и јјј степена.
Заштита, уређење и развој подручја резервата одвијаће се у скдаду са плаuским
решењима и условима Просторног плаиа резервата.
Ковилско-петроварадински рит номииован је за Рамсарско лодручје, а због
изузетних орнитолошких и флористичких вредности регистрован је као станиште од
међународног значаја за птице (јВА подручје-Імрогtалt Bіrd Area) u билке (ІРА подручје
Іmportant Plant Areaѕ).
-

Мере очувања стакишта заіптићених и строго заштнћених врста од националнот
значај а
На сталиштима заштићених и строго згптићених врста од надионалног значаја:
забрањено је: мењати намеву површина (осим у цињу еколошке
ревитализације стаиишта), преоравати површине под лриродном вегетацијом, уклањати
-

травни

покривач

са

површинским

слојем

земњишта,

nодuзати

соларне

и

ветрогенераторе, гра,цити рибњахе, отваратu површинске копове, мењатu морфологију
терена, привремено или трајно одлагатн отпад и опасне материје, уноситu инвазивне
врсте билаха н животиња.
неопходво је: ускладити постојећи режим вода са цизвевима заштите
станипіта. обезбедити одржнво коришћење травних површина стаиишта за кошење и
испашу у складу са каnацитетом станншта, обнавњати шумарке аутохтоних врста на
одговарајућим ливадским стаништнма до 20% покривеностu по парцели, одвосно до
максималне велuчине поједнначних поврпіина до 0,05 ha.
-
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потребно је прибавити посебне услоВе заппите природе за изградњу и
реконструкцију инфраструктуре и објеката, планирање рекреативних активности,
уређење вода, геолојпха и друга истраживања, подизање ваијлумског зеленила, сеча
дрвореда, група стабала и шумица, крчење жбуња, пањење вегетације ливада, пајпч,ака
и трстика, као и ревитализацију станипјта, формирање појилишта (копање јаме, бушење
Новог ИЛИ обнавлање залуштеног бунара), као и за подизање привремених објеката
(надстрешнице и сл.) тако да се не условњава, не ограннчава и не ремети
функционисање и одржавање водних објеката.
Мере очyвања еколошких котидора
Потребно је чувати и унапредити следеће природне и полуприродне елементе
еколошких коридора у што већој мери:
није дозвоњена промена намена површина под природном и
полуприродном вегетацијом (ливаде, пашњаци, трстици итд.) као и чиста сеча шумских
појасева или других врста зеленила са улогом ехолошких коридора;
поплочавање и изrрадњу обала са функцијом еколошких коридора свести
на најнеопходнији минимум. Поплочане или изграђене деонице на сваких 200-300 nі
(оптимално на 100 тп) прекидати мањим зеленим површинама које су саставни део
заштитног зеленила. Поплочани или бетонирани делови обале не моту бити стрмији од
45°, изузев пристана, а структура њихове површине треба да омогућује кретање
животuња малих и средњих димензија;
током реконструкцuје постојећих обалоугврда прекидати их мањим
просторима који ублажавају негативне особине измењене обалне структуре;
испод мостова као и на местима укрштања државних гіутева вишег реда са
еколошким коридорима, приликом изrрадње или реконструкције, предвидети посебне
пролазе и прелазе за жквотиње наведених објеката;
прибавити посебне услове заштите природе од Покрајuнског завода за
заштиту nрироде за израду техничке докумеитације регулације водотока, поплочавања и
изградње обала, изградње или обнавлања мостова и саобраlіајница.
Урбане садржаје распоредити тако да минимална удањеност објеката од
еколошких коридора нема директног утидаја на коридор:
на простору извав зона становања забрањена је изградња објеката чнја
намена није директно везана за обалу водотока са функцијом еколошког којидора на
растојању мањем од 50 м од обале стаја1их вода, односно линије средњег водостаја
водотока;
у зонама стаиовања, минимална удањеност плаиираних објеката који
захтевају поплочавање u осветлењеје 20 м, а оптималиа 50 м од обале коридора;
уз обалу чији је део планираu за спортско-рекреатнвне аiсгивности, могу
бити смештени објекти везаии за активности на води (привез за чамце или монтажнодемонтажнu молови и др) на тај начнн да не прекидају континуитет корuдора, а у појасу
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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виLпеспратног зеленила плаиирати објекте који не захтевају вештачху гтодлогу и
осветлење (нпр. трим-стаза, дечије игралиште, уређена зелена површина);
у простору еколошког коридора и зони непосредног у-гицаја ширине до 200
nі од коридора, забрањено је одлагање отпада и свих врста опасних материја,
складиштење опасних материја (резервоари горива и сл.) и нерегуларно одлатање отпада.
успоставзњањем континуитета зелених површина чија струкгура подржава
функције еколошког корндора, очувати и унапредити вегетацију приобања еколошких
коридора:
уређењем континуираног појаса вишеспратног заштитног зеленила,
очувати појас приобалне вететације (врбаха и мочварне вегетације) на што већој дужини
обале водотокајкаиала и обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста
плавног подручја (тополе, врбе, панонски јасен, брест, храст лужњак итд.) које је
неопходно обогатuти жбуиастим врстама плавног подручја;
зајдтитни појас канала (код локалних коридора у ширини од најмање 5 гп)
треба да нма травну вегетацију која се одржава редовнuх кошењем и која не може битu
засенчена дрворедом (посаЂеним ват коридора);
на трађевинском землишту наменити приобање и деонице еколошког
коридора за зеленило посебне намене, са улотом очувања и занггите биолошке
разноврсности;
на просторима, тде не постоје услови за формирање напред описаног појаса
заштитног зеленила (саобра1 ајнице и сл.), обалу визуелно одвојити од просторалудских
ахтивности зеленилом висине 1-3 м;
током планирања заштитног зеленила објеката!блокова, уз међuе линије
парцела које се граииче са обалним појасом наведених водотокова, формирати
вишеспратно зајлтитно зеленило минималие ширине 3 5 гп (у зависности од величине
парцеле/блока);
забрањено је саЂење инвазивних врста, а током уређења зелених површина,
одстраuити присутне самоникле јединке инвазивних врста и обезбедити редовно
одржавање зелених површина.
Пронађена геолопјка и палеонтолошка документа (фосили, мииерали, кристали и
др.) која би могла представзњати замтићену природну вредност, налазач је дужаu да
пријави надлежном министарству у року од осам дана од даuа проналаска, и предузме
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

ЗАШТИТА ПРОСТОРА ОД ЕЈІЕМЕНТАРНХ НЕПОГОДА
И РАТНИХ РАЗАРАЊА

Ра.ди заштите од елементарних непогода и других несрећа, оргаии државне
уnраве, органи локалне самоуправе и привредна друппва и друга правна лица, у оквиру
својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се ставовништво, односно запослени,
склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
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Склањање зњуди, материјалних и културних добара обухвата плаиирање и
кориніћење постојећих скдонимта, других заппитних објеката, прилагођавање НоВих И
постојећих комуналних објеката и подземних саобраhајница, као и објеката погодних за
заштнту и склањање, њихово одржавање и коришћење за замтиту зњуди од природних и
других несрећа.
Као други заіптитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у
стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање зњуди и материјалних добара.
Као јавна склоништа могу се користити и постојећu комунални, саобраћајни и
други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.
Инвеститорје дужаи да приликом изградње нових комуналних и других објеката
у градовима прилагоди те објекте за склањање зњуди.
Придиком изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским
просторијама, гради се ојачаиа плоча која може да издржи урушавање објекта.
Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката
за склањање становниuітва врши се у складу са прописима.
11.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Начин спровођења плаиа датје у графичком приказу број 9 Ііспровођење плана
у Р 1:20 000.
Основ за издавање uнформацuје о локацији, локацијских услова и решења за
одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола у оквиру подручја плана биће
плаи генералне регуладије, план детазњне регулације и урбанистички пројекат!
Планом се грогЈисује обавеза израде плалова детањне регулације и урбанистичких
пројеката.
3а просторе у којима је основ за реализацију план детазњне регулациј е, могуће је
утврдити препоруке за локадије за детањнију разраду урбанистичким rЈројектом.
доношење овог плана омогућава реализацију плаuираuих и реконструкцију
постојећих објеката и инсталација комуналне инфраструктуре.
11.1. Простори за којеје основ за реализацију план генералнс регулације
У просторној цедини број 1 (грађевинско подручје насезња) простори намењени
за:
стаиовање (породично стаиовање, породично стаиовање позњопривредног
типа и породично становање на Ади и Вењерцу),
уређење комплекса и реконструкцију постојећих објеката, доградњу,
замену и изградњу нових објеката јавних служби у деловима који се не разрађују
документима детањније разраде;
мешовиту пословно-стамбену зона,
радну зону (цела урбанистичха целина број 3),
спортски центар на Ади,
-

-

-

44

Вапіариште,
Горњековизњско гробње,
пијацу,
ставицу за снабдевање горивом ако се не планира њено проширење,
запЈтитво зеленило,
тргове и скверове,
гасну мерно регулативну станицу,
трафосталице,
насип, н
дунавад.
-

У просторној целини број 2 (североисточпи део атара) простори намењени за:
позњопривредно земјњиште,
објекте за примарну іголопривредну производњу,
зону фарми (осим за појединачне фарме),
зону canaіna u постојеће салапје,
стаuицу за снабдевање горивом и Мотед Етно село (уколико се
задржава садашње просторно решење),
површине за рекуліивадију (позајминіта земзње и депонију),
Јлуме,
трстике и папгњаке,
државне пугеве ІіA реда бр. 1 14 и 129,
опппинске путеве,
друге саобраlхајне површине (осим коридора Државног пута АІ (Е 75),
водозахват,
мелиорадионе каиале,
електроенергетске коридоре (за постојеће далеководе) и
матистрални гасовод и нафтовод.
-

-

-

-

-

У просторној целинн број З (југозаладни део атара) простори намењени за:
полопривредно земзњишге,
објекте за примарну позњопривредну производњу,
виноградарске куће,
шуме,
трстике и паілњахе,
поврпгине за рекултивацију (позајмиште земзње),
пречистач отладннх вода,
црпне стаиице,
мелиорационе каиале,
насип,
опјп јиііске путеве,
друге саобраћајне површкне,
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електроенергетске коридоре,
ловртпине за рекултивацију.
У просторној целини број 5 (Ковилски рит и дуиав) просТори намењени за:
шуме,
трстике и пашњаке,
насип,
саобраћајне површине (осим коридора државнот пута І А реда број 1),
електроенергетске коридоре (водове снаге мање од 1 1 O kV),
дунавац и
дунав.
11.2. Простори за које је основ за реализацију план детањне регулације
У просторној целини број 1:
урбанистичка целина број З зона нових стамбених зона и спортскорекреативни центар,
доњоковињско гробње и
ставица за снабдевање горивом уколико се планира њено проширење.
-

-

У просторној целини број 2:
фарме чији калацитет налаже обавезу израде студије о процени угицаја на
животну средину;
за гіодручје државног пута АІ (Е 75);
у случају потребе за гіроширењем државног пута HA реда бр. 114 и 129,
у случају потребе за пронјирењем постојећег железничког коридора,
3а нове станице за снабдевање горивом са ширим садржајем ван парцеле
пуга,
Трафостаиица Ковил 110/20 kV ca ,цалеководом налона 1 10 kV,
за изградњу постројења за производњу електричне и топлотне енергнје, у
случају потребе угврђивања грађевинског землuшта;
за потребе реализације планиране отворене каиалске мреже која ће
функционисати за планиране залнвне системе.
-

-

У просторној целини број З:
фарме чији кападитет налаже обавезу израде студије о процени угицаја на
животну средuну;
рибњаке површине веће од 10 ha,
за потребе реализације планираие отворене каиалске мреже која ће
фуnкционисати за планиране залнвне системе,
општински пуг Нови Сад Ковил.
-
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У просторној целини број 4:
манастир Ковињ.
-

Подручјс маиастира Ковил се може деталније разрађивати и просторним гілаuом
посебне намене, уколико оргап надлежаи за њетово доношење тако одлучи.
Уколико јс неопходио пројпирење или утврђивање нове поврглине јавне намене
за изградњу атарских и других некатеторисаних путева, неопходно јс израда плана
детањне регулације.
11.3.

Локације за које је основ за реализацију просторни план подручја
посебне намене

У просторној целини број 2:
коридор продуктовода.
-

Цела просторна целина број 5.
Просторна целина број 4 се може реализовати на основу плана деталне рсгулације
или на основу просторног плана подручја посебнс намене уколико орган за његово
доноілење тако процени.
11.4.

Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат

Планом генералне регулације одређују се простори за које је обавезна израда
нових урбанистичквх пројеката.
У просторној целини број 1за:
комплекс нове предшколске устаиове,
-

-

-

-

комплскс нове основне школс,

комплскс за изrрадњу новог дома пензионера или геронтолошког центра на Тргу
солунских доброволаца,
пословне и привредне комплексе у радној зони веће површине од 5.000 ів2 и за
дслатности које захтевају процену утицаја на животну средину без обзира на
всличину,

-

нови комплекси верскuх објеката и

-

Доњоковињско гробње.

У просторној іхслини број 2 за:
туристичко-угоститењски комплекс Шумарска кућа1;
-

-

просторе скономија и лросторе фарми, које не подлежу обавезн израде студије о
продени угитхаја на животну средuну;
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комплексе у функцији примарне поњопривредне производње, површине преко З
ћа;
стакленике површине преко З ha u
стаиице за снабдевање ториВом ужет садржаја (осим унутар грађевинског
подручја насела, где плаиом генералне регулације може бити другачије уређено).
У просторној целини број 3 за:
просторе економија и просторе фарми, које не подлежу обавези израде студије о
процени утицаја на животну средину;
комплекса у функцији примарне полопривредне произнодње, поврглине преко З
ћа;
стакленика површине преко З ћа и
рибњаке површине мање од 1 0 ha.
-

-

-

-

-

-

-

У просторној целини број 5 за локације планираuе Просторним планом подручја
посебне намене Специјалног резервата природе іковилско петроварадински рит!ј.
-

12.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛHНАМА И
ЗОНАМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОСНОВ ПЛАН ГЕНЕРАЈШЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
12.1. Атар
12.1.1. Просторна целина број 2 североиеточни део атара
-

Поњопривреда има велики значај и готово је једина nривредна делатност у
Ковилу. Велике површине плодlІог землишта у оквиру ове просторне целине, уз друге
поволне услове (боле располагање водним ресурсима, повоњни климатскн услови,
ратараска традиције и др.), полопривредна производња представња изузетаи развојни
потенцијал Ковиња.
Поњопривредно землиште обухвата највећу површину у атару. Полопривредно
земњиште је најбоњег квалитета (І и 11 класе) користи се исклучuво за ратарску
производњу и не може се користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима
утврђеним овим планом и 3ахоном о полоnривредном земњишту (,,Службени гласник
РС бр. 62/06,65/08 др. закон и 41/09). Неплодно полопривредно земњиште чине
пашњаци, трстици и слатине (НСА lза). Посебна врста землишта су позајмишта земле
и депоније које нису више у уnотреби (површине за рекултивадију).
Основни концепт уређења у североисточном делу атара је коришћење
поњопривредног землишта у поњопривредне сврхе. На nлодном поњопривредном
земњишту дозволена је изградња објеката у функцији примарне полопривредне
проuзводње и то: фарми, салаша и објеката за смештај полопривредне механизадије и
-
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лоњопривредних производа. На поњопривредном земњишту дозвоњава се и изградња
саобра]iај них, енергетских и водних инфраструктурких објеката од општег интереса.
На неплодном поњопривредном земњишту, уколико то услови дозвоњавају
(физичке неповоњности терена, исуіпивање земњишта, степен заштите и друго) могу сс
подизати шуме економског, рекреационог и залпитног карактера. Изузетах су слатинс
које се задржавају у непромењеној повргпини.
Планом се подстиче одрживо коришћење поњопривреднот земњипіта као
природuог ресурса за укалређење поњопривредне производње. Модернизација
поњопривредuе производње подразумева уређење поњопривредног земњишта
(прилагођавање поњопривредних ларцела обликом и величином за обраду),
повећавањем површина за наводњавање и постепеном променом врсте култура од
ратарске ка повртарској, као економски рационалнијем виду производње.
А.

Објекти у функцији примарне поњопривредне производње

Овим објектима се сматрају објекти за смештај свих видова поњопривредне
мехаиизадије, објекти за складиштење, сујпење и чување поњопривредних производа,
ђубрива, репроматеријала, као и други објекти у фуккцији поњопривредне производње.
Објектима за смештај поњоприврсдне механизадије сматрају се затворени
простори и надстреіпнице у којима се смепгга механизација (возила, магnине, прикњучки
уређајu и др.), као и поњопривредни алати u опрема ради чувања и одржавања.
Објектима за складиштење поњопривредних nроизвода и репроматеријала
сматрају се све врсте складишта (полуотворене и затворене хале, надстрешнице, силоси,
траповн, подна складиіпта, хладњаче и др.). Објекти се могу плаиирати у случају да су у
функцији обрађивања минимум 10 ћа поњопривредне површине намсњене nовртарству
и минимум 30 ћа поњопривредне површине намењене ратарству.
Услови за изградњу објеката:
минималка површина парцелеје 1 ha;
за парцеле поврјиине 1 3 ha степен заузетостије до 15%;
за парцеле површине преко З ha степен заузетостије до 10%;
спраткост објектаје П и вп;
-

-

-

-

-

могућаје изградња подрума;
махсимална висина пода приземлаје 70 см;
минимална удањеност објекта од гралкце суседне ларцеле је 5 м, од
државног пута ј редаје 20 м, а од државног пута 11 редаје 10 м;
постојеће парцеле које су мање од дозвоњене се задржавају у затеченом
стању, а у случају реконструкције unu замене објеката није плаuирако
повећање корисне површине, и заузетости;
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парцеле се могу ограђивати траиспарелтном оградом висиНе максимално
2,20 м; ограда и стубови ограде се поставњају на удањености од минимум 1
м од међне линије;
гтриликом изградње објеката обавезна је примена хигијенско-техничхих,
еколошких, противпожарних
и друтих
услова,
одговарајућа
инфраструктурна опремњеност (електроинсталације, евентуално салитарна
вода, водонепролусна септичхајама и др.).
За парцеле површине 1-3 ha основ за реализацију је овај план, односно план
генералне регулације насења, а за комплексе преко З ha обавезнаје израда урбанистичког
пројекта.
Услов за реализацију у случају потре& формирања јавног земњишта јс план
детајне регулације.
Постојећи објекти и они чија је реализација започета на гтоњопривредном
земњишту по важећој плаuској документацији, задржавају се.
Б.

Стакленици и пластеници

У цињу интензивнрања поњопривредне производње, на поњопривредном
земњиптту дозвоњенаје изградња или поставњање стахленика и пластеника:
минимална удањеност овахвих објеката од међннх линијаје 5 м;
парцеле се могу ограђивати транспаретном оrрадом внсиве махсимазшо 2,20
м, ограда и стубови ограде се поставњају на удањености од минимум 1 м
од међне линије;
-

заузетост земњишта пластеницамаје до 75%;
заузетост земњишта стакленицимаје до 50%.
Основ за реалнзацију је плаu генералне регулацнје. За површнне за изградњу
стакленика преко З ha обавезнаје израда урбанистичког пројекта.
В.

Салаши

На подручју Ковиња евидентираиоје неколико постојећих салаша у зони северно
од Државног пута јјА-129. Основна интенција плана је очување постојеhuх салаша уз
могућиост промене намене. Осим тога, могуће је и формирање нових салаша у складу са
традиционалним одликама, а nрема параметрима из овог плана.
Основ за реализацију садржаја на постојећим и изградњу новнх салашаје овај план.
Постојећи саnаши на комплексима постојећих салаша могућаје реконструкција
постојећих објеката и изградња нових у функцији поњопривредне производњс под
следећим условuма:
-

50

-

-

-

постојећи комплекси се по правилу задржавају у гтостојећим граиицама;
попЈтује се традиционална функционална оргаиизација у оквиру које сс јасно
издваја стамбени и економски део и припадајуће обрадиво земњиште;
максимална заузетост комплекса је до 4%, осим у случају када је површина
комплекса постојећсг салаша мања од 5 ћа, а постојећи индекс заузетости већи
од 4%, те се приликом реконструкције и одржавања тих cananіa задржава

постојсћи индекс заузетости.
На постојећuм саланіима могућа је и промена основне намене у нове, које су у
функцији културе, туризма, социјалне заштите, здравства и рекреације.
Нови салаши изградња нових салаша планира се првенствено у функцији
поњогіривредне производње, а могућаје допунска намена у функцији кузггуре, туризма
и рекреације. У оквиру салајпа могуће је формирати и мање производне погоне, као
(напр. мини-млекаре, млинове и др.), уз примену свих хигијенско-техничких и
еколошких услова.
3а уређење и изrрадњу салаша важе следећа гтравила:
минимална површина комплекса са припадајућим обрадивим земњипггем
је 5 ћа;
минимална парцела за изградњу стамбеног (и економског) објекта је 1О% од
поврпіине комnлекса;
максимална заузетост комплексаје 4%.
Услови за уређење:
-

-

-

на комплексу салаша се, поред главнот објекта (који мора бити реализован у
првој фазн изградње), дозвоњава изградња следећих објеката: објеката за
смештај поњопривредне механнзацнје, за држање и узгој стоке, за прераду и
складиштење поњопривредних производа, стахленика, као и објеката за
употребу у културне, рекреатнвне и услужно утоститењске сврхе (уколико је
салаш отворен за ову намену), уз примену ватећих санитарно-ветеринарских,
хигијенско-техничких, еколошких, противпожарннх и других услова н
неопходну инфраструктурну опремњеност.
Условн за изградњу стамбених објекта:
на парцели главног објекта може бити саграђен самоједаи стамбени објекат, са
једном стамбеном јединицом;
максимална дозвоњена спратност стамбеног објекта је П+Пк; објекти могу
имати хiодрумску нли сутеренску етажу, апо не постоје сметње геотехничке или
хндротехннчке природе;
висина стамбеног објекта не може прећи 5 м (од ннвелете до венца);
максuмалан габарит стамбеног објектаје 200 ш2;
-

-

-

-

-
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-

-

кота пода при3емла Нс може бити нижа од коте нивелетејавног или приступног
пута; кота пода приземзња може бити највише за 70 см виша од нивелете терена;
код стамбених објеката који ће имати подрум или сутерен коту приземла
изводити тако да се обезбеди правилио проветравање и осветЈЂавање
подрумских односно сутеренских просторија;
минимално растојање објекта од бочне међне линијеје 5 м;
парцелс се могу ограђивати зидаиом оградом до висине оД 0,90 м или
транспарентном оградом висине до 1,80 м. Ограда и стубови ограде се
поставлају на удалености од минимум 1 м од међне линије;

најмања ширина приступиог пута ка парцели је 2,50 м.
Услови за изградњу економских и помоћних објскта:
економски објекти деле се у две групс:
а) складишта за смештај храис (кош, амбар, силоси за зрнасту и
концентровану храну);
б) објекти за држање домаhих животиња и гаражирање позњолривредних
машина;
све ове објекте градити према одговарајућим нормативима и прописима, с тим
да се води рачуиа о њиховом лоцирању, односно да задовоЈЂе назначене хигијенско-

-

техничке услове;
сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници,
коњутлнице и др.), испусти за стоку, ђубришта, осочаре, полски клозети и
слични објекти загађивачи граде се на економском делу парцела;
максимална дозволена спратностје п; могућеје изградити подрум или сутерен
уз примену посебних мера заштите од високих подземних вода;
међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стајеје мин. 15 м;
-

-

-

-

-

-

-

ђубриште и полски клозет морају бити удалени од стамбеног објекта или
бунара, најмае 20 м;
прлави објекти могу се поставлати само Низ ветар у односу на чисте објекте;
ако се економски делови суседних комплекса непосредно граииче, растојање
нових економских објеката од граиице парцеле не може бити мање оД 1 м, ако
се економски део једне парцеле непосредно грапнчи са стамбеним делом друге
парцеле, ондаје њихово растојање MuH. 15 м, односно 20 м, у зависности од
врсте економског обј екта;
оставе, гараже, летње кухиње, млекаре u cn. koju ce граде у стамбеном делу
парцеле моrу бити у саставу стамбеног објекта, дограђенu као анекс или
мннuмално 7 м удаленu од њега у правцу економског дела гіарцеле;
пујлнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешиице за мајпине и возила,
магацини храuе за стоку и сл. граде се на економском делу парцеле;
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-

-

-

економски и помоћни објеісги морају бити изграђени од ватроотпорног
материјала могу се градити као приземни објекти са или без подрума;
помоhии објекти (оставе) и гараже могу бити у саставу стамбеног објекта или
као слободностојеhu објекат;
најмања ширина приступног пута ка економском делу парцелеје 3 м.

Услови за реконструкцију објекта:
на постојећим салаліима објекти се могу реконструисати у затеченим
габарнтима (односно тахо да се задржи постојећа изграђеност парцеле), или
-

-

градити у складу са условима за изrрадњу нових салаша;
за постојеће комплексе испод 5 ћа дозволена је реконструкција у истим
габаритима (односно у постојећем индексу заузетости);

-

у стамбеном делу парцеле (комплекса) могу се адалтирати постојећи простори
или градіпи нови за делатности које не угрожавају стаиовање и то за кузітуру,

угоститеЈњство, и сл.
Увођење допунских делатности у оквир поњопривредних ловршина обезбеђује
развој сеоског туризма са понудом уз еко и етно туризам, ловни турuзам, аутохтоне
домаће кухиње, производњу етно-занатских производа, неговање етничхих
маиифестација и обичаја, и сл.
Г.

Радне површине у функцији примарне поњопривредне nроизводње
објекти фарми

-

Развој сточарске производње тесно је повезаu са осталим гранама поњопривредне
производње. Природни и просторни услови које пружају одређени делови
североисточног дела атара повозни су и за сточарство.
Постоје комплекси фарми и економија које се налазе на ободу rрађевинског
подручја Ковила или у зонама које не испуњавају услов из Просторног плана града даје
удаленост фарми од грађевинског подручја насења већа од 1.000 м односно 500 м (за
фарме за узгој говеда). Ови комплекси се не за,државају, а могућеје њихово дислоцирање
у зоне гдеје ова намена плакирана.
плаиом се угврђује зона фарми површиnе 69,83 ha, y неповолном простору за
интензивнuју поњопривредну производњу у зони између регионалне пруге Новн Сад
Орловат и државног пута јјА реда број 129, према графичком лриказу број 2.
У другим деловима просторне целине број 1 у атару не планира се могућност
изградње фарми.
У случају нове изградње обавезнаје израда урбаиистичхог пројекта.
Услови за уређење:
за све фарме обавезно је поштовање захонске регулативе којом се уређује
област заіигите животне среднне. У зависности од капацитета, обавезнаје израда студије

-

-
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о процени утицаја на животну средину у складу са 3ахоном о процени утицаја на животну
средину ( Службени гласник РС , бр. 135/04 и 36/09);
у оквиру фарме мора да постоји ограђено место за одлагање и збрињавање
стајског ђубрива, које мора бити удалено од бунара са пија1 ом водом мин. 20 м и мин.
50 м од објекта за узгој животиња;
локација за изградњу фарме својим положајем (капацитетом и еколошким
условима) не сме да угрожава, ни да буде угрожена стамбеним и другим објектима у
ближој и дањој околини;
краlха страла nарцеле мора имати мин. ширину 20 м;
земњиште не сме да буде подводно и мора да има добре отоке атмосферске
воде;
минимална удањеност свих објеката од међних линијаје 5 м;
уједном објекту на фарми не може се држати више врста животиња;
круг фарме мора да буде довоњно простран да одговара капацитету фарме,
да садржаји у оквиру њега буду функционално повезали, да има контролисан улаз (улазе)
и да буде ограђен адекватном оградом;
прилазни путеви фарми (јавне површине) морају да буду довоњно широки
и по могућности изграђени од чврстог материјала или са подлогом од мњунка
(мннимална категорија атарски пут);
локација за изrрадњу фарме мора бити снабдевена довозЕ.ном количином
воде за пиће из јавног водовода иди властитог буuара;
отпадне воде морају се скугпњати у водонепропусне испусте и морају се
пречистити пре испуштања у природне реципијенте. Фекалне воде сакупњају се у
одвојене септичкејаме или се испуштају у канализацију;
простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрива из објекта мора бити
смештен, односно изграђен тако да спречи загађивање околине и піирење узрочника
заразних болести животиња и њуди, насупрот правцу главних ветрова и мора да буде
удањен најмање 50 м од објекта за животиње;
локација за изградњу фарме мора имати уредно електроенергетско
снабдевање.
-

-

-

-

-

-

-

Услови за изградњу објеката:
минимална површина парцеле за изградњу фарме је l ћа;
економско-производни објекти морају бити грађени од чврстог материјала и
по намени могу бити: основни производни објекти, објекти за смештај, чување и дораду
сточие хране, објекти за смепзтај отпадних материја и објектu за утовар и истовар живе
стоке, као и објектн за дuевни боравак радника и администрацију;
у комплексу фарме могућа је изrрадња стамбеног објекта, максималне
површине до 100 м2, са једннм станом, који обезбеђује функцију фарме. Минимална
удањеносг стамбеног објекта од загађивачаје 20 м;
-

-

-
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максималан степен заузетости за парцеле површине 1 3 ћаје 20%, за парцеле
поврпіине 3-5 ћа 15%, а преко 5 ћа 1О%;
минималне површине под зеленилом (зелени заштитни појас занітитно
зеленило, зеленило комплекса, декоративно зеленило и сл.) је 40%, изузсв за фарме за
узгој и држање живине, гдеје минимално учешће зеленнла 60%;
спратност објекатаје од П, ВП, До П+Hк;
унутар високог приземла могуће је формирати два корисна нивоа, у делу
објекта;
оријентационн нормативи, у складу са захтевима технолоГије, за
димензионисање објеката фарме и капацитети по врсти стоке су следећи:
80 м2
краве музаре (5 ком.)
100 м2
товјунади (20 ком.)
124 м2
прасад (5 приплодннх крмача)
80 м2
50 товњеника
750 м2
тов 3.000 бројлера
125 пі2
кокс носиње (600 ком.)
120 м2;
помоћни објекти (кош за храну и гаража за машине)
парцеле се могу ограђнвати траиспаретном оградом висине мајсимално 2,20
тп: ограда и стубови ограде се поставлају на удањености од минимум 1 пі од међне
линије;
услов за нзградњу фарме је капацнтет од минимално 20 грла копитара или
папкара, односно 20 грла говеда, 100 грла свиња, 150 грла оваца н коза, или 350 јединки
живине и куuића;
сточарске фарме плаиирају се заједну сточиу врсту; за веће калацитете (преко
500 условних грла) обавезнаје примена 3аіона о процени утицаја на животиу средину.
Једно условно грлоје тешко 500 kg;
Објекти за инмензиван узгој говеда:
постоје две врсте фарми говеда и то: за музне краве и за тов;
за фарме за које је по калацитету потребна израда студије о процени
утицаја на животну средину, удањеност од гравице грађевинског подручја, спортско
рекреативних и других јавнuх комплекса, мора бити преко 1.000 м. 3а фарме мањег
калацитета, До 500 условних грла, удаленостје мииинално 500 nі;
фарме за тов могу се градити по систему везаиог или слободног одгоја, па
се према томе димензионише простор.
Објекми за интензиван узгој свиња удањеност фарме од граиице грађевинског
подручја, спортско рекреативних и других јавних комплекса, мора бити преко
1.000 tn, уз услов да се наведенu садржаји не налазе на правцу домuнаитних
ветрова (југоuсточни кошава u cn.).
Фарме за узгој и држање живине:
градс се на пашњацuма и у затвореним стајама као подне и у кавезима
(батеријама). За веће капацитете (преко 10.000 места) обавезна је примена 3акона о
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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процени утицаја на животну средину. Терен за живинарску фарму треба даје изолован
од околних садржаја и пролаза уди и даје оцедит и сув;
минимално растојање између две живинарсkе фармеје 300 гн, а Минимално
удазењеност од границе грађевинског подручја, спортско рекреативних и другихјавних
комплекса мора бити преко 1 .000 м;
степен заузетости парцеле објектима фарме живинеје максимално 20 %;
минималне поврјпине под зеленилом (зелени заштитни појас заштитно
зеленило, зеленило комплекса, декоратнвно зеленило и сл.) је 60 %.
3а фарме које по калацитету имају обавезу израде студије о нроцени утицаја на
животну средину основ за реализацијује плаu детањне регулације. За све остале основ
за реализацију је овај плаu уз обавезу израде урбанистичког пројекта.
-

-

-

д.

Туристичко угостителски комплекс Шумарска куhа
-

Комплекс !!Шумарска кућа налази се на парцели број 6708, и обухвата површину
од 1,38 ћа. Планираии објекат, или комплекс објеката може бити намењен различитим
видовима туризма (излетнички, ловни, риболовни), образовања (школе у прнродu,
ученички кампови...), културе (уметничке колоније и сл), угоститењству и др. Део
објекта илиједаи од објеката у комплексу може бити намењен мањем хотелу.
планом се задржава постојећа парцела.
Индекс заузетостн парцеле је до 5 %. Гјланира се један, unu rpyna
слободностојећих објеката у оквиру планираних намена, који међусобно могу бигн
повезани топлом везом. Спратност објеката је до П+Пк. Поткровле се формнра без
назитка, а осветњење се планира вертикалним unu полеглим кровним прозорнма.
Плаuирају се и пратећи техвички, сервuсни и објектн гаража у оквиру плаииравог
индекса заузетости. Сnратност свих објекатаје П+Т.
У оквиру парцеле може се планирати мањи број спортскнх терена на највише 1О%
површине. Остали део ларцелеје намењен зеленим просторнма.
Могуће је задржати постојећи објекат, али је могућа н његова замена илн
доградња до планираног индекса заузетостн.
Услов за реализацијује uзрада урбанuстичког пројекта.
Ђ.

Зелене површине

Основни концепт озелењавање просторне целuне број 2 заснива се на уређењу
nостојећих и повећању довршина под зеленилом, односно повезивању зеленила у
целовит систем, и обезбеђењу равномерног распореда. Посебно су значајни
ветрозаінтнтни појасеви који се планирају у форми поњозајптитних појасева, формирање
линијског зеленнла уз пугеве и канале, озелењавање постојећих и nnauupauux
поњопривредних комплекса (саланја и фармu) и других садржаја у атару. Појасеви се
поставлају управно од праваца владајућих ветрова, на међусобним растојањнма од 200
до 500 rn u y зависности од планиранuх агрикултура. Подизање ових појасева се планира
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и ради побол,пјања услова средине, запјтите од еолске ерозије, разношења ђубрива,
пестицида, семсна и осталих лаких материја кахо би се оптимално заштитило
грађевинско подручје.
Салаши уређење зелених површина салаша, треба да се састоји од више
функционалних зона, као што су: економска функција, функција за одмор, разоноду и за
игру деце и друго. Приликом озелењавања површина претежно користити аутохтоне
врсте, различитих бил,них категорија (дрвеће, жбуње, цвеће и перене). Препоручује се
водене поврпІине, на местима где се испуњавају услови и дозвоњава капацитет
изграђености парцеле. Уређење зелених површина подразумева и партерно уређење и
опремање урбаним мобилијаром. На овај начин би се подстакло очување и сећање на
амбијенталне вредности салаша.
Фармс приликом уређења зелевих поврјнина, у оквиру комплекса фарми,
потребно је подићи заштитни појас према окружењу, због санитарно-хигијенских
функција. Приликом уређења, избор 6илног материјала треба да садржи претежно
аутохтоне врсте, различитих бињних категорија (високо и ниско дрвеће, високо и ниско
жбуње, као и цветне површине). Комплекси пословних простора већи од 5 ћа треба да
садрже 30 50% зеленнх површина.
Трстици и пашњаци трстици и павіњаци су неплодно поњопривредно
землиште које може бити намењено за испашу стоке, unu ce уз рекултивацију, може
наменити за гајање спецuфичинх билних врста (лековuто, медоносно или зачuнско биле
и друго). Предлажу се и засади тзв. енергетског биња које ће се користити у енергетске
сврхе (врба, багрем, топола, трска, сирак, пауловннја, mіѕcanthuѕ gіgаntеuів итд).
Ветрозаштитни појасеви уз нутеве уређење зелених поврніина nоред путева,
плаиира се садржајнма линеарног зеленила, групних засада или травнатлх површнна.
Ветрозаштитини појасеви се формирају дуж категорисаиих саобра1 ајница, у путном
појасу на довоњној удалености од ивице коловоза. Најмања ширина атарских путева уз
које би било могуће подизање ветрозаштитнuх појасева је 10 м, с тим да је земњишни
појас са обе стране најмање 1 м, од ивице пута. Избор бuњног материјала треба да буде
претежно од аутохтоних сорти. 3абрањена је садња високих н средњих билака исnод
енергетских коридора.
Површине за рекултивацију приликом рекултивације позајмишта и депоније
које нису у функцији, неолходна је саиадија терена, што подразумева чіппћење и
одкошење отпада, насипање земле, а потом подизање одговарајуће вегетације.
-

-

-

-

-

-

Е.

Инфраструктурни објекти н коридори

Правила грађења за инфраструктурне објекте и коридоре дефииисаии су у
nододелку 12.3. Правила уређења и грађења за квфраструктуру .
12.1.2. Просторна целина број З југозападни део атара
-

Југозаладна зона атара, осим њеног северног дела на платоу јужнобачхе
алувијалве терасе, је векадашња зона ннуидацuоне равни дувава која чини највећи део
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ове просторне целине. Простор је намењен поњопривреди, претежно ратарству, на
поњопривредном земњишту слабијег квалитета (111 кдасе и лошије). Мањи део површина
је неплодно поњопривредно земњиште (трстици и пашњаци), діуме, поврпіине за
рекултивацију (некадајлња позајмишта земњишта) и мелирациони кавали. На вишим
деловима целине, пре свега на косини алувијајпте равни, земњиште је претежно
намењено виноградима и воћњацима.
Kaі o висок ниво подземних вода не дозвоњава стабилан и континуиран развој
поњопривредне производње, на плодном поњопривредном земњишту у оквиру ове
целине, планирају се фарме и изградња објеката за смештај поњопривредне
механизације, и изградња саобраlіајних, енергетских и водних инфраструктурних
објеката од општег интереса.
На неплодном гіоњопривредном земњишту, уколико то услови дозвоњавају
(физичке неповоњности терена, исуіливање земњишта и друго) могућеје подизати шуме
економског, рекреационог и заштитног карактера.
А.

Објеіпи у функцији примарне поњолривредне производње

Објекти у овој намени сматрају се затворени простори и надстрешнице у којима
се смешта механизација (возuла, машине, прикњучни уређаји и др.), као и
поњопривредни алати и опрема ради чувања и одржавања.
Услови за изградњу о6јекага:
минимална површина парцелеје 1 ћа;
за парцеле површине 1-3 ha степен заузетости је до 15%;
за парцеле површине преко 3 ha степен заузетостије до 1О%;
спратност објектаје П и вп;
максимална висина пода приземњаје 70 см;
минимална удањеност објекта од rранице суседне парцелеје 5 м;
парцеле се могу ограђивати траиспарентном оградом висине максимално
2,20 м; ограда и стубови ограде се поставњају на удањености од минимум 1 м од међне
линије;
приликом изградње објеката обавезна је примена хигијенско-техничких,
еколошких, nротивпожарних и других услова, одговарајућа инфраструктурна
опремњеност (електроинсталације, евентуално санитарна вода, водонепропусна
септичкајама и др.).
За парцеле ловрілине 1-3 ћа основ за реализацијује овај плаи, а за комплексе преко
3 ha обавезнаје израда урбанистичког пројекта
-

-

-

-

-

-

Б.

3она виноградарских кућа

3она виноградарских кућа се налази на одсеку алувијалне терасе, на потесу
Виногради.
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За почетну тачху описа угврђенаје тачка на тромеђи парцела бр. 4526, 4527 и 7032
из које се граница у правцу североистока поклапа са северозападиом границом парцеле
број 4526, долази до јужне rранице пол,ског пута, парцела број 7034 и по њој до тачке
којаје 70 мјужно до тромеђе парцела бр. 7034, 7035 и 4513/3. Овде граиица скреће у
правцујугоистокапресецајућипарцелебр. 4513/3, 4513/2, 4513/, 14512, 4511, 4510, 4509,
4508, 4507, 4506, 4505, 4504, 4502 До тачке којаје на гравици парцела бр. 4502 и 4500 а
која је од најсеверније тачке парцеле број 4500 удалена 29 гп. Из ове тачке rраница
скреће на североисток до најсеверније тачке парцеле број 4500, скреће генерално на
исток, обухвата парцелу број 4500, пресеца парцелу поњског пута број 7036, до
најсеверније тачке парцеле број 4496, обухватаје и по правцу северне rраuице парцеле
број 4493 nресеца парцеле бр. 4495 и 4494, наставла дале севервим граиицама парцела
бр. 4493, 4492, до тромеђе парцела бр. 4479, 4476 и 4477. Дале у истом правцу пресеца
парцелу број 4477 скреће на североисток до тромеђе парцела бр. 4477, 4475 и 4476,
скреће најугоисток обухвата парцелу број 4476, пресеца парцелу број 4474 и по северној
rраници парцеле број 4473 долази до тромеђе парцела бр. 4472, 4473 и 447 1. Овде
градица скреће најугозапад по северозаnадној граиици парцеле број 4471 у дужини оД
12 м а затим скреће на југоисток, пресеца парцеле број 4471 и 4469, обухвата парцеле
бр. 4467, 4466 ітресеца парцелу број 4464, обухвата парцелу број 4463 и долази до
тромеђе парцела бр. 4463, 4464 и 347 где скреће на североисток до пресека са
продуженим правцем границе парцела бр. 351 и 352. У тој тачки гравица скреће на
југоисток пресеца парцеле бр. 347, 349 и 350, скреће најугозалад 8 м а затим најугоисток
пресецајућu парцеле бр. 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 369, 370 и 371 идолазидо
југоисточне гралице парцеле број 371 до тачке којаје по тој граиици удалена 82 тnјужно
од тромеђе парцеле бр. 372, 341 и 340. Овде граница скреће најугозапад по истој граници
за 33 м где скреће на југоисток до најсеверније тачке нарцеле број 410. Из ове тачке
граница у истом правцу обухвата парцелу бр. 410, 409, 408, 407, 405, 404 и 403 до тромеђе
парцела бр. 402, 373 и 374 где скреће најугозапад појугоисточиој граuици парцеле број
402 до четворомеђе парцела бр. 401, 402, 33 16/2 и 33 16/1. Из ове тачке граuица скреће на
северозапад по североисточиим границама парцела пуrа бр. 33 16/2 и 7032 и долази до
почетне тачке описа граиице.
Зопа површине је 18,53 ha je намењена за винограде и воћњаке, па је дозволена
изrрадња виноградарских кућа.
3адржава се постојећа парцелација.
У оквиру парцеле плачира се изградња само једчог објекта. Грађевинска линија
виноградарских кућаје повучена од регулационе линије парцеде према атарском пуrу за
најмање 10 м. Објекти су спратчости По+П+Т, махсималне површине основе 25 м2.
Подрум виноградарске кућеје намењен за оставу.
Снабдевање електричном и топлотnом енергијом внноrрадарских кућа може се
репіити коришћењем обновливих извора енергије поставјњањем соларних колектора и
фотоналонских паuела на објеісгима, употребом топлотвих пумпи које користе
геотермалну енергију преко површннских колектора, енергетских стубова и гео-сондu,
коримћењем котлова и пећи на биомасу итд.
...

-
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В.

Рибнаци

На целом подручју просторне целине број 3 је могућа изградња рибњака или
других објеката за аквакултуру, ако су задовоњени одређени нросторни и фуикционални
услоВи.
За формирање рибњака неопходно је обезбедити налајање свежом водом (из
мелиорационих каnала иЈили Дунавца), односно одвођење прзаве воде низводно истим,
или другим каналом. Формирање просторно функционалне шеме рибњака (подела на
узгојна поња, подизање техничких објеката и друго), потребноје ускладити са методама
савременог рибарства. Неопходни технички објекти се плаиирају у зони најближе
приступној саобраЈіајници, и треба да обезбеде довоњне капацитете за магацине хране,
креча и опреме, канцеларију за технолога рибњака и чуварску службу рибњака. Објекти
су спратности до п+Т.
Неопходан предуслов за реализацију рибњака до 1 0 haje урбаnистички пројеката,
а за површнне 10 ћа и вишс услов је израда плаuа детањне регулације.
-

Г.

Зелене површине

Основни концепт озелењавање просторне целине број 3 се заснива на уређењу
постојећих и повећању површина под зеленилом, пре свега, уз обале дунава, повезивању
зеленила у целовит сuстем и обезбеђењу равномерног распореда. Посебно су значајни
ветрозаштитви појасеви који се плаuирају у форми поњозаштитних појасева, формирање
линијског зеленила уз лугеве и каиале, озелењавање постојећих и ллаиираних
поњопривредннх комплекса (cananіa u фарми) и других садржаја у атару. Појасеви се
поставњају управно од праваца владајућих ветрова, на међусобним растојањима од 200
до 500 м и у зависности од плаnираuих агрикултура. Подизање ових појасева се планира
и ради побоњшања услова средине, заштите од еолске ерозије, разноніења ђубрива,
пестицида, семена и осталих лаких материја како би се оптимално занітитило
грађевинско подручје.
Шуме под шумским земњиштем, у складу са 3аконом о шумама (,,Службени
гласник РС бр. 30/10 и 93/12), подразумева се земњиіпте на коме се гаји шума или
земњиште на комеје због његових природних особина рационалније да се гаји гнума, као
и земњиште којеје овим плаиом намењено за шумску производњу.
Уређење шумског земњиштаје у интересу очувања, заштите и уnаnређења стања
піума, активирања свих потенцијала хвума и њиховuх функција, и подизања нових шума
у цињу постизања оnтималие піумовитостн, просторног распореда и структурс шумског
фонда у А Војводини. Шуме, као добра од општег uнтереса, морају да се одржавају,
обнавњају и користе. Шумско земњиште се користи за шумску производњу и не може да
се користи у друге сврхе осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о
шумама.
-
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Развој шумарства подразумева повећање, унапређење, организовање и
коришћење шумске производње и шумског земњишта у складу са његовим биолошким
калацитетима, као и претежна садња аутохтоних врста.
На шумском землијпту Могу се градити објеісги који су у фуикцији піума и то:
објекти у функцији шумске привреде (објекти за одржавање и
експлоатацију шума, шумски нутеви, противпожарне пруге) у складу са посебном
основом газдовања шумама и годишњим извођачким плаиовима;
објекти у функцији туризма, рекреације и ловстЂа (надстрешнице,
видиковци и др.) и
објекти инфраструктуре у склалу са овим планом.
Уређење и опремање шумског земњиппа ће се вршити усклађивањем
плана развоја ілумског подручја и основа газдовања шумама, у складу са условима
Покрајинског завода за заштиту природе.
На шумском земњиніту на коме се прогласи onііrru иитерес промена намене ће се
вршити у складу са Законом о шумама.
Трстици и памњаци трстнци и пашњаци су неплодно поњопривредно
земњиште које може бити намењено за испашу стоке, или се уз рекултивацију, може
наменити за узгајање специфичних билних врста (лековито, медоносно или зачинског
биња и друго).
Рибњаци рибњаци и други објекти за аквакултуру могу имати н туристнчкорекреативну функцију. Поставка биѕњног материјала треба да буде nретежно од
аутохтоних врста (дрвећа, шибња и ахватичие вегетадије).
зеленило уз мелиорационе канале потребно је
Мелиорациони канали
допуњавати и одржавати претежно аутохтоним врстама, кахо се не би нарушио еколопгки
систем. У зони од 14 м забрањенаје садња високих бињака, осим травне површине.
Еколошки коридори уређење зелених nовршина еколошког коридора треба да
се сведе на доnуњавање и одржавање зелених nовршина. Забрањено је уношење
инвазивнuх врста бињака. У небрањеном делу, осим травне површине, забрањена је
садња од стопе насипа удалености најмање 14 м.
Ветрозаштитни појассви уз нутеве уређење зелених поврпіина поред путева,
плаиира се садржајима линеарног зеленила, групних засада или травнатих поврпіива.
Ветрозајптитини nојасеви се формирају дуж категорисаних саобраћајница, у путном
појасу на довоњној удањености од ивице коловоза. Најмања ширина атарских путева уз
које би било могуће подизање ветрозаштитних појасева је 10 м, с тим да је землишни
појас са обе стране најмање 1 гп, од ивице nута. Избор бињног материјала треба да буде
претежно од аутохтоних сорти. Забрањена је садња вuсоких и средњих бињака испод
енергетских корилора.
Површине за рекултивацију приликом рекултивације позајмипіта које није у
функцији, неопходнаје саuадија терена, јnто nодразумева чишћење и одношење отnада,
насипање земње, а потом nодизање одговарајуће вегетације.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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д.

инфраструістурни објекги и коридори

Правила грађења за инфраструктурне објекте и коридоре дефинисани су у
пододелку број 12.3. Правила уређења и грађења за инфраструктурутІ .
12.2. Грађевинско подручје (просторна целина број 1)
12.2.1. Урбанистичка целина број 1
Основ за реализадију планираних намена у урбанистичкој целини број 1 је овај
план. На графичком приказу број 5, дефинисане су намене землиніта.
Висина објеката дефинисана је бројем надземних етажа у зависности од
појединачне намене, према графичком приказу број 2.
План саобраЋаја, нивелације и регулације простора дефинисан је на графичком
приказу бр. 6. 1. и 6.2. План водне и енергетске инфраструктуре, дефинисан је на
графичким приказимабр. 7.1., 7.2., 8.1. и 8.2.
А.

Породично становање

Претежна намена највећег дела грађевинског подручја иаселеног места Ковињ је
породично сталовање. Породично стаиовање је делимично полопривредног типа, у
складу са традицијом али и постојећом привредном основом насела.
Опис урбанистичких целина дат је у пододелку број 6.2. Просторна целииа 1грађевинско подручје и просторно дефинисаu на графичком приказу број 2.
Услов реализације нових стамбених зона је израда плана деталне реrулације за
урбанистичку целину број 2.
Правила vрећења и правила грађења за породично становање
Наіена
На грађевинским парцелама намењеним за породично стаuовање, могу се
градити: стамбени објекти, стамбено-пословни објекти (са пословањем до 50% површине
објекта) и пословни објекти оних делатности које не угрожава стаuовање.
Породични стамбени објекат може да има до три стамбене јединице, односно
максимално две стамбене и једну пословну јединицу. На постојећој грађевинској
парцели чија је површина мања од најмање површине утврђене овим плаuом, објекат
може да има двс стамбене и/ или пословнејединице.
Пословање се планира из области услужно-комерцијалних делатности из
терцијерног сектора и то: трговине, пословања, услужног залатства, угостителства,
делатности из области туризма, културе и др. Није дозволена изградња и реконструкција
објеката за делатности које буком, вибрадијом и другим негатuвuuм дејствима могу
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угрозити услове стаиовања (посебно оне намене за чије објекте је неопходна израда
студије процене утицаја на животну средину).
Посебно се подстичу намене из области образовања, здравства и намена
геронтолошких центара, у јавном или приватном сектору. У овом случају морају бити
задовоњени услови угврђени за изградњу објекта у намени стаиовања и поштовани
планирани параметри (услови обликовања и грађења). Изузетах су парцеле и објекти из
области јавних служби где се параметри уrврђују у складу са нормативима за планиране
Јавне службеІ.
намене у поглавлу В.
У постојећим објектима могућа је промена намене постојећег становања у
пословање, уз могућност поделе или спајања појединих делова објеката.
Правиа парцелације
Најмања површина парцеле за изградњу слободностојећег објекта на парцели је
500 гп2. Могућа је изградња двојних и објеката у прекинутом низу на парцелама
минималне површине 400 м2 по парцели.
У блоковима гдеје у највећој мери реализовано породично становање, задржава
се постојећа прцелација. Препарцеладија је могућа под условом да је за изrрадњу
слободностојећих објеката обезбеђена парцела минимум 500 м2. 3а двојне објекте,
објекте у прекинутом низу и полуатријумске објекте површина парцелеје минимум
400 м2.
Најмања ширина rрађевинске парцеле за изrрадњу слободностојећег објекта и
објеката у прекинуrом низу је 15 м, а за изградњу двојних објеката 8 гп.
задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и
ширином уличног фронта задовоњавају критеријуме за формирање rрађевинских
парцела за реализацију планиране намене на начин дефинисан нланом.
Грађевинска парцела мора да нма излаз најавну површину.
Обавезна је парцеладија и препарцелација у случају формирања парцеле
плаuиране зајавне површине.
Грађевинске парцеле могу се парцелисати и препарцелисати до минимума
утврђеног овим плаuом. Максимална величина парцеле у намени становања се не
утврђује.
Индекс зауземости и спратност објеката
Инлекс заузетости се утврђује у односу на величину парцеле. Највећи дозвоњени
индекс заузетости за парцеле површине до 1 .000 м2 је 40%, за парцеле површине од 1.000
до 2.500 м2 је до 30 %, за парцеле повргпине веће од 2.500 м2 индекс заузетости је до
20%.
Највећа дозвоњена спратност је П+1+Пк за главне (уличне) стамбене или
стамбено-пословне објекте, објекте намењене туризму, образовању, здравству,
социјалним устаuовама и пензионерским домовима или геронтолошким центрима.
Уколико је парцела намењена искгучиво пословању, главни (улични) објекат је
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максималне спратности П+1+Т. Највећа дозвоњена спратност за помоћие објекте на
парцелије до П+Т.
Постојеће породично сталовање се задржава уз могућу постепену замену до
максималне спратности П+1+Пк. Постојећи објектu се могу реконструисати,
дограђиватн, надограђивати нли заменити новим, у складу са урбанистичким
параметрима дефинисалим овим планом.
На постојећој грађсвинској парцели чијаје површина и ширuна уличног фронта
мања од најмањих вредностu утврђених овuм планом, може се утврдитн uзградња
породичног стамбеног објекта спратности до П+Пк, индекс заузетости до 50%.
дозвоњена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже уз обавезне
техничке мере заштите од влаге и подземних вода.
Уколико је потребно обезбедитн колски приступ у дворишне делове парцела
објеката у непрекинутом низу, колски пасаж мора бити минималне ширине 3,5 м и
висине 3 м.
Виснна пода приземња нестамбених садржаја, који се налазе у непосредном
контакту са јавном површином, је максимално 20 см изнад коте терена. Кота пода
приземња стамбене намене може бити максимално за 1,2 м виша у односу на коту терена
јавне површине. Савладавање висинске разлике се решава денивелацијом унутар објекта.
Паркирање се по правилу плалира у оквиру парцеле по норматuву 1 паркинг
место-1 стамбена или пословнајединица.
Положај објеката на парцели
Грађевинска и регуладuона линија се по правилу поклалају.
Објекат може бити поставњен на грађевинској парцели у прекинутом низу,
слободностојећи или полуатријумски, што зависи од постојећег начина изградње на
парцели, и на суседним парцелама.
За одређивање међусобне удањености нових објеката од граница суседне парцеле
примењује се Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
( Службени гласник РС број 22/15).
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Поред главног уличног објекта, на парцели је могућа изградња дворишних
помоћних и пратећих објеката (летње кухиње, остава, котларнице и сл.), гаража и
приземних пословних објеката за делатности које не угрожавају становање, до
дозвоњеног махсималног индекса заузетости. Махскмалиа спратност свих објеката је
П+т. Кровови су косu са падом према парцели кориснuха.
Одводњавање атмосферских падавина са кровних поврптина ових објеката мора
се решити у оквиру парцеле на којој се гради објекат.
Грађевинске парцеле моrу се ограђивати зиданом оградом или транспарентном и
зеленом оградом до висине 1,80 м. Зидаие и друге врсте ограда поставњају се на
регулациону линију, одлосно унутар rрађевинске парцеле која се ограђује.
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Облwсовање грађевинских елемената објекта
Архитектонскнм обликовањем, употребом материјала и боја фасада треба да
одражава постојећи карактер Ковиња.
Висина назитка зависи од спратности објеката н креће се до 0 до 1, 60 м. Код
објеката спратности П+Пк, поткровње се формира са назитком до 1, 60 м. Код објеката
спратности П+1+ГІх, поткровње се формира без назитка.
Максималан нагиб кровних равније око 300. У поткровној етажи може постојати
само једна независна етажа.
Не планирају се препусти, балкони и лође на уличној фасади објеката.
Дворишна крила објеката на суседним парцелама се међусобно наслањају једно
на друго. Посебно је потребно водити рачуна о међусобној усклађености вертикалне и
хоризонталне регулације. Дворишна крила не могу нмати већу виснну од главног
објекта.
Отварање прозора стамбених просторија на бочним фасадама условњено је
раздањином између фасада суседних објеката и наменом просторија које осветњавају. У
колико је растојање бочне фасаде од границе суседне парцеле, која припада осталом
грађевинском земњишту, минимално 250 т, дозвоњено је отварање прозора
нестамбених просторија објекта са високим паралетом (минимум 1,4 м). Уколико је
растојање минимално 4 м, могуће је отварање прозора стамбених просторија
уобичајеног паралета (до 1 м).
За изграђене стамбене објекте, чија међусобна удањеност износи мање од 3 гп, у
случају реконструкције не могу се на суседним страиама плаuиратн отвори стамбених
просторија.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна лuнија суседне парцеле, а
одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се рег.пити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат. Препоручује се да нагиб кровних равни
буде према улuци и дворишту.
3а друге грађевинске елементе на фасадама примењују се правила из Правилника
о општим правилима за парцелацију, регулацију и uзградњу ( Службени гласник РС
број 22/15).

Посебна правила vрећења и грађења за породично становање
пол,опривредног типа
Поред правила уређења и грађења за породично стаиовање, важе и посебна
правила уређења и грађења за парцеле намењене стаиовању које имају и одређене
делатности из домена поњопривреде.
36ог специфичног положаја на ободу подручја Града Новог Сада, Ковињ је
задржао карактеристике поњоnривредног насења. Иако је број регистроваиих
поњопривредних газдинстава 482 (према полису из 2002. годиие), садржаји намењени
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поJњопривредним делатностима у оквиру парцеле (стамбеном и/ или економском делу)
су присутни у готово целом КовиJњу.
Номека
плаиом се задржава могућиост одређених врста позњопривредне делатности на
подручју целог Ковиѕња, изузев зоне центра, према графичком приказу број 5.
Правила парцелације
Најмања површина парцеле за намену породичиог становања поѕњопривредног
типаје 900 м2, а највећа површина се не ограничава.
Индекс заузетости
Индекс заузетостије исти као у намени породичног становаиа.
Положај објекта на парцели и међусобнаудањеност објеката
Услови за изградњу о6јеката (стамбених, пословних и помоћиих) у стамбеном
делу парцеле и за обликовање грађевинскнх елемената објекта су исти као и услови за
породично становање.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
У оквиру економског дела парцеле могу се градити следећи објеісги:
1.
објекти уз стамбени објекат (летња кухиња, млекара, санитарни
пропусник, магацин xpaue за сопствене потребе и сл.)
2.
објекти за гајење животиња, пратећи објекти за гајење животиња (испустu
за стоку, бетонске шисте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење
ђубришта);
3.
објекти за складиштење сточuе хране (сеници, магадини за складимтење
концентроване сточие хране, сило јаме и сл.);
4.
објектu за складиштење поѕњопривредних производа (амбари, кошеви);
5.
објекти за маілине и возила, пушнице, сушионице, магацини хране и сл.;
б.
производни, односно пословни објектu који задовоЈњавају услове заштите
жнвотне средине, ј . који својим деловањем буком, гасовима, отпадним материјама не
угичу негативно на примарну функцију становање;
7.
објекти за производњу енергнје из обновѕњивих извора за сопствене
потребе (поставњање соларних паuела, изградња мањих постројења за прераду биомасе,
издвајање биогаса из биѕњног и животињског отпада, за искоријпћење геотермалне
енергије и сд.).
-

-

Максимална спратност свих економских објекатаје п+т.
Сточне стаје u нужници морају иматu септичку јаму са поклопцем, озидаuу као
непропусну јаму која има обезбеђено одвођење преливне воде или њено биолопіко
пречишћавање.
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Економски и помоћни објекти морају бити изграђени од ватроотпорнот
материјала.
Међусобна растојања економских објеката зависе од оргаиизадије економског
дворишта, с тим да се прави објекти могу поставлати само низ ветар у односу начисте
објекте.
Минимално растојање сточне стаје од било ког стамбеног објекта је 15 м, а
осталих објеката загађивача 20 nі од стамбених објеката идн бунара. Ако се економски
део једне парцеле непосредно граиичи са стамбеним делом друге парцеле, растојање
између Нових објеката утврђује се применом ових правила о минималном растојању. Ако
се економски делови суседиих парцела непосредно травиче, растојање између помоћних
и економскнх објеката од гравице парцеле не може бити мање од 1 м. Удаленост
економскх објеката у којима се складишти заііаливи материјал од других објеката не
може бити мања од 6 м.
Услови и начин држања и заштита домаћих животиња у некомерцијалне сврхе
уређује се Одлуком о држању домаlіих животиња ( Службени лист Града Новог Сада
бр. 60/10, 12/11, 17/11-испр., 1/12, 65-13-др. одлука, 13/14, 11/15 и 33/15).
3а сваху rрађевинску парцелу у зоnи породнчног стаuовања поњопривредног типа
мора се обезбедити колско-пешачки прила.з минималне ширине 4 м. Паркирање се
планира, слободно или изтрадњом приземних гаража, у дворишном делу парцеле (1
паркинг место-1 став). Гаража за возила се планира у дворишном делу парцеле. Објекат
гараже је спратности п+Т, са равним или кровом благог і1аги6а до 10°, са падом према
парцели корисника.
обликовање грађевинских елемената објекта
Услови обликовања су исти као у намени породичног становања.
Посебна правила за породично становање на Ади и Вењерцy
Поред правила уређења и трађења за породично становање, за ову зону важе и
посебна правила уређења и грађења.
Намена
На трађевинским парцелама намењеним породичном становању могу се традити:
стамбени објекти, стамбено-пословни и пословни објекти оних делатности које не
угрожавају становање. У задњем делу парцеле су мотуће неке делатности из области
поњопривреде (воћарство и повртарство). Услови и начии држања и заілтита домаћих
животиња у некомерцијалие сврхе уређује се Одлуком о држању домаћих животиња
( Службени лист Града Новот Сада бр. 60/10, 12/11, 17/11-испр., 1/12, 65-lЗ-др. одлука,
13/14, 11/15 и 33/15). 36ог честог изливања подземнuх вода током тодине, у оквиру ове
намене не препоручује се држање домаћих животиња..
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Правwzа парц~лације
Минимална површина парцелаје 1.000 м2.
Најмања ширина уличнот фронта парцелеје 19 м.
Индекс заузетости и спратност објеката
Највећи дозвоњени индекс заузетостн парцелеје 20 %.
Максимална спратност уличнот, стамбенот објектаје до П+1+Пк.
Максимална спратност других објеката на парцелије П+Т.
Постојећи стамбени објекти задржавају се уз мотућност замене и догралње до
планнранот индекса заузетости.
Није дозвоњена изградња подрумске, односно сутеренске етаже због високог
нивоа подземних вода.
други услови као што је гголожај објекта на парцели, услови за изградњу других
објеката на истој грађевинској парцсли, обликовање грађевинских елемсната објекта, су
исти као у намени породичног становања.
Б.

Випіепородично становањс

Постоји један објекат вишепородичиог становања у Улици Стеваиа Пешића број
1 8а, на парцели број 2869. Објекат је спратности П+1+Т, и има 6 стамбених јединица.
Објекат се задржава у постојећем габариту, односно не планира се доградња и/или
надоградња објекта, ни промена намена таваиа у поткровње.
Могућа је промена намена стамбених у пословне јединице за намене које не
угрожавају стаиовање (пре свега из домена терцијерних услуга).
Могућа је изградња објекта гарака димензије 1 7 са б м, спратности П+Т у
дворишту за потребе гаражирања возила корисника парцеле. Hланира се гаража са мест
једииица у низу, уз јужну границу парцеле. Објекат гараже је зидан, покривен косим
кровом.
В.

Централне функције

3она центра
3она центраје простор традиционалног центра Ковиња, између Горњоковињске и
доњоковињске цркве. 3она центра обухвата парцеле уз Улицу Лазе Кости1 а на потезу од
Трга солунских добровоњаца до Трга ослобођења (пијаца), према графичком нриказу
број 5. Површиназонеје око 17 ћа.
3она чини и посебан просторни амбијент од значаја за очување историјске,
културне и урбаиистичко-архитектонске специфичностн Ковиња.
Поред правила уређења и грађења за породичuо становање, за ову зону важе и
посебна правила уређења и грађења.
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Намена
Намена простора су: централне функције (услужно-комерцијалне делатности из
терцијарног сектора), јавне службе (образовање, здравство, социјална заштита, култура
и улрава), комуналне делатности (пијаца), верски објекти и становање. Могућаје допуна
ових намена новим садржајима, или увођење нових ујавном или приватном сектору.
Правwzа парцелације
задржава се постојећа парцеладија, уз обавезно прилајање уличних и дворимиих
парцела. Изузетно је могућа препарцелација под условом да најмања површина парцеле
буде 500 м2 бсз обзира на положај објекта, и да улични фронт парцела буде најмање 15
м.
Индекс зауземости и спратност објеката

Индекс заузетостије до 50%.
Највећа дозволена спратност је П+1+Пк за главне (уличне) стамбене и стамбено
пословне објекте, односно До П+Т за ломоћне објекте на парцсли. Поткровње на свим
објеІпима се формира без назитка.
Осим објеката који су заштићени као споменици културе и оних који се штите
урбанистичком заІлтитом, могућа је замена или изградња објеката на парцели до
плавираиог индекса заузетости.

-

Положај објекта на парцели
Услови су исти као у намени породwшо становање.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Услови су исти као у намени породичuо стаuовање.
Обликовање грађевинских елемената објекма
3она центра је посебна зона урбанистичке заштите за коју су утврђена гхравила
обликовања грађевинских елемената објеката.
Архитектонским обликовањем, улотребом материјала и боја објекат треба да
одражава постојећи карактер зоне центра Ковила.
Поткровње објеката се формира без назитка, без обзира на висину објекта.
Осветњење поткровњаје полеглим кровиим прозорима премајавним поврпіинама (улице
или трг), односно вертикалним кровним прозорима према унутрашњости парцеле
(дворигnту) на највише 50% површине крова. Максималан нагиб кровних равни је око
З0°. У поткровној етажи може постојати само једна независна етажа.
Ради обезбеђивања колског приступа у дворимне делове парцела, објекти у
неnрекинутом низу морају иматu колски пасаж минималне ширине и висине 3 м.
У слуnају да је на једном објекту изграђено дворишно крило на граници са
суседном парцелом, а на другом, који се на њега наслања, планира се његова изградња,
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хіосебно воДиТи рачуна о њиховој усклађености и код вертикалне и код хоризонталне
регулације. Дворишна крила не могу имати већу висину од главног објекта.
Кровови су коси са падом кровне равни према регулационо-грађевинској линији.
Махсималан нагиб кровних равни је 300. У поткровној етажи може постојати само једна
независна етажа. Поткров.гве се формира без назитка.
Не плаnирају се препусти, балкони и лође на уличној фасади објеката.
Уређењејаених простора
Подјавним просторима подразумевају се тргови и улице.
Како би се постигла просторнајединственост, а у цињу обезбеђења квалитетнијег
и безбеднијегјавног простора, у зони центра планира се:
изградња тротоара,
уређење пешачких прелаза без архитектонских баријера,
зацевњење аП4осферске канализације,
озелењавање јавних простора,
уређење простора тргова (пешачке стазе, дечија игралинла, клупе, ограде
и др.)
изградња паркинга на просторима где су неопходни,
јавна расвета нижим расветним телима, прилагођена пешачкој употреби.
Ограда око зелене површине на Тргу солунских добровоњаца се задржава. Могућа
је њена обнова уз обавезно задржавање елемената од кованог гвожђа.
-

-

Вашариште
Вашариште се налази на парцели број 1546, у Улици Ада у Ади. Вашариште је
зона специфичног центра, површине 6. 1 19 м2.
Вашариштеје намењено је за повремене скупове већег броја посетилаца, сајмове,
изложбе на отвореном, културне и туристичхе маиифестације.
Вашарипіте је слободна, травна површина, по северном и источном ободу
озелењена високом вегетадијом.
Не плалира се изградња објеката.
Приликом повремених манифестација, паркирање корисника се плаnира уз Улицу
Ада, односно у регулацији суседних улица.
Г.

Јавне службе

Педшколске установе
Постојећа предіиколска установа
Постојећа предіnколска устаuова налази се у Улици војвођанских бригада број 9
на парцели број 1663. Планира се проширење комплекса припајањем парцела бр. 1665 и
1667, укулне повртлине 8.400 м2 што ће задовоњити стаuдард од 25 м2 хіовршине
комплекса по детету.
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дозвоњсна је доградња До 25% поврпіине парцеле плаиираног комплекеа,
надоградња до спратности П+1+Пк и промена намена тавана у поткровње постојећег
објекта спратности П+Т, површине око 700 пі2.
Планирана nредшколска установа
36ог структуре Ковила, положај једине постојеће предшколске установе не
одговара радијусу покривености, који по нормативима износи највише 500 м од места
стаковања. Плаиира се изградњајошједног комплекса преднжолске устакове у наставку
Партизанске улице, у источиом делу Ковила, према графичком приказу број 5.
Комллекс се планира на деловима парцела бр. 975, 967/1 и 968, поврјпине око
0,76 ha.
Индекс заузетости је максимално 25%. Објекат је слободностојећи, максимална
спратности до П+1+Гјк, с тнм да се у поткровној етажи ллаиирају само садржаји
администрације или помоћне просторије.
Прилнком димензионнсања објекта предшколске установе, неопходно је
обезбедити да однос површина комплекса и објекта по детету буде од 25 м2 до 50 м2, од
тогаје потребно обезбеднти најмање 3-10 м2 озелењене површине. Поврnіина објекта по
дететује од 6,5-8 м2. Максимални капацнтет предшколске установе (заједно сајасленим
блоком) је 240 деце.
У оквиру комплекса потребноје обезбедити простор за игру деце.
По ободу комплекс предшколске устаuове потребно је формирати појас
заштитног зеленила према околннм парцелама и улицu. Комплекс обавезно мора бити
ограђен зидаuом оградом, или комбивоваио зuданом и траиспарентном, махсимадне
висине 1,8 м.
За одређuвање међусобне удањености плаuираuог у одиосу на суседне објектс и
удањеност од граница суседне парцеле примењује се Правилннк о општнм правилuма за
парцелацију, регулацију и изградњу ( Службени гласиик РС број 22/15).
Потребак паркиuг за кориснике и запослене планира се у оквuру nарцеле
комплекса.
Услов за реализацију комллекса предшколске устаuове је израда урбакистичког
пројекта.
Осuовна іјжола
Постојећа основна школа
Постојећа Основна іпкола 1 Лаза Костић налазн се у Улици Лазе Костића број 42.
Постојећи објекатје спратности П+1, површuпе око 1250 м2.
Површииа постојеће парцеле шхоле не задоволава нормативе оптималног односа
броја ученика и поврмине парцеле, па се плаuнра њеuо проширење. Проіпирење се
плалира на целим парцелама број 1704 и 1658, односно деловима парцела бр. 1655, 1661
u 1662, површиЈІе око 1,1, ћа. Проширењем парцеле основне школе обезбедиће се
минимум 16 м2 површине по ученику.
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Површина објетпа мколе је око 2.600 м2 и задоволава нормативе и потребе
лостојећег броја ученика, ако се настава одвија у две смене. Могућаје реконструкција и
доградња објекта школе до планираног индекса заузетости од 3О%.
Планирана основна школа
36ог структуре Ковила, положај једног објекта основне mі one не одговара
радијусу покривености, који је по нормативима износи од 1 .500 до 2.500 nі од места
становања, у зависности од узраста ученика. Планира изградња још једног комплекса
основне школе у наставку Партизанске улице, у источном делу Ковиња, према
графичком приказу број 5.
Комплекс основне школе је планиран на целим парцелама бр. 932, 936 и 961, и
деловима парцела бр. 934, 960, 963, 966, 967/1, 968, 970 и 974, поврмине око 2,21 ha.
Индекс заузетости парцеле је махсимално 20%. Спратuост објеката је максимално
П+1+Пк.
Приликом димензионисања новог објекта осиовнс школе, неопходно је
обезбедити 15-30 м2 површине комплекса по ученику, односно 8-10 м2 површине
објекта по ученику. Махсимални капацитет основне школеје 800 ученика.
Осим наставног блока и других пратећих и сервисних просторија, обавезан
садржај комплекса основне школе је сала за физичко васпитање. Сала је минималне
величнне 30 х15 м. Пратеhе просторије су по правилу справарница (минимално 30 м2),
просторија за наставнике, саuитарни блок и друге пратеће просторије. Сала за физичко
васпитање може бити и аnекс основном објекту школе, повезаu топлом везом. Сала би
требала да буде оријентисана у правцу исток-запад, лоцираnа уз вежбалиште на
отвореном делу парцеле школе.
У оквиру отворених простора, потребно је обезбедити вежбалишта са спортским
теренима за различuте спортове. По нормативима, вежбалиштеје минималне површине
9.250 м2 и садржи: одвојен асфалтираи терен за одбојку, кошарку и рукомет (мали
фудбал), двејаме са песком и простором за бацање кугле. Уз ово вежбалиште неопходан
је посебаи травнати терен за игру најмлађих учеuика, најмање величuне 30 х 15 м.
Оријентација вежбалишта је по правилу север-југ по дужој страни. Вежбалиште треба
ситуuрати на супротној страии од наставнuх просторија да бука спортских игара не омета
остали наставни рад у школској згради.
Међусобна удаленост плаuиранuх у односу на суседне објекте и удаленост од
граuица суседне парцеле је минимално 5 м.
Комплекс обавезно мора бити ограђен зиданом оградом, или комбиновано
зиданом и траuспарентном, максималне вuсине 1,8 м.
Потребаи nаркинг за корисннке и залослене се плаиира у оквиру комплекса
основне школе и у регулацији наставка Партизаuске улице.
Коначна структура u величина просторuја биће дефинисаuа бројем ученика за
који се комплекс плаnира, потребама и могућиостима Ковнња, односно Града Новог
Сада.
Предуслов за реалчзацнју основне пЈколеје израда урбаиистичког пројекта.
72

Здравствене устаиове
Амбуланта
Постојећа амбуланта у Ковилу се налази у Улици Светозара Милетића број 5а, на
парцели број 1767. Парцелаје површине 8 19 м2, а објекат спратности П+1+Тје површине
250 м2. Планира се проширење парцеле припајањем суседне парцеле број 1766, па је
плаиирана поврп.гина комплекса око 1330 м2.
Плаuира се прогпирење на суседну парцелу и прогпирење објекта (доградња и/или
надоградња) како би се испунио норматив који дефинише однос броја стаuовника насења
и потребне површине здравствене установе. Према нормативу, на 1 .000 становника
неопходно је обезбедити 120 м2 површине објекта, што значи да је неогтходна изградња
објект . минимално 660 м2 односно проширење постојећег за око 160 м2.
Махсимални индекс заузетости парцеле до 50%. Hnauupauu објекатје махсималне
спратности П+1+Пк. Поткровње се формира без назитка, а осветњење је полеглим или
вертикалним кровним прозорима на највише 50% површине крова.
Међусобна удаленост планиравих у односу на суседне објекте и удањеност од
граннца суседне парцеле је минимално 5 м.
Плаиира се могућиост доградње и] или надогра,цња постојећег објекта амбуланте
према утврђеним правилима.
Апотека
Објекат аuотеке налази се у приземлу стамбено—пословном објекту спратности
П+1+т у Улици Светозара Милетића број За (на углу са Улицом Лазе Костића), на
парцелиброј 1764.
Апотека својим каладитетима задовоњава потребе стаиовника Ковила.
Задржава се постојећа парцелација.
Задржава се постојећи објекат.
Социјалне устаuова
дом за пензионере или геронтолошки ценпіар
Комплекс дома или геронтолошког центра се плаuира на парцели број 1408,
површине 1.664 м2 у Улuци Лазе Костића број 119, односно на углу Улице Лазе Костића
и Трга солунских добровоњада.
Задржава се постојећа парцеладија.
дозвоњени су радови адалтације или реконструкције постојећег објекта уз
могућност доградње до индекса заузетости до 50%, или изградња новог објекта.
Услов за реалнзацију објекта дома пензионера или геронтолоиіког центра
(изградњу новог и реконструкцију постојећег) је урбанистички пројекат.
Постојећи објекат је спратностu П+Т и површине 477 м2. Предuост локадије је
близина амбуланте и аnотеке.
Hлаиом се задржава постојећа парцеладија.
Hnauupaua заузетости парцелеје до 50 %.
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Приликом димензионисања објекта, потребно је обезбедити 20-25 м2 објекта ло
кориснику и 25-30 м2 комплекса по кориснику.
Адаптација или реконструкција постојећег објекта је неопходна како би се
прилагодио потребама планираног дома за пензионере или геронтолоптхог центра.
Могућа је доградња објекта у дворишном делу парцеле до плаиираног индекса
заузетости. доградња се планира објектима спратности П+Пк, у виду дворишног крнла,
по ободу парцеле. Поткровње се формира без назитка, а осветњење је полеглим или
вертикалним кровним прозорима до 50% повріпине крова. Максималан нагиб кроВних
равније око 300. У поткровној етажи можс постојати самоједна независна етажа.
Објекат се планира као полуатријумски тако да дворишни део парцеле делимично
буде отворен према Трту солунских доброволаца.
Могућаје потпуна замена објекта и изградња новог. У том случају, регулациона
и грађевинска линија се поклапају.
Планирана заузетост парцелеје до 50 %.
Нови објекатје планиран као полуатријумски, са оријентацијом дворишта према
Тргу солунских добровоњаца.
Објекатје спратности до П+1+Пк.
Поткровње се формира без назитка, а осветњење је полеглим кровним прозорима
према јавним површинама, односно вертикалним кровним прозорима на највише 50%
површине крова. Максималан нагиб кровних равни је око 300. У поткровној етажи може
постојати самоједна независна етажа.
Не планирају се препусти, балкони и лође на фасади објеката према Улици Лазе
Костића. Предусловје рушење свих постојећих објеката на парцели.
На минимум 30 % парцеле планира се хортнкултурно уређена зелена површина.
Паркирање корисника се планира на постојећем паркингу, у оквиру регулације
Трга солуnских добровоњаца.
домови пензионера и геронтолошки центри се моту плаиирати и у другим
деловима Ковиња, у јавном или приватном власништву. У том случају, неопходно је
обезбедити нормативе дефинисане овим планом.
дневни боравак за стара лица
}(луб за старе се задржава у приземњу објеісга културно-образовног центра у
Улица Лазе Костића број 113, на nарцели број 1618, где се и сала налази.
У Ковињу се плаиираједал іслуб који трсба да обезбеди: собу за дневни боравах 3
м2 по кориснику, и собу за дневни одмор 5 м2 по кориснику. У оквиру својих просторија,
клуб за старе може имати и читаонице, просторије за ручни рад, радионице, чајну кухињу
и сл.
Установе културе
Културно образовни центар
Културио-образовни центар, површине око 200 м2, планира се у Улици Лазе
Костuћа број 1 13, на парцели број 1618, где се и сад налази.
-
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Културно—образовни центар је намењен културним u образовним садржајима за
потребе и од интереса за стаиовнике Ковиња. Центар је седиппе Културно—уметничког
друпхтва Лаза Костић . Уједном делу објектаје Клуб за старе.
Обе намене се задржавају, а доградњом објекта се могу обезбедити нове
поврмине за потребе куггурно уметаичкот друіптва или других културних институција.
3адржава се постојећа парцеладија
Могућа је доградња објекта у виду дворипіних крила до индекса заузетости од
50% површинс парцеле. дворишна крила су спратности до П+Пк. ГТоткровње се формира
без назитка, а осветњење је полеглим кровним прозорима према улици, односно
вертикадним кровним прозорима према дворишту на највише 50% повріпине крова.
Слободне површиве парцелеје потребно хортикултурно уредuти.
-

Вииленаменски центар
Вишенаменски центар плаиира се у Улици Лазе Костuћа број 73 (на Трту
ослобођења), на парцели број 1653, површине 4223 м2. Вuшенаменски центар чuнu
улични објекат површине око 1 .000 м2, и дворишни објекат површине око 675 м2.
Објекти су седиште Опште земњорадничке задруге Ковuњ и планирају се за
намену пословања и намене у оквиру трећсг сектора (култура, уметност, образовање,
невладин сектор, удружења грађава u др.). Збот разуђеностu комплекса, могуће су
различите намене u независне делатности у његовнм различитuм деловима.
Задржава се постојећа ларцелација.
Задржава се уличли објекат спратности П+1+Т, који чuне пословни локали у
приземњу и пословни, канцеларuјскu простор на спрату. І-Іајвећu потенцијал објекта
вишенаменског центраје велuка сала у дворишном траіту објекта, коју ће бити место за
окупњање грађана за различите јавне и културне дотађаје. Неопходна је обнова и
адаптадuја објекта за потребе нових намена. Могућа је промена намене тавана у
поткровње, уз залржавање постојећег габарита и нагиба крова. Осветњење поткровњаје
полеглим прозорима према јавним површинама, односно вертикалним кровнuм
прозорима према дворишту, на највuше 50% површuне крова.
Задржава се дворuшни, полуатријумски објекат спратности П+Т, који се налази у
северозападном делу парцеле. Неопходнаје обнова и адалтација објекта за нове намене.
Могућа је промена намене тавана у поткровње, уз задржавање постојећег габарuта и
нагuба крова. Осветњење поткровњаје полеглим или вертикадннм кровним прозорима
до 50% површине крова.
Сви остали дворншни објекти, објекти привременог караЕтера и слободностојећи
објекти, као и нисталацuје стаиице за снабдевање горивом планирају се за уклањање.
Не планира се изтрадња нових објеката.
Слободни простор дворишта се nnanupa за хортикултурно уређење.
Колски пристул објекту је могућ кроз колски пасаж (ајнфорт калнју) са Трга
ослобођења, и директно у двориште uз бочие улuце према Ади. Колски пасаж је могуће
затворити, односно пренаменитu за неку од намена мулјифуакционалног центра.
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Паркирање корисникаје у делу дворипгга објекта, и догтунски, у регулацији улице
Лазе Костића (ван Трга ослобођења).
Управа
Месна заједница и месна канцеларија
Објекат месне заједнице и месне канцеларије ,,Ковил , површине око 350 м2,
задржава се у Улици Лазе Костића број 70 (парцела број 1757).
3адржава се постојећа парцелација.
Постојећи објекат спратности п+т задоволава потребе обе институције управе.
Могућаје доградња објекта у виду дворипіних крила до планираног индекса заузетости
до 50%, у зони центра. Поткровње се формира без назитка, а осветњењеје полеглим или
вертикалним кровним прозорима на 50% површине крова. Могућаје пренамена тавана у
поткровла без промене габарита и нагиба крова. Поткровње се формира без назитка, а
осветлењеје полеглим кровним прозорима према улици, односно вертикалним кровним
прозорима према дворишту на највише 50% површине крова.
Слободни простор дворишта се планира за хортикултурно уређење.
Паркирање је на паркингу испред објекта, у оквиру регулације Улице Лазе
Костића.

д.

Спорт и рекреација

Спортски центар на Ади, који се налази на парцелама бр. 1524, 1525, 1526 и 1527,
укупне површине 3,95 ha, nnanupa се за задржавање, према графичком приказу број 5.
Спортски центар се састоји од фудбалског игралишта, којеје са заладне страие окружен
монтажним трибинама. У залеђу игралиппа је неуређена зелена површина. У оквиру
спортског центра, налази се објекат спратности П+Т у Улици Ада број 29, повртпине око
440 м2, на парцели број 1 524. Објекат је у функцији спортског центра и намењен је за
свлачионица са пратећuм nросторијама, оставом и др.
3адржава се постојећа парцелација.
Објекат спратности П+Т планира се за задржавање, уз могућиост промене намене
таваnа у поткровње.
Трибине на заладној страни uгралишта се задржавају, а могућа је њнхова
адалтација или замена. Могућа је догралња трибина са других страна фудбалског
игралишта, према процењеннм калацитетима.
Плаиира се могућност изградње другнх спортскнх терена на простору зајтадно од
фудбалског игралишта. Нлаиира се хортикултурно уређење слободних површuна.
У оквиру центра не постоји могућност за изградњу нових објекта због високог
нивоа подземних вода у ширем окружењу насела Ада.
І-іови спортско рекреативни центар са спортском халом, површине око 10,5 ћа,
плаuнраu је у источном делу Ковила, у оквиру урбаиистичке целине број 2. У оквиру
спортско рекреативног центра, плаuирају се садржаји и за повремене спортско
рекреативне активностч коњичхог спорта. За ове намене nnauupa ce изградња објеката,
-

-
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без могућиости за стално држање коња. Услов за реализацију спортско рекреативног
центраје израда плана деталне регулације за урбанистичку целину број 2. Усмеравајући
параметри су дефинисани у оделку број 13 Правила усмеравајућег карактера за израду
планова детаЈЂне регулације.
-

Ђ.

Комуналне повріпине

Комуналне површине у насењу су гробња (Горњоковињско и доњоковињско) и
пијаца.
Гробла
Гробња у Ковилу су активна, и задржаће своју функцију и у наредном периоду.
Горњоковињско rробње се налази у Улици Ђорђа Бешлина, на улазу у Ковињ са
општинског пута Ковињ Шајкаш, односно код прикњучка на д11 АI (Е 75), према
графичком приказу број 5. ГорњоковиЈЂско гробзБе чини цела парцела број 156 и део
парцеле број 157, укулне површине 4,77 ћа.
Горњоковињско гробње је у претходном гіериоду проширено, уређено, и
изграђенаје гробњавска капела, па се не плавирају нове просторне интервенције, осим
додатног хортикултурног уређења. 3адржава се постојећа парцелација. Комплекс
обавезно мора бити ограђен зиданом оградом, или комбиновало зиданом и
траиспарентном, максималне висине 1,8 м.
доњоковињско гробње се налази уз Улицу Јовице Павлице, на улазу у КовиЈЂ из
правца опнпинског пута Ковињ—Вилово, према графнчком приказу број 5.
доњоковињско гробње се налази па парцели број 2142, али се плаuира за проширење ва
целу парцелу број 2144/1 u ua делове парцела бр. 2132, 2136/1, 2138, 2144/2 2146/1. Са
овим проіпирењем, планирана површина гробњаје око 3,6 ћа.
Гробње је у претходном периоду уређено н изграђена је гробњанска капела.
Приликом проширења потребно је уредити нова гробна поња, обезбедити водну
инфраструктуру за потребе одржавања rробла и озелењавање слободних површина.
Услов за реализацију доњоковилског rроблаје израда урбанистичког пројекта.
..

Пијаца
Пијаца сс валази на у јужном делу Трга ослобођења, на делу парцеле број 2544,
површине око 535 м2, према графичком приказу број 5. Јужни део Трга ослобођења је
парковски уређен, и са пнјацом чивиједну nросторну цезгину.
пијада се задржава у постојећој поврпіини која задоволава потребе насења, али
је неопходно њена реконструкција, замена подлоге, тезги, увођење чесме и др. другн
неопходни сервисни, технички, саннтарни и други садржаји пијаце, моrу се обезбеднти
у неком од објеката у окружењу пнјаце.
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Е.

Пословање

Мешовита пословно-стамбена зона
Мешовита пословно-стамбена зона планира се у оквиру урбане целине број 1, око
Улице Јована Ћулума и Улице Јована Рајића, у североисточном делу грађевинскот
подручја, према графичком приказу број 5. Површина зонеје 9,69 ha.
Намена
Мешовита пословно-стамбена зона намењена је пословању у домену терцијарне
привредне делатности, и за породичио сталовање. Не планирају се намене, односно
изградња објеката за производњу, прераду и складиштење примарног сектора привреде.
део зоне у блоку између улица Јоваuа Рајића, Јована Ћулума и Ђорђа Бешлина су
намењене становању, али се плански усмерава ка постепеној промени намене у пословну.
На парцелама се не условњава однос становања и делатности терцијарног сектора, или
делатности у вези са поњопривредом, занатским и сервисним услугама. С обзиром на
мешовиту, пословно-стамбену намену, није дозвоњена изградња објеката у оквиру
делатности за којеје неогіходна процена утицаја на животну средину.
Парцелација
3адржава се постојећа парцелација, услови за формирање нових грађевинских
парцела су: површина од 700 до 2.500 м2, минимална ширина уличвог фронта 15 м.
Индекс заузетости и спратност објеката
Индекс заузетостч парцелаје до 40%. Спратност објекатаје до п+ј +т.
Поред главног уличног објекта, на парцели је могућа изградња помоћиих и
пратећих објеката (остава, котларнице, гараже и сл.), и других објеката спратности П+Т.
На минимум 30% парцеле планира се хортикултурно уређена зелена површина.
Паркирање се планира у оквиру парцеле корисника.
Маuипулативне и површине за паркирање се плаuирају унутар комплекса.
Положај објеката на парцели и међусобнаудаленост објеката
Објекти се граде у прекннутом низу или као слободностојећи.
Грађевинска линијаје повучена 3-5 м у одпосу на регулациону.
Удањеност плаuираuог објекта намењеног пословању у одnосу на границе
суседних парцелаје милималио 3,5 пх.
3а вредности удалење објеката намењених стаuовању примењују се правила из
Правилника о општнм правилима за парцелацију, регуладију и изградњу ( Службени
гласник РС број 22/15).
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Услоеи за изградњу других објеRама на истој грађевинској парцели
Могућа је изградња других, помоћних или техничких објеката на парцели, До
планираноГ индекса заузетости. Спратност објеката је до п+т, уколико технолошки
услови рада то захтевају, могуће је повећање висине етаже.
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зидапом оградом или транспарентном и
зеленом оградом до висине 1,80 м. 3идаиа ограда према регулационој линији јс висинс
0,90 іn, односuо, транспарентни део оrрадајс додатних 0)9 м. зидаие и друге врсте ограда
поставњају се на регулациону линију, односно унутар грађевинске парцеле која се
ограђује.
Обликовање грађевинских елеменама објекма
Кровови су коси са падом кровне равни према регулационо—грађевинској линији.
Максималан нагиб кровних равније 300. У поткровној етажи може постојати самоједна
независна етажа. Поткровње се формира без назитка. Осветњење поткровњаје полеглим
или вертикалним кровним прозорима до 5О% површине крова.
Не nnauupajy се препусти, балкони и лође на уличној фасади објеката.
Ж.

Верски објекти

Постојећи верски објекти
У Ковнњу постоје четири верска објекта и сви су концентрисани око Улице Лазе
Костића.
Српска православна чрква
Црква св. Апостола Томе, у Улици Лазе Костића број 16 (Доњоковињска црква)
(парцеле бр. 25 13 и 25 14), је проглашена за споменик културе.
Цркве Вазнесења господњег (Горњоковињска црква) са светосавским домом, у
Улици Лазе Костића број 80, (парцеле бр. 1768/1, 1768/2 и 1769), је у поступку за
проглапзење за споменик кулгуре. Оба храма са својим портама представњају значајне
објекте и просторе у Ковињу.
Задржава се постојсћа парцелација, уз могућuост припајана дворијпних (задњих)
парцела уличним (предњим) парцелама.
С обзиром на статус запггите, све интервенције на објектнма, н евентуална
изrрадња другuх пратећuх објеката, морају бнти у складу са условима и мерама заппите
надчежне службе заптіпе сломеника културе.
Римокамоличка црква
За лотребе верске заједниде рuмокатолuчке цркве користи се стамбени објекат
сnратности П+Т у Улици Лазе Костића број 57 (парцеле бр. 2560, 2561 и 2563).
Задржава се постојећа парцелација уз могућиост припајања дворишиих (задњих)
парцела улихпјим (предњим) парцелама.
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Адвентистичка верска заједница
За nотребе адвентиетичхе заједнице користи се наменскн изграђен објекат
спратности п+т у Улици Лазе Костића број 130 (парцела број 921). Задржава се
постојећи објекат, уз могућиост надоградње до спратности П+1+Пк. Поткровле се
формира без назитка, а осветњењсје кровним полеглим или вертuкалним прозорима на
50% површине крова.
У случају формирања комплекса верског објекта проширењем на суседне
парцеле, могућа је замена и изградња пратећих објеката према условима за изградњу
нових верских објеката.
Назаренска верска заједница
Назаренска верска заједннца у поседу има парцелу број 1625/1. На парцеди не
постоји храм, али је могућа његова изградња према условима за изградњу нових верских
објеката.
Нови верски објекти
Изградња комплекса новог верског објектаје могуће у оквиру парцела постојећих
верских заједница у Ковињу, осим на парцелама оба храма Срnске православне цркве,
или у било којој зони у намени становања.
Минимална повріпина парцеле се одређује по стаидарду 0,3 0,5 м2 по кориснику
(броју парохијана), али не може бити мања од 1 .000 м2. За грађевинску парцелу верског
објекта макснмални индекс заузетости је 30 %.
У саставу грађевинске парцеле верског објекта, поред храма, могућеје плаuирати
пратеће административне, кудтурне садржаје и становање у функцији верског објекта (за
настојатела храма), спратности до П+Пк. Поткровње се формира без иазитка са
осветњењем полеглим или вертикалним кровним прозорима до 50 % површине крова.
Ови објекти својим положајем и габаритом не смеју да угрожавају верски објекат.
Услов за реализацију новог верског објектаје израда урбаuистичког пројекта.
-

3.

Ветеринарска станица

Задржава се ветеринарска станица у Пастирској улици број 2, на парцели број
143 3.
Објекатје намењен пословању.
Задржава се постојећа парцелација.
Мотућаје замена постојећег објекта новим спратности до П+1+Пк.
Иuдекс изграђености је до 40%.
Објекат се поставња на грађевинско-регулационој линији.
Поткровње се формира без назитка, а осветњење је полеглим или вертuкалним
кровним прозорuма на највише 50% површиuе крова.
Могућа је изградња помоћиих објеката (остава, котларнице, гараже и сл.), и
других објеката спратности П+т.
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Ограђивање парцеле је зиданом, транспарентном или комбинованом оградом
висине до 1,8 ш. ограда поставњају се на регулациону линију, односно унутар
грађевинске парцеле
Паркирање возилаје на парцели и у регуладији улице.
И.

Насип

У цињу очувања објеката насипа, планирају се намене које не могу угрозити
стабилност и функција насипа.
У ци.њу повезивања свих делова приоба.ња Ковиња, али и других подунавских
насења у окружењу, на круии насипа планира се пешачко-бициклистичка стаза.
Формирањем пешачко-бициклистичке стазе остварују се улови за развој специфичних
видова туризма, али u naіuna комуникација ка туристичким локалитетима Ковињског
рита ( Шлајз , Рибарска колиба , Карловачіа плажа , І?На крај света?І
и друге).

Ј.

Тргови и сквер

Тргови
Уређење тргова треба да се базира на поставци декоративне вегетадије
различитих категорија (декоративно дрвеће, жбуње као и цветне површине). flоред
вегетације, трговеје потребно опремити урбаним мобилијаром. На травним површинама
плаиира се дечије игралиште. Споменике и скулптуре је
потребно

нагласити

декоративном вегетацијом Важки чиниоци који одређују карактер и распоред зеленила
.
око споменикајесу величина и висина споменика, облик и материјал од когаје изграђен,

као и положај у простору.
На тргу солуuских добровоњаца задржавају се два спомен крста.
Јужни део Трга ослобођења предвиђа се за меморијални парк. 3а уређење
меморијалних паркова карактеристични су синтеза архитектуре, скулптуре и вртне
парковске уметности. При лоцирању знатног броја различитих скулптура, предвиђа се
организација неколико праваца кретања различитих дужина. Засади уклучују врсте са
изразитим архитектонским облицима (четинарске, пирамидалне врсте, лишћарске врсте
са правилним густим крошњама и др), шиіпани боскети, живе ограде и зидови, велике
повріпине партерних травњаха као и ниски цветњацијасних боја и облика.
Сквер
Уређење сквера треба да садржи декоративну вегетацију и урбави мобилијар.
Строго водити рачуна приликом уређења да се не захлања видни опсег возача. Постојећа
вегетација треба да се задржи, болесне и оштећене бињке треба да се саuирају и замене
новим бињним материјалом.
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Линеарно зеленило у населу
Основу система повезивања зеленила чине дрвореди и друга вегетација у окВиру
уличних профила. Постојеће дрвореде потребно је задржати, а подизање нових вршити
према ширини попречних профила улица. Планира се квалитативна догтуна садница,
односно реконструкција дрвореда у већем броју улица садњом одговарајућих
листопадних врста. Код садње дрвећа у дрворедима стабла алеја садити на размаку б 7
м, а изразито високе врсте у улицама веће ширине на размаку од 10 м. У улицама
профила 10-15 м формирати једностране, а у ширим улицама (око 20 м и више)
двостраие дрвореде. У сасвим узалим улицама где није могуће подизање дрвореда
улично зеленило ће заменити формирано шибње или декоративно дрвеће у предбаштама
породичног становања.
Простор око заветног крста у југозападном углу раскрснице улица душана
Вицковог и Лале Новоселца се планира за додатно партерно и хортикултурно уређење.
-

К.

Заштитно зеленило

Заштитни појас уз дунавац (део еколојпког коридора) у грађевинском подручју у
ширини од најмање 10 м треба да има травну вегетадију која се одржава редовним
кошењем. 3абрањеноје уносити инвазивне врсте, док уређење овог подручја треба да се
базира на аутохтоним врстама и различите спратности. Постојећу вегетацију треба
задржати, редовно одржавати и болесне биЈЂке заменити новим бињним материјалом.
Поставка урбаног мобилијара треба да буде направњена од што природнијег материјала.
На парцели број 1503/2 на Ади могуће је повремено одржавање изложби,
такмичења и других спортско рекреативних и културних манифестација везаних за
традицију коњарства у КовиЈЂу.
-

Л.

3еленило у оквиру осталих иамена

3еленило у намени становањо
Парцеле породлчног становања се уређују у виду декоративних башти, кућних
вртова и мањих повртњака са по којом воћиом садницом. 3а целину насеЈЂа од изузетне
важности је бројност и начин уређења стамбених парцела које често укЈЂучују и уличне
просторе испред кућа, као и њихово одржавање. Функција зелених повргііина приватног
сталовања знатно превазилазе локални значај. Иахо се користе искњучиво приватно,
овахве зелене површине представњају извор свежег и чистот ваздуха, а у
микроклиматском погледу и допунски резервоар санитарно-хигијенских благодети у
насеЈњу.
3еленuло у номени пословања
Заступњеност зелених поврглина у комплексима пословања зависи од њихове
величине. Комплекси величине до 1 ha, треба да имају минималио 20% зелених
поврніина, а комллекси од 1 до 5 ha, 25 % зелених површнна. Потребно је подићи
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заштитии појас ободом комплекса. уз објекте пословања предлаже се поставка
декоративне вегетације, различите спратности. Главне улазе објеката потребно је
оплеменити цветним врстама. Стазеје потребно опремити урбаuим мобилијаром.
3еленило у намени образовања

Основне фувкције уређења у оквиру комплекса и3 области образовања (основне
школе н предшколске устаиове) изражене су потребом да се деци обезбеди потребан мuр,
најлре кроз стварање услова за умањену буку, а затим кроз побозЂшавање
микроеколоіпких услова. Потребно је гiрименити најадекватннје биолоілке и
хортикултурне захвате на комплексима како би укулан ефекат био задовозЂавајући. Од
укупне површине ових комплекса 40% треба да припада зеленим површинама. У
школски круг треба да се унесе што випіс зеленила, јер се тиме повећава асимилациона
врсдност, не само овог простора већ и шире околнне. При и360ру врста потребно је
водити рачува да се изоставе асмогене и алергогене врсте и бизЂке са отровним бобицама
u бодзЂама.
3еленило у намени здравства
Функције уређења зелених површина око Дома здрава су одвајање површина у
хигијенском смислу u издвајање болесника. Потребно је адекватно допувити зелену
поврп.гuну комnлекса корuстећл билке са изузетно декоратuвнuм својствuма.
Зеленило у намени верских објеката
Приликом уређења порте храмова треба строго водити рачуиа око избора бизЂног
материјала као и самог начина уређења зелене површине. Потребно је бизЂкама
нагласити објекат, као u опремuти урбаиим материјалом. Избор бизЂака треба да се
заснива на аутохтоним врстама.
3еленило у намени локалне самоуправе
Уређење зелених површина Месне заједнице и Дома за старије, потребно је да
садржи елементе nарка. Поред опремености урбаиим мобилијаром, потребно је
обезбедитu наткривене клупе за седење, као и друге пасивне рекреативне фувкције.
Избор вегетације треба да буде nретежно од аутохтоних сорти.
3еленило у намени културе
Приликом уређења зелених површина око Културно образованих цеигара,
потребно је обезбедіпи слободне травне просторе за културна дешавања. Потребно је
садити бuзЂке аутохтонuх сорти. 3елене површине је потребно оnремити урбаиим
мобнлијаром.
3еленилоу намени спорта ирекреације
3аступзЂеност зелеиила око спортских објеката одређује се на основу nросечних
норми за одржавање чuстог и свежег ваздуха, паје ободом њиховнх комnлекса потребно
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подићи зајптитни појас. Минимално учепіће уређених зелених површина износи 40%.
Спортске центре потребно. је уредити у парковском сТилу. Распоред билака зависи од
положаја објекта, док је стазе потребно опремити урбаиим мобилијаром. Главне улазе
пословних објекатаје потребно оплеменити цветним повріпинама.
Зелиниw у намени гробла
На гроблима, поред санитарно-хигијенске функције, зеленило има и декоратнвно
естетску улогу, јер ове површине имају карактер меморијалних места. По ободу
гро6ала предлаже се подизање зеленила од дрвећа различите висине, четинарских и
листопадних врста, у функцији заштнтног појаса. Зеленило гробла треба даје уређено у
парковском стилу, а ободом комплекса потребно је формирати појас заштитног зеленила
ширине од 10-15 м. Однос површина за сахрањивање према осталим садржајима је
6О:40%. У оквиру површина које нису намењене сахрањивању учешће зеленнх површина
треба да буде 40% (украсног и запјтитног зеленила).
-

.Јћ.

3оие урбанистичке заштите

Планирају четири зоне урбаиистичке заштите према графичком прu*азу број 5.
У оквиру зона, у цињу заштите амбијента, дефинишу се додатна правила уређења,
грађења и обликовања објеката.
У оквиру зона урбанистнчке заілтите:
задржава се ивична изградња објеката на парцели (регулацнона и
грађевинска линија се поклапају),
максимална спратност објеката је П+Пк без могућности формнрања
назитка, а осветлењеје лежећим нли вертuкалним кровним прозорима до 50 % површuне
крова;
кровови се по правиду формирају као коси и двоводни,
Могућаје изградња новнх дворишних објеката спратностн до П+Т, према
правнлима за претежну намену утврђену овим планом;
Обра,ца фасаде објеката u избор кровног покривача је од аутохтоних
материјала (малтерисаuа фасада, цреп).
-

-

-

-

У зонама урбаиистнчке заіптите вате намене и правила nарцелације које су
утврђене овuм планом.
Због архuтектонске вредности задржавају се улични објекти у следећим зонама:
1.
зона чентра: објекти у Улицu Лазе Костића бр. 40, 60, 70, 71а, 95, 97, 109,
111, 113, 117, уУлици војвођанских бригадабр. 1, 2 и 30;
2.
3онадела Улице браћеВуков: објекти под бр. 1, 2, 3, 4, 5, 10 и 11;
3она дела Улице Тозе Марковића: објекти под бр. 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 10, 12,
3.
14, 16, 25 и 35;
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Зона раскрснице улица дуіаана Вицковог и Лапе Новоселца: објекти у
4.
Улици Лале Новоселца број 19 и у Улици душаиа Внцковог бр. 25 и 27.
На наведеним објектuма могуће је промена намене стамбеног у пословни и
актнвирање поткровзЂа на свим објектима, без промене габарита и нагиба крова.
ОсветзЂење поткровзва је лежећим или вертикалним кровиим прозорима до 50%
повріпине крова.
12.2.2. Урбанистичка целина број 3
Пословање радна зона

А.

-

Радна зонаје планирана у оквнру урбанистичке целине број З, у северозападном
делу грађевинског подручја Ковиња, према графичком приказу број 5. Зона обухвата
простор од 64 ha. Простор радне зоне је претежно неизграђен, ннфраструктурно
неопремл.ен и представња добар потенцијал за развој привредних садржаја. Постојећu
садржаји су пре свега из домена тіозвопривредне производње (откупне стаиице,
складипіта и др.).
Намена
Радна зона је намењена за секундарне и терцијарне прuвредне делатности из
области трговине, угостuтењства, услужног занатства u саобраЋаја, те за делатности
производuог занатства. Зона је такође намењена за прераду и складиштење прнмарног
сектора привреде. Позиција уз општuнскu пут u непосредну близину излаза на ДП АІ (Е
75) је значајuа локацијска предност радне зоне.
3аступл.еност зелених површuнаје условзвена величином комnлекса. Комплекси
површине до 1 ha треба да имају минимално 20 % зеленuх површина, комплекси
nовршине 1 5 ha 25 %, а већu комnлекси преко 5 ћа 30 50 % зеленuх површина.
Обавеза израде nроцене угицаја на жuвотну средину за потенцuјалне загађиваче
утврдиће се у складу са законском регулатuвом која важи у тој области.
-

-

Правила порцелација
Парцеле постојећих комплекса се задржавају, уз могућиост прuпајања са
суседном парцелом unu препарцелације. Нове парцеле треба да буду приближно
правилног геометријског облика и да имају излаз на јавну nовршину. Минимална
површина nарцеле је 1 .000 м2, а максимална се не ограничава. дозвоњена одстуnања су
до 10%. Минимална ширина уличиог фронтаје 20 rn.
Индекс заузетости и спратност објеката
Индекс заузетости парцелеје 40%. Спратност објекатаје до П+1+Т. Не условл.ава
се спратност за објекте са посебнuм конструктивним u облuховним захтевима због
технолошких потреба нроизводње.
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Положај објеката на парцели и међусобна удаленост објеката
Радна зона јс оријентисана према Улици Браика Бајића. на коју се наставња
општински пут Ковињ—Будисава. Препоручује сс да приступ парцелама буде из
секундарних саобраhајница, како би се омогућило безбедно и несметано кретање Улицом
Браuка Бајиlтіа. Прикњучци саобраћајне мреже радне зоне треба да обезбеде несметан
успоН на надвожњак преко ауто-пута, односно да приступ парцелама буде до постојећег
успона.
У цињу обезбеђења трасе пожарног пута, минимална удањеност објеката од
граница суседне гІарцелеје 3,5 м.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Могућа је изгралња других, помоћних или техничких објеката на парцели, до
гтланираног индекса заузетости. Спратност објеката је до П+Т, уколико технолошки
услови рада то захтевају, могуће ј е повећање висине етаже.
Манипулативне и површине за nаркирање се плаиирају унутар комплекса.
други услови
На простору радних зона није дозвоњено одлагање отпаднuх материја или
рециклирање, изузев ако се примењује модерна технологија у затвореним nросторима.
У случају да су привредне делатности сложене технологије и за комплексе

површина веlтіих од 1 ha, неопходнаје дања разрада урбавистичким nројектом.
Б.

Инфраструктурни објекти

Правила грађења за инфраструктурне објекте дефинисани су у nододењку број
12.З. Правида уређења и грађења за инфраструктуру .
12.3. Правила уређења и грађења за инфраетруктуру
12.3.1. Услови за прикњучење на саобраћајну инфраструктуру
Услови изградње саобраћајне инфраструктуре се диреісгно примењују на
подручјима где је овај плаu основ за реализацију, а усмеравајућег су карактера на
подручјима гдеје основ за релизадију ллав детањне регулације.
3а изградњу новuх и реконструкцију постојећих саобраћајнuх површина обавезно
је поштовање свих пролиса који регулишу ову област.
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друмски саобраћај
Кроз атар насејва Ковил пролази државни путсви ІІА 1 14, ІІА 129 и општииски
путсви прем Будисави, kalіy, Шајкаілу, Новом Салу, Вилову и Гардиновцима. Сви
постојећи прикзњучци на овс путсве се задржавају иако нису уцртани у графичком
приказу број 5, а нови сс могу додати једино уз сагласност и услове улравзњача пута.
У атару егзистира мрсжа атарских и нскатсгорисаних пугева који су углавном
зсмлани. Препоручује се изградња савремених коловозннх застора на овим путсвима.
Они се задржавају у постојећим парцелама пута, а у случају потрсбе за проширењсм
пута, обавезнаје израда ПДР-а или комасације.
-

-

Правила уређења и правuла грађсња друмске саобра1іајне мреже су:
приликом изградњс саобраћајних површина мора се поштовати Правилиик
о тсхничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објската, којнма се
осигурава нссметано кретањс и приступ особама са uнвалидитетом, деци и старим
особама ( Службени гласник РС број 22/15) којн ближе прописује техничке стандарде
приступачиости којима се обезбеђује несметано кретање деце, старнх, особа са отежаним
кретањем и особа са инвалндитетом, разрађују урбанистичко-техничхн услови за
nлаиирање просторајавних, саобраћајних и пешачхих површина. прилаза до објеката и
пројектовање објеката (стамбених, објеката за јавно корнптћење н др.), као и nосебних
уређаја у њима. Поред претходно наведеног правилника треба узети у обзир u ЅRPЅ U.
А9. 201-206 који се односе на просторне потребе инвалида у зградама и околини;
минимална іпирина тротоара за један смер кретања пеІпака је 1 м, а за
двосмерно 1,6 гп. Међутим ове димензије треба прuмењивати само изузетно и то у зонама
породичног становања. У зонама витпепороднчног становања треба примењнвати
минималну димензију тротоара од 2 іB, a препоручливо је З м;
на местнма где је предвиђена већа концентрација пешака као што су на
пример: аутобуска стајалипиа, велике трговине, јавни објекти и слично, потребно је
нзвршити проширење пешачких стаза. По правилу, врши се одвајање пепзачког од
колског саобраћаја. Раздвајање се врши применом запхтитног зеленог појаса где годје то
могуће. Уколико то није могуће, а услови одвијања саобраћаја захтевају запітиту nешака,
морају се предвидети заіптuтне ограде;
препорука је да се тротоари и паркинзи изводе од монтажних бетонскuх
елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и
обележавања различитuх намена саобраiіајних nоврпгина. Поред обликовног и визуелиог
ефекта, то uма практичиу сврху код изградње и реконструкције комуналних водова
(инсталациј а);
увек када је могуће, тежити да бициклистичха стаза буде двосмерна, тј.
минималне ширине 2 м и физички одвојена од осталих вuдова саобраћаја. Бицuклистике
стазе завршно обрађивати асфалтнuм застором.
комбиноваиа пешачхо-биізикзтистичка стазаје минималне ширине З м;
паркинзи могу битн уређени и тзв. ,,перфорираиим плочама ,
,,префабриковаиим танкостеним пластичним , или сличним елементuма koju обезбеђују
-

•

-

-

-

-

-

-
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услове стабилности подлоге, доволне за навожење возила и истовремено омогућавају
одржавање ниског растиња. Изградњу гтаркинга извршити у складу са ЅRPЅ U.Ѕ4.234
којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте
паркирања. Уколико у карактеристичном попречном гхрофилу улице нсма планираног
простора за дрворед, у оквиру паркиралишта се оставња простор за дрвореде ло моделу
да се на четири паркинг места планира по једно дрВо. Тада пречник отвора за дрво мора
бити минимално 1,5 м;
најмања плаиирана ширина коловоза је 3,5 м за једносмерне
саобраћајнице, а 5м за двосмерне. На државним лугевим планирана ширина коловоза
је минимум 7,10 м (без издигнутих ивичњака), односно 6,50 м (са издигнутим
ивичњацима). На општинским путевима мuнимална ширина коловоза је 6 м. Изузетно
коловози могу бити широки З м само у приступним улицама. Радијуси кривина на
укрштању саобраhајница су минимално бм, осим у пристулним улицама где могу
износити и З м. На саобраћајницама где саобраћају возила јавног превоза радијуси
кривина треба да су минимум 8 м. Коловозе завршно обрађивати асфалтним застором;
обавезно јс приликом израде nројектно техничкс документације за све
интервенције које се воде кроз земл,ишни појас (парцелу пута) у коридору државног пута
потребно прибавити саобраћајно техничке условс у складу са важећом законском
реrулативом;
на сабирнuм и гтрuстулним улицама моrуће је применитu конструктнвна
решења за смиривање саобраhаја у схсладу ca ЅRPЅ U.CІ. 280-285, а у складу са Законом
РС, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
о безбедности саобраћаја, чл. 161 163.
32/13 и 55/14) иако то у графичком прилогу број 5 није прuказаио;
услови за паралелно вођсње инсталацнја (електро uнсталације, ПТТ, гасне
инсталације, водовод и каиализацију и сл.) дуж државних путева: плаиuрати на
удалености минимално З м од крајње тачке нопречuог профила- ножице насипа трупа
пута, нли споњње нвнце путног канала за одводњавање;
условн за укрштање предметних инсталацнја са државuим путевима:
1.
да сс укрштање са путем предвиди исклучиво мехаuнчким надбушивањем
испод трупа пута, управно на предметни пут у пронисаној заштнтној цеви,
2.
заштитна цев мора битн поставлена на целој дужнни између крајњих
тачака попречног профила луга, увећано за по З м са сваке стране.
минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже
3.
горње коте коловоза до горње коте залітитне цеви uзноси 1,35 1,50 м,
миннмална дубина прсдметних ннсталадија и заппитнuх цеви испод
4.
пугног објекта за одводњавање (постојећег или плаиираиог) од коте два канала до горње
коте заштuтне цеви uзносu 1 1,20 м,
укрштање плаuираuих инсталација удалити од укрштаја постојећих
5.
инсталација мuнимазшо 10 м,
б.
за све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земњишнн
појас (парцелу пута) државног пута потребни су условu u сагласности ЈП Путеви
Србије за прнбавњање за израду npojeіcrue документације, изградњу и поставњање
-

-

-

-

-

-

( Службени гласнuк

-

-

-
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истих у складу са чланом 14. 3акона о јавним путевима ( Службени гласник РС , бр.
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).
Железнички еаобрајіај
Опіпти услови уређења и правила грађења железничке саобраћајне
инфраструктуре:
пружни појас јесте простор између железничких колосека, као и поред
крајњих колосека, на одстојању од најмање 8 м у атару, а у грађевинском подручју оД
најмање б м, рачунајући од осе крајњих колосека;
запјтитни пружни појасјесте зсм.њишви појас са обе стране пруге, ширине
200 м, раzтунајућл од осе крајњих колосека;
на растојању већем од 8 м и мањем од 25 м (рачунајући од осе крајњих
колосека) могуће је планиратн уређење простора изградњом саобраћајних површина као
и зелених површина при чему треба водитu рачуна да високо растиње мора бити иа
растојању већем ол 10 м;
у заштитuом пружном појасу не смеју се плаиирати зграде, постројења и
други објекти на удањености мањој од 25 м рачунајући од осе крајњих колосека, осим
објеката у фуикцији железничког саобраћаја;
у заштитном пружном појасу на удањеностu већој од 25 пх рачуиајући од
осе крајњег колосека могу се градити зграде, постав.њати постројења и уређаји и градити
пословни, помоћни и слични објекти само на основу издате сагласности Железнице
Србије а.д;
размак између два укрштања железничке инфраструктуре ијавног пута не
може да буде мање од 2.000 м оскм уз сагласност Железкице Србије а.д;
сви елементu друмских објеката који се укрштају са пругом морају бити
усклађени са елементuма пруге на којој се ови објектu nлаuирају. Висина доњuх ивице
конструкцпје друмског надвожњаха изнад пруге биће дефинисана у оквиру посебних
техничхих услова које издаје Железнице Србије а.д;
стаиичии трг железничке станице поред приступне саобраhајницс до
железничке станице треба да садржи одговарајућu паркинг простор за кориснике
железничких услуга, зелене површuне, као и пратеће услужне објекте;
за било кахве интервенција на железничкој саобраћајној инфраструктури,
услове и сагласност затражити од Железнице Србије а.д., Сектор за стратегију и развој,
Београд.
-

-

-

-

-

-

-

-

Водни саобраhај
Река дунав којаједним делом протиче кроз КО Кови.њ је међувародии је корилор
Е 80 дував, односно међународни водвu пут категорије Ујс. Непосредни заштитни
појас међународног пловног путаје 180 м. Предвиђеноје uнтегралио уређење коридора
међународног пловноГ пута и дела водног пута у непосредном заштитном појасу. Уци.њу
одржавања водноГ пута треба да обезбеди развој пловидбе и водног траuспорта на
дуuаву који обухватају радове који ће обезбедити: одржавање, рехабилитацију и
-
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унапређење водног пуга и пратеће инфраструктуре. У обухвату плака нису планираии
пратећи садржаји водиог пута (луке, пристаниште, марине и др) осим локалних
привезипгга за чамце.
Услови за приклучење на саобраћајну ирежу
Услови за прикњучење су:
у атару укрштање или прикЈЂучење земњапих путева са јавним путевима
извести у складу са чланом 38. став 1. Закона о јавним пугевима који гласи: T Земњани
пут који се укршта или прикњучује најавни пуг мора се изтрадити са тврдом подлогом
или са истим коловозним застором као и јавни пуг са којим се укршта, односно на који
се прикњучује, у ширини од најмање пет метара и у дужини од најмање 40 м за државни
пуг ј реда, 20 м за државни пут 11 реда и 10 м за општински пуг, рачунајући оД ивице
коловоза јавног путаT;
у грађевинском подручју, прикњучење корисника на примарну путну
мрежу планира се само саједннм прикњучком, а уколико корисник има више засебних
улаза (целина), може имати независне прикњучке. У случају да се објекат може
прикњучити и на секундарну мрежу, прикучак се по правилу увек даје на секундарну
мрежу. Постојећи н будући корисници ободних парцела се моту саобраiіајно прикњучити
само на планом предвиђевим прикњучдима на државне путеве 11 реда који су предмет
овог плаиа;
обавезно је саобраћајно прикњучење на државне путеве у оквиру плаuа
извести на плаuом предвиђеним прикњучцима у складу са чланом 37. Захона о јавним
пугевима.
геометрија саобраћајних прикњучака и раскрсница за државне путеве у
оквиру плана биће прецизно дефинисаnа прнликом израде саобраћајно техничких
услова;
сва укрінтања u прикњучци, одuосно саобраhајне поврјгіине којима се
повезујејавни пут ниже категорије сајавним путем внше катеторије или некатегорисани
пуг, односно прилазни пуг сајавним путем, морају се изтрадити са тврдом подлотом или
са истнм коловозним застором као и јавни пуг више катеторије са којuм се укршта,
односно на који се прикЈЂучује, у пічрнни од најмање З м и у дужини од најмање 10 rn;
прикњучење кориснuка на пруту мотуће је индустријским колосеком али
уз претходну сагласност н услове издате од стране Железнице Србије а.д.
за изтрадњу нових н реконструкцију постојећuх саобраћајних поврмина
као и за одређивање ритма прикњучаха (контрола приступа) обавезно је поштовање
одредби Правилнuка о условима које са аспекта безбедности саобраhаја морају да
испуњавају путнu објекти и други елемеиги јавног пуга (!іслужбени тласник РС , број
50/11).
-

-
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12.3.2. Услови за приіслучење ва водну инфраструтуру
Услови за прикњучење ва водоводву мрежу су:
прикњучење објеката на уличну водсводну мрежу планира се једним
прикњучком;
уколикс је сбјекат са више заједничких улаа, односно засебчнх
технолошких целина, може имати независне приклучке водовода;
за мање објекте, у којима није могуће обезбедити алекватну просторију,
планира се поставлање водомера у одговарајући шахт;
водомерни UIaXT планирати на удањености највише 0,5 м од регулационе
линије.
Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност кп
Нводовод и канализација Нови Сад.
Услови за прикњучење на канализациону мрежу су
приклучење објеката на уличну канализацију плакира се једним
лриклучком;
прикњучни канализациони uіахт планирати на парцели корисника, а на
удалености највише 0,5 м од ретулационе линије;
канализациони приклучак планнрати са гравитационим приІсЂучењем;
прикњучење сутеренскнх и лодрумских просторија није могуће, осим ако
се обезбеди аутономни систем за препумпавање.
Одређена одступања од наведеиих услова могуhа су уз сагласност ЖЛ Водовод
и кавализациј& Нови Сад.
-

-

-

Водви услови
Условно чисте атмосферске воде са кровних и чисгих бетонских површина, чији
квалитет одговара Тј класи воде, могу се без предтретмаиа, испујдтати у атмосферску
капалнзацију, на зелене поврпіине и рнголе.
Атмосферске воде са заулених и запрњаних површина и технолошке отпале
воде, могу се испутдтати у реципијент само након пречиіпћавања. Третмак овахвих вода
мора бити на сепаратору и таложнику за издвајање минералних уња и брзоталоживих
примеса.
Забрањено је у водотоке улуіптати нелречишћене отгіадие воде. Воде које се
упуштају у каиале својим степеном пречишћености и режимом упупітања морају бити у
оквиру П кдасе воде у складу са Уредбом о категоризацији водотока и Уредбом о
класификацији вода ( Службени гласник CPCІT. број 5/6&). Квалитет ефлуента мора
задовол,wги и одредбе Правилвика о опаснuм материјама које се не смеју уносити у воде
( Службени гласник СФРЈ , бр. 3/66 и 7/66).
Промена грачице и намене водног земњилпа на које право коришћења, односно
управњања има ЈВПВоде Војводине1 Нови Сад, не могу се мењати без сагласности овог
nредузећа.
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Приликом израде планске и пројектно техничке документације за извођење и
планирање било каквих радова (као піто су општински пуг Нови Сад-Ковил, пешачке,
трим, бицикллстичхе стазе, објекти водног саобра1 аја и друго) на парделама и објектима
на које гіраво коримћења, односно гіраво управњања има ЈВп Воде Војводине Нови
Сад (насигі, каиали, водно земњиште), мора се преіходно тірибавити позитивно
миілњење ЈВП Воде Војводине , односно позитивни услови оргаиа АПВ-а, односно
јединице локалнс самоуправе надлежне за nослове водопривреде.
12.3.3. Услови за прикњучење на енергетску инфраструктуру
Услови за приклучење на електроенергетску мрежy
Приклучење објеката породичног становања и стаиовања са пословањем решити
повезивањем на постојећу или планирану електроенергетску мрежу. Приклучак извести
изградњом надземног или подземнот приклучнот вода до ормара мерног места. Ормаре
мернот места поставњати на ретулационој линији или на споашњим фасадама објеката,
у складу са електроенертетским условима Електродистрибуцијс Нови Са.а .
Прикњучење пословних и стамбено-пословних објеката или комплекса извести са
постојеће или плаииране електроенергетске мреже, изградњом сопствене
трансформаторске стаuицс или директно најјојним ВОДОМ ИЗ постојеhс
трансформаторске станице, у зависности од потреба. Прнкњучак извести изтрадњом
надземнот или подземног прикњучног вода до ормара мерног места, у складу са
електроенергетским условима Електродистрибуције Нови Сад .

Услови за іірикњучење на гасоводну мрежу
Снабдевање објеката топлотном енергијом решити прикњучењсм на постојећу
или планирану дистрибупгвну гасоводну мрежу или изградњом солствене мернорегулационе гасне станице, у зависности од потреба. Прикњучак и подожај прикњучка
(мерно-регулационог сета
станице) пројектовати и изградити према условима
надлежног дистрибугера.
-

Услови за приклучење на мрежу електронских комуникација
Прикњучак на мрежу електронских комуникација извести ііреко тиnскот
приклучка на приступачвом месту на фасади објекта или до тигіског ормара, према
условима локалнот дистрибутера.
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13.

ГјРАВИЛА УСМЕРАВАЈУЋfГ КАРАКТЕРА ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНОВА ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Атар
13.І. Просторна целина број 4—манастир Ковид
Просторна целина обухвата део поседа манастира Ковињ, источно од
грађевинског гјодручја Ковил,а, површине 435,72 ћа. Просторна целина је намењена
мавастиру (маиастирска црква, конаци и пратећи објекти), туризму и угоститењству
утосгитењ<жи комгтлскс Тиквара ), примарној гтоњопривредној
(туристичко
производњи (фарма, раеадник, пластеници, рибњах), поњопривредном земњиідту
(ратарство, воћарство и гтовртарство), неплодном ігоњогтривредном земњигпту (трстици
и паідњаци), шуме, мелиорациони канали, саобраlіајне поврідине (саобраћајнице и
атарски пугеви).
Предуслов за реализацију ове просторне целине је план детањне регулације,
односно просторни плав подручја посебне намене уколико оргаи за његово доношење
тако процени.
-

Усмеравајућа ггравида за детањнију разраду трсба да обезбеде:
очување аутентичности амбијента у коме се налази маиастир Ковилспоменик културе;
намене простора, зоне изтрадње, правила уређен,а и трађења и друго;
забрану намена које нарупіавају nриродно окружење споменика кузпуре;
забрапу изградње индустријских, енергетских, инфраструктурних,
привредних и других објеката трајног или привремевог карахтера који својом наменом,
габаригом, волуменом, обдиком или отгтадним материјама могу угрозити и деградирати
споменик културе н његово фуикционисање као верскот објекта, или његову зпттићену
околину;
приликом изградње објеката обавезнаје израда студије о процени угицаја
на животну средину,
прилагођавање свнх садржаје, делатиости и намене простора и објеката
намени споменика културе као верског објекта;
забраuу депоновања чврстог отпадаодлагање врпіити ван просторне
целине манастира;
забраuа експлоагације минеразіних снровина и отварање привремених
позајмишта
забраuу превођења далековода снаге 35 kV u веће;
озелењавање, формирање зајптитвог појаса и других вилова садње
аугохтоним, дрвенастим и жбунастим врстама, одговарајућим за специфичне услове
стакипіта на овом простору,
-

-.

-

-

-
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,

3а све интервенције у простору неопходни су услови надлежне службе
заіптите споменика културе.
У оквиру ове просторне целине, дефинисали су комплекси и објекти
појединачних намена:
Манастир
Манастир се налази на крају Улице дуілапа Вицковог уз југоисточну границу
грађевинског подручја Ковиња. Манастир обухвата грађевинско подручје поврптине око
5 ћа, на парцелама бр. 3267 и 3268, односно делу парцеле број 3265. На парцели се налази
манастирска црква Светих архаиђела Михајла и Гаврила, звоник, конаци и други пратећи
објекти који уоквирују манастирску цркву, и хортикултурно уређене зелене поврмине.
Туристичхо угостителски комплекс Тиквара
-

Комплекс Тиквара је намењен туризму и угоститењству. Обухвата простор
парцела бр. 3286 и 3288, јужно од продужетка Улице душаnа Вицковог (пут према
локалитету туристичко угоститењском компдексу На крај света ).
Могућаје промена намена објеката према потребама манастира.
-

Поњоприведни обекти
Фарма за узгој стоке се планира у зони удаленој најмање 1 .000 м од границе
грађевинског подручја Ковиња, према графичхом приказу број 2.
Могућа је изградња фарме за производњу фазанске дuвњачи на шумском и/ или
полопривредном землишту. Локације и објекти за ову намену морају испуњавати
ветеринарско саuитарне и друге услове прописаnе за узгој ове врсте дивњачи.
Стакленици и пластеници пластеници се налазе на парцели број 6556,
површине 1,36 ha.
други објекти могућа је изградња и других објеката у намени прнмарне
полопривредне производње према потребама маuастира, у складу са условима uз
Просторнот плана Града. 3а реализацију објеката неопходни су услови надлежне службе
за зајптиту споменика културе.
-

-

-

•

Шуме и іпумско земњиште
У оквиру просторне целине број 4 планира се задржавање парцела бр. 3278, 5838
и 6554 које су намењене шумама.
Могућеје подизање нових шума наземњишту на комеје због његових природиих
особина рационалиије да се гаји шума, nрема 3ахону о шумама.
Шумски расадник се налази јужно од садајлњег пута Ковињ Гардиновци, према
графичком прнказу број 2. Шумски расадник обухвата парцеле бр. 3280, 3281 и 3283,
укулне површине 4,43 ha.
-
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Неплодно пол,опривредно земл,иште
Нсплодно полопривредно землипіте обухвата пашњаке, трстикс, мочваре и
слатине. Неллодно полоприврсдно землиште се задржава у истој намени. Пашњаци сс
Могу користити за ucnanіy стокс или за тајсње лековитог, медоносног и зачинског биња.
Могуће је привођење неплодног землишта намени полопривредне производњс.
Изузетах су површинс под слатинама у обухвату према графичхом прихазу број 2.
13.2. Рибњак
Могућејс плаиирати рибњахе у оквиру просторне целине број 3, према условима
дефинисаиим у оделку број 12.1.2. Просторна целина број 3 — југозаладни део атараІІ ,
пододелак в. тІрибњациіІ.
Услов за реализацuју рибњака је израда урбаиистичког пројекта, односно плана
деталне регулације за површине веће до 10 ћа. Према величини и сложсности рибњака,
документом за његово реалuзадију дефuнисаће се локација, всличина парцелс,
неопходни објекти и инфрастр)тгура, као и други услови.
13.3. Трафостаница Ковил, 110/20 kV ca трасом далековода
Трафостаница 1Ковuл за снабдевање електричном енергијом подручја насења
Ковил jc nnauupaua на дслу парцелс број 4430 уз северну регулацију плаиираиог
омјітинског пута Каћ Ковил.
У оквиру комплекса трафо-стаиице могу се граднти и поставњатu садржаји у
функцији овог електроенергетског објекта: трансформатори, елсктроенергетски водови
високог, средњег и ниског напона (надземни u подземни), трансформаторско и разводно
постројење и пратећи пословно-складишнu објекат. Обавезна је опремленост
неопходном иифраструктуром (прилазне и интерне саобраћајнице, водоводна и
канализациона мрежа, елепроенергетска мрежа, мрежа електроиских комуникација).
Овим плаиом утврђенаје оријентациона позиција овог енергетског објекта, док ће
се плаuом деталне регулације дефинuсатu тачиа локација и услови за формирање
грађевииске парцеле, као и nрецизни услови грађења.
-

13.4. Општински пут Нови Сад-Ковил,
Општински пуг Новн Сад-Ковињ је плапираи у ножици насила у оквиру
просторне целине број 3.
Усмеравајућа правила за деталиију разраду путног објекта су:
ширина коридора минимално 20 гп,
-
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Правила парцелације
Постојећс парцеле се морају прспарцелисати како би се одвојиле парцеле зај авне
површине од оних које су у оквиру осталих површина. На графичком приказу бр. б. 1. и
6.2. дате су оријентационе трасе и површине коридора саобра1 ајне инфраструктуре.
Најмања поврпіипа парцеле за изградњу објеката на парцели је 500 м2, а највећа
се не ограничава.
Индекс заузетости и спратност објеката
Индекс заузетости се формира у односу на величину парцеле, а креће се до 40 %.
Планирају се исклучиво изградња слободностојећих објеката.
Најмања ширина уличног фронта граЈ)евинскс парцеле је 15 м.
Спратност главних (уличних) објекатаје до П+1+Пк, односно До п+т за помоћне
објскте на парцели.
Паркирање се по правилу планира у оквиру парцеле.
Положај објеката на nарцели и међусобнаудањеност објеката
Грађевинска линијаје повучена у одuосу на регулациону динију за минимум
3 м.
Спортско — рекреативни центар
Намена
Наменаје спорт и рекреација, и обухвата површину од око 10,5 ha.
Индекс заузетости и спратност објеката
Максимални индекс заузетости површине парцеле објектима је до 30 %, а
спортским тсрснима до 30 %. Остали, неизграђени део парцеле је планиран као уређена
зелена површина намењена за рекреацију корисннка.
У оквиру спортско—рекреативног центра планирају се спортски терени за
различите спортове и једна универзална спортска хала од око 2500 м2. Уз објекат хале,
планира се могућиост изградње мањег хотела за смештај корисника центра, максималие
спратности П+1 +Пк.
Други, пратећи објекти центра, обухватају техничке и сервисне приземне објекте.
Објекте бн требало међусобно груписати.
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14. пРостори ГДЕ ЈЕ основ постони плАн ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Просторна цејіина број 2-Североисточни део атара
Планско уређење коридора продуктовода је дефинисано Просторним плапом
подручја посебне намене систсма продуктовода кроз Србију (Сомбор Нови Сад
Папчево Београд Смедерево Јагодина Ниш) ( Службени тласник РС , број 1/1 1).
-

-

-

-

-

-

Просторна целина број 5-Ковил,ски рит и дунав
Hлавско уређење Просторне целине број 5 је дефинисано Просторним плаnом
Іковилско петроварадински
подручја посебне намене Специјални резерват природс
рит (І!Службени лист АПВ , број 3/12), (у далем тексту: просторни плаu резервата) и
Просторни план подручја посебне намене међународног коридора водног пута Е 80Дунав (Паuевропски коридор УІІ) ( Службени гласник РС , број 3/10).
-

К0вилски Рим
Ковилски ритје део Специјалног резервата природе Ковињско-петроварадински
рит (у дањем тексту: резерват) заузима највећи део Просторне целнне број 5. 3а простор
резсрвата важи Просторни план подруч.ја посебне намене Специјални резерват природе
Ковилско петроварадински рит (у далем текст: просторни ллаи резервата), на основу
кога сс усмерава просторни развој резервата.
Простор резервата је намењен за шуме, пашњаіе, трстике, насип и водене
површине (дунав, Дунавац и мочваре). Основни цињ заштите резерватаје очување врста
и екосистсма влажних плавних подручја, ограниченим и усмереним корипіћењем других
простора. Планске смернице су дефинисане kaі o би се остварнли услови за очување и
презентацију природних вредности кроз усклађен и еколошки прихватњивих просторни
развој резервата.
У резервату је дозволена изградња нових објеката и пренамена постојећнх, за
потребе заштите и управзЂања, истраживања и едукације у оквнру резерват&
У режиму заштите ј степена, који обухвата 45,70 ћа, није дозвоњена кориІпћење
природних ресурса и изтрадња објеката.
У режнму заштите 11 степена, који обухвата 489,52 ћа, није дозвоњена изтрадња
нових објеката. 3адржава се објекат ?!радоваuова колиба у намени видиковца. Друге
интервенцuје су дозвоњене само у смислу ревитализадије и укупног уналређења
Резервата.
У режиму заіптите 111 степена, који обухвата 1.914,02 ha, дозволенаје изградња
нових објеката и реконструхсција постојећих на строго одређеним локалнтетима. Новu
објекти су намењени за потребе посетилаца резервата (едукација, посматрање. обилазак)
хсао што су лова nсе и рнбарске куће, туристuчко
рекреативни и турисіw ко-

-
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угоститењски комплекси и објекти, привез за чамце и други објекти (осматрачнице,
шумски путеви и стазе, надстрешнице и др.).
Дозвоњенаје изградња шетних стаза и шумских путева.
дозвол.енаје изградња међународне бициклистичке стазе, на траси плавираиој по
постојећем насипу.
Туристички компіекси и објекти
Просторним планом резервата дефинисане су локације за појединачне комплексе
и објекте (зона кућа за одмор-викенд васел.е 1Субић ), туристичко угоститењске (чарде,
ресторани, сезонског или сталног карахтера) и туристичко рекреативне намене.
-

-

дунав
Међународни пловни пут Коридор Е 80
Коридор водног пута Е 80 Дунав подразумева трасу међународнот пловног пуга
са непосредним затлтитним појасом који представа пловидбени и регулациони ниво
речиог тока. У обухвату плана нису гтланирапи пратећи садржаји водног пута (луке,
пристаниште, марине и др), осим локалних привезишта за чамце на локалитетима
Рибарска колиба, Тиквара и На крај света.
-

-

Инундациона раван дунава
У инундацији реке, од ножице насипа према реци у појасу піирине 10 м не могу
се градити никахви објекти. Изваи дефинисаиог појаса. могу се планираги објекти у зони
трећег степена заштите резервата.
Према Закону о водама у цињу очувања и одржавања водних тела повртлинских
и подземних вода и заштитних и других водних објеката.спречавања ногорпіања водног
режима, обезбеђења пролаза великих вода и заштите животне средине утврђује се режим
кориптћења на објектима и зонама.
На водном земњитііту, осим објеката који су утврђени просторним планом
резервата, планирају се:
објекти за потребе одржавање резервата. спровођења мера очувања,
унапређења и презентацнје природних вредности,
изградње објекатајавне инфраструхтуре,
изградње објеката за кориіпћење вода, уређење водотока, обезбеђења
пловидбе, заштитиих мера на природним купалиштима, у складу са овим законом,
изградње објеката за заіптиту вода од загађења и
изградње објеката намењених одбрани државе.
,

-

-

На водном земњишту планира се и:
формирања привремених депонија тпњунка и nеска тако да се не ремети
nролазак великих вода.и на удањености не мањој од 30 м од небрањене ножице насипа,
предузимања радњи ради заштите л.уди, животиња и имовине,
-

-

99

е

врпіења експлоатацијс минералннх сировина у складу са овим и посебним
законом;
складиштење дрвне грађе и других чврстих материјала на начин којим се
не ремете услови проласка великих вода,
садити дрвеће у инундацнјском појасу ширинс најмање 10 гп од ножице
насипа према водотоку, а у брањеној зони према издатим водним условима и
когтање бунара, ровова и канала поред насипа у појасу шuрuне најмање 10
гл од небрањене ножице Hacuna према водотоку, односно до 50 м према брањеном
подручју, осим акоје њихова функција запгтите од Іптетног дејства вода илије техничком
документацијом, урађеном у складу са овим законом, доказано да вије угрожена
стабилност насипа.
-

-

На водном земзишту нијс дозволено:
мењати unu прссецати токовс подземних вода, односно искорuшћавати те
воде у обиму којим се угрожава снабдевање пuтком или технолошком водом, угрожавају
минерална и термална нзворилЈта, стабилност тла и објеката;
мењати правад и јачину тока повріпинскс воде која природно протиче или
отиче са водног земзњишта којсје у ггриватној својини;
граднтu објскте, саднти дрвеће, орати и копати земзњу и обавлати друге
радње којима се реметн фуакција или угрожава стабuлност мелиорациопих канала за
одводњавање u y обостраном појасу ширине од најмање 5 nі од тuх каиала предузимати
радње којима се омета редовно одржавање овuх каuала;
одлагатн чврсти отпад и другс материјале у водотоке, ахумулације,
ретензuје, мелиорационе u друге каиалс, упуштати загађене воде или друге материје и
вршити радње, којима се можс оштетuтu корито u обала водотока, утицати на промену
његове трасе, нивое воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност запІтитних u
другuх водних објеката или отежати одржавање водног снстема;
врілити интервенције у кориту (осuгурање обала, преграђuвање корита,
проширсњс и продублење корита и друго) без одговарајуђих воднuх аката;
uзводити друге радове који би могли да угрозе стабuлност и отежају
одржавање регулационих, запітитних и других водних објеката.
Забрана вршења радњи може се проширити и изван граиица водног землишта,
ако би се ткм радњама угрозио водни режим или водни објеіпи.
-

-

-

-

-

-

Насип
Према Захону о водама, у пилу очувања запттитних и других водннх објеката,
обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбраuе од поплава, као и зајптите
животне средине, на насипима и другим водним објетсгима планирају се намене које не
моту угрозитu стабилиост и функција насипа (папзњаци, привремено од!лагање дрвећа,
прелазак моторнuх вознла, и др).
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15.

ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЛЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

15.1. Мере и услови замтите животвс средине
Заштита животне средине на подручју насења Ковињ обезбедиће се рационалним
коришћењем природних ресурса према планираном развоју, као и спречавањем
потенцијално штетних утицаја на све компоненте животне средине. На тај начин
обезбедиће се спречавање свих облика загађивања и деградирања животне средине
воде, ваздуха, землишта, као и заштита и уналређење свих облика природних вредности.
Мере заштите животне средине спроводиће се према Закону о заглтити животне
средине ( Службени гласник РС , бр. 135/04, 36/09, зб/09-др. заіон, 72/09-др. закон,
43/1І -УС и 14/16) и осталим подзаконским актима
области.
За све пројекте који се планирају у гранuцама плаиа сагледаће се потреба
покретања гтоступка процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС , бр. 135/04 и 36/09) u Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за којеје обавезuа процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животuу средину (,,Службени гласник РС,,, број
114/08).

-

нз ове

3амтита земишта
Праћење параметара квалитета землишта
uеопходно како
његова деградација услед продирања опасних
Землиште треба контролисати у
складу
Правилником о дозволенuм количинама опасних u штетних материја у
земњишту и води за наводњавање н методама њuховог испuтивања (Tслужбенu гласник
РСІ,, број 23/94). Неопходноје предузимати следеће мере:
наставuтu са мониторингом землишта на већем броју локалитета насења
Ковил,
велики
бавu поњопривредом, неопходно
је вріпити ковтролисаву примеuу агротехничких н хемијских мера заllЈтите бuња да би
се тло заіптuтило од гіотенцијалног загађења,
сточарску производњу оргаuизовати тахо да се избегле неконтролисано
упуіптање нугријената у земњиіпте u подземне воде,
подизати nојасеве заштuтвог зеленила око насења, чиме ће се остварити
запгтита од еолске ерозије,
изгра,цњу заливних система за наводњавање у атару, треба вріігити у складу
са условuма УВП ТІ
Новог Сада,
обезбедити услове за саuацију свuх дивњuх депонија и спречuти њнхово
је

би

се

спречuла

матернја.

са

-

пошто се

број стаиовника насела

-

-

-

воде војводинеІ

uз

-

обнавлање,

-

спроводитu радuоналну изградњу каиалнзационе мреже u отпадве
пречистач отпадних вода за населе Ковињ,

одводити на планирани
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у Току извођсња радова, предузимати све мерс да не дође до нарушавања
слојевите структурс земЈЂишта,
за одржавањс саобраћајница нассл,а Ковил , у зимском периоду,
примењивати биоразградиве матсријале,
повећавати и унапређивати проширење шума на непродуктивном
земЈвиппу.
-

-

заштита ваздуха и заштита од буке
3агптита ваздуха на посматраном подручју ћс се вріпити у складу са 3аконом о
заштити ваздуха (T Службсни гласник РС , број 36/09 и 10/13), Уредбом о условима за
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Службени гласник РС , бр. 11/10, 75/10 и
63/13), и другом важећом регулативом из ове области.
Нсопходнојс предузимати следеhе мере заuлите:
успоставити мониторинг квалитета ваздуха у насењу,
ограничавати емисију загађујућих материја из саобра1 аја,поготово уз Д1ј
Аl (Е-75): смањењем иіпензитетадрумског саобра1іаја, погтуларизацијомјавног превоза,
изградњом бициклистичхих стаза, изградњом путничког пристанипла,
одржавати дрвореде уз саобраhајницс,
приликом озелењавања локација намењених за производњу, посдовање и
услуге, формирати више спратова зеленила са што већим процентом аутохтоних врста,
одређеним мерама стuмулисати грађавс са индивидуалним ложиппима на
прслазах на алтернативне изворе загревања; на овом подручју за загревање објеката и
припрему топле потрошне водс могућа је уnотрсба обновњивих извора енергије, пре
свега соларне н геотермалне енергије,
салирати постојећс дивле депоније.
повсћање површина под шумама и заштитним појасевима дрвећа
(поњозаштитни и ветрозаштитни појасеви)
ревитализацнја и модернизација пруге 43 Нови Сад Орловат.
-

-

-

-

-

-

-

Праhење нивоа буке потребно је обезбедити у складу са 3аконом о запиити од
буке у животној средини ( Службени тласник РСТј, број 75/10), Уредбом о индикаторима
буке, граиичним вредностuма, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања
и штетних ефеката буке у животној средuни (tслужбени гласник РС , број 75/10) и
Правилником о методологији за одређивањс акустичхих зона ( Службени гласник РС, ,
број 72/10). Сви корисници на простору плаnа своје активностн морају прилагодити
условима у којима интензіпет буке нсће прелазити највијnи ниво буке од 55 dB(A) uohy
и 65 dB(A) дању.
Заілтита од буке у животној средини засниваhе се на спровођењу слсдећих мера
заштите:
поставлању контролних пунктова за праhење нивоа буке,
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поштовању граничиих вредности о дозво.њеним нивоима буке у животној
средини у складу са прописима,
подизању појасева заілтитног зеленила и техничких баријера казсо би се
смањила бука око државног пуга А 1(Е 75),
укњучмвању мера запітите од буке у фази пројектовања ітађевинских
објеката и др.
-

-

3аштита, унапређење и управњање водама
Приликом израде плана и изградње објеката морају се предвидети адекватна
техничка решења, у цињу спречавања загађења површинских и подземних вода, као и
промене постојећег режнма воде.
Израда планске, односно техничке документације мора бuти у складу са општим
концептом каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на Нивоу Града
Новог Сада.
Неопходноје спровођење следећих мера заіптнте вода:
предвидети сепаратни тип каиализационе мрежс за сакупање
атмосферских и санитарно фекалних отпадних вода;
у реку дунав и отворене канале, забрањено је испуіптање било каквих вода
осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода, које задовоњавају
прописане вредности. Концеитрадије штетuих и опасних материја у ефлуенту морају
бити у складу са Уредбом о граиичним вредиостима приоритетних и приоритетuих
хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њuхово достизање
( Службеии гласник РС , број 24/14);
атмосфсрске воде чuји квалитет одговара 11 класи воде могу се без
пречишћавања одвссти у атмосферску калализацију, околну површину, риголе и др.,
пугем уређених испуста који су осигурани од ерозије;
санитарно фекалне отпадне воде и технолопіке отпадне воде могу се
испуштати у јавиу канализациону мрежу, а потом одвести на насењски уређај за
пречиіпћавање отпадних вода (УПОВ), а у складу са оппітим концептом каuалисања,
пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу Града;
квалитет отпадне воде која се испушта у реципијент мора одговарати
квалитету секундарно пречишiіених вода;
зависно од nотреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за
предтретмаи технолопжих отпадних вода, тазсо да њихов квалитет задовоњава савитарно
техничке услове за испуштање у јавну канализацију, пре пречишћавања на УПОВ-у,
тако да се не ремети рад пречистача, а у складу са Уредбом о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава
11ј, Табела 1 ( Службени гласник РС , бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
за атмосферске воде са зауњених и запрњаних површиuа (бензинска пумпа,
паркинг u cn.), npe улива у градску (јавну) каиализациову мрежу предвидети
одговарајући предтретмаи (сепаратор уња, таложник);
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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мрежу водовода трасирати у свему према условима JXH і!водовод и
каиализација , Нови Сад;
сви планираин радови у оквиру зоне изворихпта воде морају бити
спроведени у складу са Захоном о водама и у складу са Правилником о начину
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
( Службени гласник РС, , број 92708).
-

Заштита оД отпадних материја
У цињу правилног улравњања отпадом неопходно је поступање са отпадним
материјама у скnаду са Законом о управњању отпадом ( Службени гласник РС , бр.
36/09, g8/10 и 14/16), Правилником о начину складиштења, паховања и обележавања
опасног отпада ( Службени гласник РС , број 92/10) и Правилником о условима и начину
сакупњања, траиспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна
сировина или за добијање енергије ( Службени гласник РС , број 98/10).
У цињу ефикасног управњања отпадом треба nопловати следеће мере:
санација nостојећих дивњих депонија,
контрола и nревенција непланског депоновања отnада,
у простору еколошког коридора и зони непосредног утицаја ширине око
200 м, забрањено ј е одлагање отnада и свих врста опасних материја, складиштење
опасних материја (језервоари горива и сл.) и нерегуларно одлагање отnада.
стимулисање разврставања комуналног отпада од стране стаиовништва на
месту одnагања,
смањење количине отnада на извору,
nодстицање рециклажне технологије.
Посебни услови:
контејнерска места морају бити од тврде подлоге (бетон, асфалт) при чему
су видно обележена или озидана банкином са простором за извлачење контејнера.
на деоницама где се иначе налазе контејнери, изградити контејнерска
места. На контејнерском месту треба обезбедити одлив оцедних и атмосферских вода у
сливник. Површина коју покриваједан контејнер на контејнерском местује 1 < 1 ,5 метара,
потребно је да стаиовнипггво из својих кућа износи смеће у сопственим
типнзираним посудама.
За поменуту намену простора и локадије потребно је да коловози поседују
баикину и сливнике због евентуалне потребе одржавања јавне хигијене (механичко
чишћење и прање).
-

-

-

-

3амтита од јонизујуhег и нејонизујућег зрачења
Потенцијални извори зрачења су: нзвори нискофреквеіпног електромагнетског
поња, као што су: траисформаторске станице, постројење електричве вуче,
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електроенергетски ВодоВи тј. надземни или подземни каблови за пренос или
дистрибуцију електричне енергије налона већег од 35 kV, базне станице мобилне
телефоније које се користе за додатно покривање за време поједивих догађаја, а
привремено се поставлају у зонама повећаuе осетливости, природно зрачење
радиоактивних материјала, радон, поједини грађевински материјали и др.
Радн заштите стаиовпиштва од ј онизујућег зрачења потребно ј е обезбедити
услове за ефикасну контролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и
успоставити систематску контролу радиоакгивне контаминације животне средине.
Потребноје :
сакуплање, складиштење, третман и одлагање радиоактивног отпада,
успоставњање система управлања квалитетом мера залтите оД
јонизујућих зрачења,
спречавање недозвоњеног промета радиоактивног и нуклеарног
материјала.
Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:
откривање присуства и одређивање нивоа излагања најонизујућим
зрачењима,
обезбеђивање оргаиизационих, техничких, фииансијских и других услова
за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења,
вођење евиденције о изворима uејонизујућих зрачења,
означавање извора нејонизујућих зрачења и зоне опасног зрачења на
прописан начин,
примена средстава н опреме за запітиту од нејонизујућих зрачења и др.
Ради заплите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења неопходно је поштовати
следећу законску регулативу: 3акон о заштити од јонизујућuх зрачења и о нуклеарној
сигурности ( Службени гласник РС , бр. 36/09 и 93/12), 3акон о заштити од
нејонизујућих зрачења ( Службени гласник РС , број 36/09) и Правилнuк о границама
излагања нејонизујућuм зрачењима ( Службени гласнuк РС , број 104/09).
-

-

-

-

15.2. Услови за реализацију
енергетске и телекомуникационе)

инфраструктуре (саобраћајне,

водне,

На простору за које се условњава израда плаиа детал,не регулације, утврђена су
правила уређења инфраструктурних система на постојећuм јавним површннама, до
доноіпења плаuа детавне регулације и то:
у оквиру постојећих инфраструктурннх система, омогућава се потпуна или
делимична реконструкција као и делимичио измештање инсталација;
омогућава се реализација новuх деоннца инфраструктурне мреже, које
функциоиишу у оквиру техничхих целина мреже, а које су дефинисане у графичком,
одвосно текстуалном делу плана;
инфраструктурни објекти могу се реализовати у оквиру постојеће
регулације улице у складу са просторним ограuичењима проистеклим из постојеhе
-

-

-
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онремњености улице, односно условима исходоваиим од стране носиоца система који
њиме управња.
16.

ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских
услова и решења за одобрсње радова за које се не издаје грађевннска дозвола, осим за
просторс за које је утврђена обавеза израде плала детањне регулације и урбанистичЕог
пројекта.
Размера
Саставни део плана су следећи графички прикази:
1.Извод из Просторнот плаиа Града Новот Сада са
положајем насењеног места Ковињ
1 : 20.000
2. Претежна намена земњишта у атару
3. План површинајавне намене са саобраhајном инфраструктуром
1 : 20.000
у атару
1 : 20.000
4. План инфраструктуре у атару
1 : 5.000
5. Hлан намене земњишта у грађевинском подручју насења
планом
6.1. План саобраhаја, регулације и нивелаіхије са
парцелације површивајавне намене у rрађевинском подручју
1 : 2.500
насења- северни део
планом
6.2. Плаu саобраhаја, регулације и нивелације са
парцелације површинајавне намене у грађевинском подручју
1 : 2.500
насења-јужни део
1:2.500
7.1. Плаu водне инфраструктуре-северни део
1 :2.500
7.2. План водне ннфраструктуре-јужни део
8.1. Плаи енергетске инфраструктуре и електронских комуникација1:2.500
северни део
електронских
8.2. План енергетске инфраструктуре и
1 :2.500
комуникацнја-јужнн део
1:20.000
9. Спровођење плала
10.Карактеристични профили.
•

План генералне реrулације насењеног места Ковињ садржи текстуални део који
се објавњује у Службеном листу Града Новог Сада1, и графичке приказе израђене у три
примерка које својим потписом оверава nредседник Скупштине Града Новог Сада.
По једаи примерах потписаиог оригинала плаuачува се у Скупштини Града Новог
Сада, Градској управи за урбаuизам н грађевинске послове, и у Јавном предузећу
Урбанизам Завод за урбаиизам Нови Сад.
Градској управи за урбаиизам и
грађевинске послове.
Плал генералие регулације насењеног места Ковињ
2,
Града Новог Сада, Жарка Зрењанина
документациона основа овот плаиа чува се у

доступаu је на увид јавности

број

у зграли Скулштнне

1 06

и путем интернета.

.

Ступањем на снагу оВог плаиа престаје да важи flnau генералне регулацијс насел,а
Ковил, ( Службени лисТ Града Новог Сада бр. 15/99, 17/03 и 14/09).
до доноілења планова детал,нс регулације из одел,ка ІІп пододедаи 11.2.
забрањује се изградња нових објеката на обухваћеном простору, осим за уређење и
реализацију инфраструiпурних система на постојећим јавним гтоврпіинама у складу са
правилима угврђеним у одску 15. пододелак 15.2..
Hлан ступа на снагу осмог даuа од дана објавливања у Службеном листу Града
Новог Сада .
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1. УВОДHЕRАЛОМЕНЕ
Законом о заіптити животне средине ( Службени гласник Рсј,,бр. 135/04, 3б/О9
36/09-др.закон, 72109-др. закон, 43111-УС, 14/16, 76/18 и 95/1 8-др.закон) утврђена је
обавеза израде стратешке процсне утицаја на животну средину у области проторнсг и
урбанистw ког планирања, с тим да јединица локалне самоулраве, у оквиру својих
права и дужности, одређује врсте планова за које се израђује стратеціка лроцена угицаја
на животну срсдину.
Скуnштина Града Новог Сада донела је Одлуку о одрсђивању врсте планских
докумената за које се израђује dтратешка процсна угицаја на животну средину
( Слжбени лист Града Новог Сада , број 48/09), којом је предвиђено да се за лланове
генералне регулације насењенвх места израђује стратешка процена.
Градска управа за урбанизам и стамбеіе послове донела је Решење о изради
стратејпке процене угицаја плана тенералне регулације населенсг месга Ковил на
животну средину, бр. У-35-158/1З од 05.07.2013. годинс.
Овим рсшењем дефинисано је да сс npucіyna изради стратеппсе процене угицаја
плана генералне регулације населеног места Ковил на животиу средину, као и да he
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну срсдину бити излсжен на
јавни увид заједно са Нацртом плана.
Цнњ израде ове стратешке процене је да се угврди угицај планског решења на
животну срсдину, као и да се пропише обавеза предузимања одређених мера ради
обезбеђења заштите живбтне средшіе и унапређење одрживсг развоја интегрисањсм
основних начела заштите животпе средине у та планска решења у току израде и
усвајања плана.Извештај о стратепдкој процени утицаја плана генералнс регулације насењенот
места Ковил (у дањем тексіу: план) урађен је у складу са 3аконом о стратеилсој
процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС , бр. 135/04 и 88/10).

2. ПОЛАЗНЕ ОСВОВЕ СТРАТЕШКЕ ГІРОЦЕHЕ
2.1.

Кратак преглед цијева и садржаја плаиа

Цил, израдс плана је одређиваіје лретежие намене земл,иппа и правила уређења
и грађења у складу са наменом површина, и правіима и коридсрима за саобраћајну,
енергетску, водну, комуналну и другу инфраструктуру. Планом ће се одредити
1

дугорочна пројекција развоја и просторног уређења, као и правила уређења и грађења
за просторне целине за којеје основ за реализацију овај план.
Њрада ллана подразумева детано сагледаваие просторних потениијала
подруtјја, разраду одређених инфраструіпурних пђтеза, разрајіу значајнихтІриродни% и
створеких цејјива н о6јеіата.
Плана генералне perynauuje населеног места Ковил,, се састоји из следећих
поглавја:
ТЕКСТУАЛНИДЕО:
САДРЖАЈ:
увод
1
ПОЛАЗНЕ ОСИОВЕ
Извод из тексгуалвог дела Концепта плана

п
.

2.

3.
4.

5.
6.

пллнскид ;о

прАвни инллнски основ
ОВУХВАТЛЛАНА И ГРАНИЦА ГРАЂБВиКСКОГПОДРУЧЈА
2. 1. Граница грађевинског подручја нассњеног места
2.2. Ornіc границе грађевиноког земл,иипа у атару
ДОКУМЕНТАЦИЈА Од ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ГјЛАНА
nPOJEKLuJA СТАНОВНHШТВА И ГјРHВРБДНОГ ?АЗВОЈА
4. 1. демографскіі развој
4.2. Привреднн развој
ПОДЕЛА ГIРОСТОРА НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
КОНЦЕПТ rіPOCTOPHOr УРЕЂЕЊА СА ГIРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ
ЗЕМЛИШТА И БИЛАНСИМА
б.I, Атар
6.1.1. Североисгочви део агара просторна целина број 2
6. ј 2. Југозаладни део агара — лросторна целина број 3
6.13. Манастнр Ковил просторна целина број 4
6.1.4. Ковињскк рит и Дунав просгорна цслнна број 5
6.2. Грађевинско поzјручје (тјросгорна целина број І)
6.2. l. Урбанисгичка целина број 1
2.2. Урбаннстичка целина број 2
6.2.3. Урбаиисгичка целииа број 3
6.3. Биланс ловршина
ПЛАН ПОВРШИHЕ ЈАВНЕ НАМНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ
7.1. Гlлан регулације површинајавне намене у атару
7.2. План регулације повриіинајавнс намене у грађевинском подручју
7.3. flnau нивелације
ко?иДОРИ, КАПАЦШВТИ ИНФРАСТРУІСГУРБ
8.1. Саобраћај
-

-

-

7.

•

8.

2

8.1.1. друмси саобаћај
8. 1.2. Железнички саобраћај
&1.З. Водни саобраћај
8.1.4. Ваздушни саобраћај
8.1.5. Јавни путнички саобраћај
8.2. Водна инфраструіпура
8ј. Енергетска инфрасгруктура
8.4. Елекгронске комуникацјје
9. ЗАШWТА КУЛТУ?НО-ИСТОРИЈСКHХ СПОМЕНИКА
И ГIРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ
9.1. Запггита културно-историјских вредкости
9.2. Заuпита природнн вредности
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2.2.

Веза са плановима Вишсг рсјда и другим пјјановима

докумевтацију од значаја за израду ГlЈіана чине:
Простојжи план подручја посебне намене мођународног плоВног nyra E80
дунав (Паневропски коридор УТј) (11Службени гласник pcІІ , GpoJ ЗЛО),
Просторни план подручја посебне намене система продујповода кроз
Сфију (Сомбор-Нови Сад-гіанчево--Веоград--Смедерево--Јагодина-Ниш)
( Службени гласник РС , број 1/1 1),
Просторни плаи подручја јіосебне намене Специјалног реервата природе
1Ковињско петроварадински рит ( Службени лист АЛВ , број 3/12),
Просгорни адан Града Новог Сада (1tСлужбени лист Града •Новог СадаІ ,
број 11112),
flзіан генсралне регулације насел,а Ковињ (іІСлужбени лист Града Нов&
Сада , бр. 15/99, 17/03 и 14109) и
Плаи дсТаЈbне регулације инфраструктурнот коридора ауто-гtуга Е-75 на
административном подрју Гјада Новог Сада ( Службени лист Града
Новог Саца1 број 9/06) (у дал1ем тексту: плаи детал,не јгулације аугопута).
-

-

Од значаја за израду овог плана је и Одлука о угврђивању заuітићене околине
споменика културе Маиастира Ковил ( Службенн гласник РС број 9/08).
У правну рсгулативу од значаја за израду плана спадају сви важећи закони,
тіравнлници н други прописи који се односе на области изградње објеката, делатности
поЈbопривреде, шумарства, водопривреде, саобраћаја, енергетике, туризма, занпите
животке средине, здравства, образовања, спорга и др.

2.3. Концепцнја просторног уређења
Концепт просторног уређења утврђен је на основу смерница из Просторног
плана Трада и Просторног ллана резервата, спена реализације планскик решења
важсће урбанистичке документације, Концелта плана, закњучака из анализе постојећег
стања н доставлених услова јавннх комуналник предузећа и осталик надлежних
институција. У складу са тніі, просторни развој Ковизі.а заснива се на континуитеіу
смерница утврђеним у плановнма из претходног периода, на усклађивању са новим
тенденцијама и лотребама развоја и са новим заонскнм решењима.
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значај насејт,сног места Ковил у Граду Новсм Саду је условњен његовом
релативном удалснојпћу и изолованопіћу у односу на цевтар. Ове карактеристике су
усзіовиле стагнацију развоја Ковила, и због тога, пзіанско решење усмерилс на локалне
ресурсе.
Развој Ковила засниваће се на одрживом корипіћењу просторних ресурса и на
ефектима разнородног повезивања са ближим и ширим окружењем. У том цнл,у, боле
ће се користити потенцијал поопривредног зсмлишта, предности Специјалног
резервата іірироде Ковил,ско-петроварадински рит (односно Ковилског рита),
манастир Ковнл, као духовни центар, и друге вредности културног наслеђа манастира и
самог насела. С тим у вези, основа привредног развоја ће бити у различитим врстама
полопривредне производње, усдугама у домену секундарног и терцијерног се!т0ра,
туризму, спорту и рекреацији. Концептом се планира већи обим, квалитет и изградња
новик система инфраструктуре. Од инфраструкІурних система nосебно јс значајан ДГI
АI (Е-75), и паралелно с њиМ, систем нафтовода и продуктовода.
У оквиру грађевинског подручја Ковила основна намена је породично
становање, са постојећим и планираним јавним службама. Концептом просторног
развоја стварају сс услови за привредни kразвој насела, ппанирањем -радне зоне и
мешовите hриредно-стам6ене зоне. Граница грађевинског ттодручја Ковила је
смањена,уз корскције у источном деду обухвата.
Основним концептом просторног развоја стварају се услови за уређење атара у
функцији полопривредне произодње, односно іуризма и рекреације на простору
Ковилског рита. друте делатнdсти у атару подразумевају пре свега објекте саобраћајне,
енертетске н водне инфраструктуре.

Атар
Североисточни део атара просторна целпна број 2
-

Североисточни део атара обухвата површину од 4.327,35 ha.
планиране намене су: полопривредно земјиште, иЈуме, трстици, пашњаци,
површине за рекултивацију, фарме, садаши, туризма и угосппеЈЂствс, водозахват,
железничка пруга, ДГІ АI (Е 75), саобраhајне поврпіине и електроеиергетски коридори.
Североисточни део атара Ковила ј зона најквазтитетнијег гtол.опривредног
зсмд.ишта (1 u Іі класе), па је узгој ратарских култура доминантна привредна делатност.
опривреде,
У цилу развоја других видова примарне производње из области пол.
зона измсl)у трасе државног пута јТА-129 и железничке пруге је намењена за фарме за
узгој сгоке. Зона сеерно од државног пуга је делом намењена сазтајпима, rіa се осим
постојећих планирају и нови cananіu.
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У јужном делу ове зоне, уз обод Ковилског рита, планира се Туристичкоугостнтелски комплекс Hlумарска кућа .
-

На неколико локација у зони уз ДГІ А1 (Б 75), налази се позајмиппе землишта и
напуtптена депонија, који се ііnauupajy за рекултнвацију.
друге намене у оквиру ове просторне целине су постојећи и планирани
инфраструкіурни коридори: друмски (ДГј АI (Е 75), дГј ІIА-129, дГТ ТіА I14 и
општннски путеви), железнички (једноколосечна неелеІпрификована железничка пруга
број 43: Нови Сад Сајлово распугница Римски Шаичевн Орловат стајалиіпте
(Гомашевац), енсргетски (електроенергетски, нафтовод, пансвропски нафтовод,
продуктовод, исовод), И водопривредни (водозахват.потенцијално извориште воде за
потребе насела Буднсава и пречисівч отпадних вода за насел,е Ковињ).
-

-

-

Југозаііадни дсо атара просторна целина број 3
-

Југозападни деб атара обухвата површину од 2.827,72 ba.
flланиране намене су: полопривредно земл,иште, пашњаци, трстици, шумс,
мелиораінониканали, црпне станице и рибнак.

Мањи дсо ове лросторве целине је обрадиво полопривредно земл,иште
(намењсно за ратарство, внноградарство и воћарство), а већи део се користи као
пашњади (за претежну намену сточарства), трстици и шумс.
Најзначајннја караіперистика ове просторне целине је нижа нивелација терена у
односу на друге дслове атара, што за последицу има висок ниво подземних вода који је
диреіпно условлен водостајем оближњег дунава. Ниво вода се конгролише
разгранатом мрежом канала који су усмерени ка две црпне станнце (ЦС 11Ковил,1 и ЦС
ДунавацІ)

У оквиру југозападног дела аівр планирају се пречистач отладних вода и
трафостаннца 110/20 kV Ковил, уз планирани општинскн пут Ковил,-Каћ.
дефинисана је зона виноградарских кућа на потесу івиноградиІ , уз атарски луг
у наставку Улuце илије Нешина.

Манастнр Ковил просторна целнна број 4
-

Просторна цејіuна коју чини део лоvеда манастира Ковил, обухвата поврмину од
434,98 ћа.
.

Планиране намсне су: манастир, іуризам и угостнтелство, поЈЂопрнвреда,
пашњаци н шуме. Целина обухвата заппићену околину споменика културе манастир

б

Ковињ и парцелу број 6755 која се налази између границе заштићене оісбдине
манастира и Специјално јсзервата природе КОвИЈЂСКО-петроварадински рит .
Намена простора, услови уређена и грађења планираће се према Одлуци о
утврђивању затдтићене околине сііоменика куліуре маиастира Ковил, и ГјпЛЛН
Ковилско-петроварадински рит . У оквиру све просторне целине, пЈтанирају се
објехти који својом наменом, габаритом, волуменом и обликом неће угрозити бсновну
функцнју манастира и његову заштићену околину. Лланираће се сајфжаји у намени
туризма и поњопривредне производње (фарме,пластеници, расадник,рибњак и јфуго).
Псстојећи објеwгв на потесу Тиквара се планирају за іуризам и угоститењство.

КовјиБскн риТ н дунав просторна пелина број 5
-

Просторна целина Ковињски рит и дунав обухвата површину од 2.505,25 ћа.
Ова целина обухвата најјужнији део атара Ковиња, однбсно део Слецијалног
резервата природе Ковилско-петроварадински рит са делом дунава на подручју КО
Ковил,. Лладиране наменс простора су: шуме, мочваре, трстици, и водене повріпине
()lунав и дунавац). Цео простор је лод режимом затитите специфичног еко-сисгема
подунавсквх шума и ритова, са заштићеним б uт,ним стаништем (IРА подручје) и
заштнћеним станиілтем птица (јВА лодручје).
Заштита резервата је структурирана у три степена заштите, према укупним
природним вједн0ствма, што је усзіовило начин коријлћења простсра, односно
могућност изградње објеката.
На појединим локалитетима у оквиру Ковилског рита ( Карловачка ллажа , На
крај света , ulлајз и други) плаиирају се іуристичко—угоститењски и туристичкорекреативаи садржаји.
.

3она кућа за одмор (викенд-насење) Субић се задржава у постојећем обухвату.

Грађевинско лодручје (просторна цејіина број 1)
Грађевинско подручје обухвата површину од 548,40 ha u дели се на три
урбанистичке целине, према графичісом приказу број 5:
.I.Урбанистнчка целина број
функцијама и јавним службама;

IL

претежио намењена стансвању. централним

2.Урбанистичка цејтина број 2, намсњена становању, и спорту и рекреацији;
3 Урбанистичка целина број З, иамењена радним зонама.
.
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Урбаннпичка цејінна број 1
Урбанистичка целина број 1, говршине 412,09 ha, обухвата највеhи део
грађевннског подручја Ковил,а.
Намене у оквиру урбанистичке целина број 1 су: породнчно становање,
мешовита пословно-стамбена зона, центрајtне функције, вашариште, јавне службе,
верски објеіпи, спортски цеагар на Ади, комуналне површинс (гробла, пијаца и гасна
мерно—регулациона станица), станица за снабдевање горивом, тргови, сквер и заштитно
зеленнло.
•

Урбанистичку целину број 1 чин блокови ивичне изградње претежно намењени
породичном становању, спратности п+Тдо П+1+Пк.
Део урбанистичке .целинеброј 1, дуж Улицс Лазе Костића од Трга солунских
добровол,аца до Трга ослобођења, планира се као зона центра Ковил,а.

Урбаннстичка целипа број 2
• Урбаннстичка целина број 2, поврніине 61,42 ћа, обухвата источни део
грађевинског подручја Ковил,а.
Намене у оквиру урбанистичка целине број 2 су: породично становање (нова
стамбена зона) и спорт и рекреадија (спортско-рекреативни цента ) Простор је
ограничен улнцма 29. новембра, Војвођаиских бригада, Бранка Радичевића и
Партизанском, односно границом грађевинскот подручја.
•

Урбанистичка целина број 2 није лриведена намени и тренугно се користи за
повртњаке и винограде. Простор се постепено изграђујс објекгима породичног
сiвновања.

Урбанипичка целина број 3
Урбанистичка цејгина број З, п9вршине 75,57 ћа, обухвата крајњи северозападни
део грађевинског подручја Ковил,а. Урбанистичка целина број З је намењена
пословању у радној зони.
•

.

Пословање у радној зони обухвата секундарне (производња у домену
непоопрнвредник делатности) и терцијарне привредне делатиости (услужно
занатство, услуге и сервиси из области друмској - транслорта и остало). Простор је
ограничен улнцама Браће Вухов, Паје Гаћеше и Саве Зорића, одиосно границом
грађевинског лодручја.
Урбанистичка целина број З није приведена намени, односно постоји неколико
објеката за складиштење полопривредник производа.
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Еиланс површина

Табела број 1: Површина грађевинског подручја и атара

Простор у бухваІ) плана

.

Грађевннско подручје населеног места Ков ub

•

Површика (ha)

:Поврiпина (%)

548,40

5,15

10.079

94,85

•

Атр Ковил,а

• 10.643,70 ћа

Укупно

ІОО%

табсла број 2: Површине просторних цејтина
Проеторне целине

: ПвРина.().

Повімвииа(ћа).

Просторна цслина број 1-грађевинско подручје
Ковил,а

548,40

•

5,15
-

Просторна цезіина број 2-северни део атара

4.327,3 5

40,66

ГГросторна целііна број З-југозаладни део атара

2.827,72

26,57

434,98

4,08

2.505,25

23,54

ХО.643,70 ha

I00%

Поврвлина !іа)

Поврліина.(%

Просторна целина број 4-Манастир Ковил
Просторна целина број 5-Ковилски рит и дунав
укупно

табела број З: Биланс површина по наменама
.

.

.

.

Намена

.

.

.

гРАЂЕВивско.подРУчЈі

•-

...... ... ...

...
.

•

Становање

З 19,1 1

Радназона

63,99

58,04
.

11,66

Мешовита привредно-стамбена зона

9,69

1,76

Центјмлне функтtије

8,96

1,63

Постојећа предиіколска установа

0,g4

0,1 5

1,1

0,2

liостојећа основна школа

9

планирана предніколска установа

0,76

0,13

Гlланирана основна школа

2,36

0,43

Амбуланта

0,13

0,023

Алотека

0,09

0,016

Вегсринарска сіајјица

О, l

0,0 ј 8

Друпавенндом

0,08

0,014

Кујггурнообразовни деіпар

0,55

0, 1

Мујміфункционална сајиа

0,42

0,07

Спортски ueіnap y Ади

3,95

0,72

Спорггско_рекреагивнк центар

іо,37

1,89

Месна канцејјарија и мvсна заједница

0, l 7

ОјО3

Пијаца

0,05

Горњековндско гробле

4,77

доњековиско гробјвс

5,5 ј

Bauіapuune

0,6

0,1

Трт солунских добровоі,аца

0,30

О,0$

Трг олобођења

0,24

0,04

Трг браће Јовановић

0,3ј

0,05

Сквер

0,ј 5

0,02

Заштитно зејјенидо

7,60

1,38

Ctauu&u за снабдевање горивом

0,28

0,05

Мерно рсгуладиона станица

0,0 I 5

0,003

Горњековилска црква

0,75

0,13

ДоИ,ековијbска црква

.

0,40

•

0,01

0,Ѕ7

•

0,07

Римокатоличка црква

0,59

0,1

Адвејписгичка црква

0,05

0,01

Назаренска црква

0,05

0,0 1
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Саобраћајне површинс улице

97, 18

і 7,72

i

0,18

Појас дунавца (водсна повріпина)

5,88

I ,07

Повраіине за хидротехничкс захват

0,03

0,005

548,40

100 %

-

3она насипа (долме)

.

укупно

.

.Пвршніі ( а)

HAMEBAHOBPWHHAATAPA

Џдовршина

Тlодручјс манасгира Ковил
Маастир,конаци и помоћни објекти

4,2

0,04

Расадник

4,43

0,04

пластеници

1,3

0,01

Манасгирски рибњаі

3 ,72

0,04

Чарда на Тиквари

0,30

0,003

6.190,5

61,42

4 I ,07

0,4 1

212,5

0,02

193

•1,91

ПоЈБопривредне површиве
Поњопривредно зсмипіте
(зона фарми: 69,83 ha)

•

(3онасалаu а: 430,19 ћа)
(зона винограских кућа: l 8,54 ћа)
Површинс за рекултивацију (намена цзуме)
Трстици

..
.

(Слатине; 128,28 ha)
Пашњаци

15,2

Рибњак

•

0,15

.

Wуме н шумско земњиште

Шумс

.

2.161,1

21,44

1

0,0 1

Комуналне површинс
Водозахват (за насење Будисава)
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Посгројење за лречишћавање отпадних вода
Насип
Тс l І0I2ОkУ Ковил,

1,5

0,0 I

179,56

1,78

0,35

0,003

Гурнзам и угосппегво
Зона кућа за одмора (внкевд насел.е) Субић

1,88

ІіШуМарска кућа

I ,04

0,0 І

0,42

0,004

l ,5

0,0 l

Мочваре

22,68

0,23

Меліфационн каиали

167,5

1,66

129

1,28

317,6

3,15

111,66

1,11

3 16

52,4

W.079

100

(угостител,сгво н іуризам)

На крај света (угосгител,ство и іуризам)

-

0,02

Остали објектв
Оганица за сиабдевање горивом
Воденеповршннс

Рукавци Дунава
дунав
Саобраlіајјіе површине
Кор u ордржавногтiугаА1 (Е 75)
Осгале саобраћајне површине
укупно

2.4.

Карактеристике животне средине и разматрана литања
и проблеми из области зацпите животне срсдине у плаву

Животна средина, као специфичан меднјум у коме се одражавају последице свих
човекових активности, мора се посматрати у оквиру ширег друаітвеног ковтекста,
односно укупне социјалне, гіривредне и кономске сиіуације. Процес интегрисања
животне среднне у друге секторске лолитике омогућује усклађивање разлиінтих
интереса и достизање цијева одрживог развоја.
У току израде flлана, разматрани су бројни постојећи и потенцнјални проблеми
жнвотне средине и предложена су адскватна решења која ће регулисати илн пк
ублажити посијане истих:
-
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І) Загађење земл,ишта
С обзиром да део атара насела Ковил обухвата најквалитетније
поЛопривредно землиште (Ј u U Knace), где је увгсј ратарских кузітура
доминантна привредна деатност, План прописује мере заuпите које обухватају
спречавање загађења тла и подземл,а, као што су: контрслисана примена
агротехничких и хемијских мера завітите бил,а да би се тло заіптитијіо од
потенцијалног загађења, адекватно одлагање отпадних материја и сл.
2) Заштита Специјалног резервата природе

КовиЈLсопеіроварадинског

рита

3) Загађење ловршинсисих вода
На простору у обухвату плана, квалитет површинских водаје нарушен.
flланско рсшење дефинише мере којима ће се спречіпи загађење вода, кас и мере
заштите еколошког коридора (Дунава), мелиорационих канала и др.
4) Утицај отпада на животну средину
Утицај огпада на животну средину је вишеструко негативан, услед неадекватиог
одлагања отпада и ниске свести грађана о очувању животне средине. Отпад утичс на
земл,иште и чини његов поврјиински загађивач. Накуплањем отпада на неку
поврtцнну, нагомилавају сс органске и неорганске материје које загађују зсмлипіте.
Озбил,ност и хитност решавања проблема управлања отпадом препознат је као
локални приоритет и један од еколошкик пріоритета регионалнох размера.
На простору у обухвату Плана налазе се простори на којима се иеадекватно
одлажу отпадне материје (напуштене депоније), којеје неопходно санирати.
2.5.

Приказ планом предвиђених варијавтних решења
у контексту заштите животне средине

Лредметнкм Лланом кису предвиђена варијитна решења.
На основу чланова 13. и 15. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину, у Извеuітају су разматране две варијанте: варијанта да се Ллан не усвоји и
варијанта да се Гlлан усвоји и имплементира.
Укупни ефекти Тјлана, па и угицаји на животну средину, могу се угврдити само
поређењем са постојећим стањем, са цилевима и решењима плана. Ограничавајући се у
том контексту на позитивне и всгативне ефекте јсоје би имало усвајање или неусвајање
предметног плана, стратсшка процена се бави разрадом обе варијанте.
деталнији приказ варијанти атје у поглавлу 5.

13

2.6. Резултати прстходних консултација са заинтересованим органима и
организацијама
3а лотребе израде плана услове су доставиле следеће институцијс и предузећа:
1. Министарство унуграшњих послова, Секххр за ваврејце ситуације, Управа за
ванредне ситуације у Новом Саду, Нови Сад,
2. 3авно лредузеће Пугеви Србије , Београд,
З. Железнице СрбнјеT Акјјионарско друппво, Београд,
4. Јавно комунално предузеће Водовод и канализацнја , Нови Сад,
5.
Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине , Нови Сад
б. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојаодина
до.о., Елејпродистрибуција Нови Сад, Нови Са.і ,
7. Јавно предузеhе Србијагаd, Нови Сад,
8. Транснафта Јавно предузеће за транспорт нафте нафтоводима и дериватима
нафте продуктоводима,
9. ЈП 1Елеіпромрежа србијеІІ, Погон преноса 1Нови Сад ,
10.Телеком Србнја, предузеће за телекомуннкације а. д., Веоград,
1 1. Јавно комунално предузеће Информатика , Нови Сад,
12.Јавно комуналво предузеће Градско зезіенкло 1,Нови Сад,
13.Јавно комунално предузеће Чистоћа , Нови Caі
14.Јавно предузеће Ђојводинашуме , Петроварадин,
15.Српскн православни манастир Сетих архангела Ковил , Ковил,
16.Завод за заштиту споменика културс Града Новог Сада,
І 7. Покрајински завод за заінтиту природе, Нови Сад.
доставњени усзіови уграени су у планско решење.
.

з.

прЕгјидПОСГОЖЋЕТ СГАЊА КВАЈШТЕТА ЖВОТНЕ СР1диНЕ
нлтіод yчју пллиА

3.1.

Природне караіперистике

3.1.1. Геочорфолошке ојиіике
Подручје ллана обухвата лросгор лесне терасе и алувијалне равни. Простор лесн
терасе је благо заіаласан, а микрооблике релефа чине уске н издужсне греде и плитке
уголеглице између њнх.
3.1.2. Инжењерскогеолошке карактерисгнјсе и погодност терена за изтрадд,у
Литолотку класифнкацију простора у обухвату плана чине:
-

лреталожен лес, униијтена лесна струкіура, повећан садржај песковите
фракцнје; у односу на лес, кохезијаје смањена,
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лесна суглина; лесна структура уништена деловањем подземне воде, али
без транспорта,
савремени речни
неконсолидован,

нанос,

претежно

фнно

песковит,

старији речни нанос, глиновито песковит до
консолидован и

хетероген,

извесног степена

седименти старих бара и мочвара богати органским материјама.
Према категоријама погодности за градњу, грађевииско јісдручје плана спада у
тсрене средње погодн за градњу, носивости од 1,0-2,0 kgЈсм2 (могућа градна лаких
објеката, уобичајених конструкција).
Мањи део подручја Плана рбухвата терен негхогодан н врло непогсдан за градњу
чијаје носивост мања од 0,5 kg/см2.

3.1.3. Педолошка етруктура
На простору плана заступ.њени су следећи педолошки типоВи землимта.

-

-

чернозем на лесу и лесоликим седимевтима (оглејени, излужени,
посмсђени, алкализован и оглејени са знацима заслањивања).
алувијално землиште (Флувисол) песковито, иловасто забарено и
заслањено,
ритска црница (Хумоглеј) карбонатва, песковита и
•

солов,ец.

.

Табезіа: Поврідине под појединим типовима зсмзbишта (ћа) и њихова 3аступленост (%)
у КО Ковизb
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Чсрнозсм на лесу н лссоликим
Којиіјb

ссдимсіпима — нзлужејпі

346,44

3,25

3601.92

33,79

190,80

1.79

464,76

4,36

1200,28

1 1,26

1407,08

13,20

1923,01

І 8,04

Чсрнозсм иа Јјссу И десозіиким
сеДимснјима — посмссни
Чернозсм на лссу и лесоликим
ссдНмејпuма — аиализован
Чернозем на алувфлном наносу

-

поvмсђснн
Алувијално земњнште (Флувисол),
(пссковито)
Аііувфлло зсмњиuхтс (Флувисол),
(изјовасто)
Аіувијпдно зсмл,иппе (Флувисол),
(забарсно)
AnyauJunuo земњнппс (Флувисол),
(засЈіал,ено)

13751

•

1,29

Чернозсм на лссу н лссолнклм седиісјпима оглејенн са знацнма заслан,.
-

Ритка цркица (Хоглеј)

190,80

-

І .79

-

карб<жаіна (пссковита)

639,58

6,00

Солоњсц

188,67

1,77

Тlовріиина под водом

368,82

3,46

1О 59,67

100,00

СВЕГА

3.1.4. Сензмичке карајперистике
Сеизмичке
карактерис-tикама

каракгеристике
условлене
су
инжењерско-геолошки
TJIa, дубином подземних ода, резонантким караІриСТикама тла и

др. фаіпорима.
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-

Према карти сеизмичке рејонизације Србије простору у обухвату плана иалазн
се у зони осмог с
наМСЅ скале.

3.1.5. Климатске сарактериствке
Подручје плана налази у средишњсм делу умсреног топлстног појас . Због
различитих теоморфолошких облика реЈЂефа постоје и разтиісе у климатским
карактсрнстикама. Најизразитије кпиматске разликс јавају се измсђу нижих терена и
виших који обухватају део северне ладине фрушке горе.
Најнижу средњу месечну температуру ваздуха има јануар. Најтоплији месец у
години је јул. У пролећним месецима (март . мај) темпераіура ваздуха брже расте, а
током јесењих (септембар новембар) брже се снижава, док су променс у зимским
месецима (децембар -јануар) и летњим ()ун август) мање изражеие.
-

-

Временска расподела падавина се карактерише са два максимума: јули 72,g
мм/пі2 и децсмбар 58,5 піві/м2, и два минимума март 35,3 мгnјм2 и септембар 33,4
ммјм2, при чемујс укугіна сума воде од падавина 593 мм/м2.
-

Релативна влажност ваздуха је у распону од бО-80% током целс године.
Најјешћи врје из југоисточног и северозападног правца. Остали правци ветра
нису поссбно значајни. Јачина ветраје између 0,81-1,31 m/ѕ.

3.1.6. Хидролошке арактеристике
На хидролошке карактеристике утичс низ физичко-географских фактора као и
геоморфологаких прилика. Лес на лесној тераси изложен је интеизивнијсм дејству
подземних и површинских вода. Најчепћн седимевти алувијалне равни песак речни
му и преталожен Јiес, добри су проводници воде која се у њих врло интензивно
инфилтрира, због чега су фрсатске издани у аливијаЈІним седиментима веома богате
водом и представЈају добра изворишта.
•

ина фрсатске издани (најплићег водоносног хоризонта) на лесној терасн је на
15 25 м. Ниво подземник вода расте оД оіпобра до априла. У мају и јуну задржава се
доста висок ниво, а затим од октобра нагло опада. Амплитуде најчешће прелазе
вредност између 1 и 1,5 м, док су дубинс обично веће од 4 м.
-

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
-

-

максималан ниво подземних вода од 74,00 до 78,80 м н.В.,
минималан НиВо пдземних вода ол 7Z00 до 76,10 м н.в.

Правац јіада водиог огледала просечног нивоа подземник вода је североистокјугозапад са смером пада прсмајугозападу.
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3.1.7. Флора и фауна
иогеографске каракгеристике псдручја одтоварају пределима панонског обода.
На овим караіперистичним пределима вегетација алувијалне равни дунава
обуквата мочварну н ливадску вегетацију и антрологене шуме. У алувијалној равни
коју дунав редовно плави, поплавне и подземне воде стварају специфичне еколошке
услове за олстанак различиtог билног и жнвотињског света. Шуме поплавног подручја
ірипадају редовно плавл,еном и повремсно ллавленом тнцу tнума .
делове алувијадне равни дунава, терене око канала и бара на лссној тераси
покрива мочварна и ливадска вегетација са караіперистичним фитоценозам& које
обухватају вегетацију вода ијако влажних станишта, вгетацију обала, рукаваца и бара.
и вегетацију ливада.

3.1.8. 3аштићсва природна добра
.

срп

Ковилско-петроварадински рит , заштићен Урсдбом о проглашењу СРП
Ковнлско-петроварадински рит. ( Службени пјасник Републие Србије1 , број
44/2011);
заштићена околиаа споменика културс манастира Ковил,, заштићена Одлуком
АГТВ ( службени лист АГТВ , број 29/91). О заштити споменика културе 2006. на дал.у
законску лроцсдуру и усвајање поднет јс јрсдлог Одлуке о занітнти споменика културс
и њсгове заштићене окодине.

2.
Станишта заштнћеннх и етрого заштићені врста од националног значаја и
тиловн станншта:
-

ознака: НСАIЗа, назив: Ковил,ске слатине , категорије станишта: слатине;

-

ознака: НСАІЗ6, назив: Ковилске сјіатине , категорије станишта: слатине.

Станишта су рсгистрована у бази података Завода у складу са критеријумима
Правилника о nроглашсњу и зацзтити строго заштвћених и заштићених дивл.их врств
биЈЂака, животиња и глива, број 1 10-0О•1 8/2009-03 од 20. 1.2010. ( Службсни гласник
Републике Србије , број 5/2010).
У оквнру граница заштићене околинс споменика куліуре улази и део наведеног
станишта НСА1Зб.
3.

Еколошки корвдори:

дунав и његов обалскн појас са насипом еколошкн коридор од међународног начаја
утврђен Регионалним просторним планом АП Војводине ( Слутбени лист АП
Војводине , број 22 од 14.12.2011. године);
-

-
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-мелиорациони канали локални еколопіки кориДори.
-

3.1.9. Зеленило постојеіе стаи,с вегетације
-

зсленило грађевинског подручја
зеленило naceJba Ковил које има функцију јавног корнпіћења, заУтуплено је са
категоријама: зелене површине за спорт и рекреацију, и улично зеленило.
Према заступлености зелених повриіина у населу Ковнл,, највећи проценатје око
објеката сгановања,
Структура заступлене вегетације састоји се од меких nutііhapa u воhних садница
до квалитстне вегетације којаје парцијално заступлена.

Трг
На три локалитета у Улици Лазе Костића, ао и на Тргу солунских доброволаца
налазе се зелене површине. У оквиру Трга солунских доброволаца налази се. дечије
игралиLите.
Уређење ових површина састоји се од травне површине и одраслих стабала липе и
црног бора, на којима недостаје урбани мобилијар.
Линеарно зелевило
Линеарно зепенило у. населу Ковилје недоволно заступлено.
Структура заступњсне вегетације састоји се од одраслог билног. материјала
(лишћарских и четинарских врста). засіупленост четинарских врста је око 20%. У
заисности од ширине улице, формнрани су дрвореди који се налазе на широким
травним потесима. дрвореде сачињавају одрасла стабла тује, јуниперуса, брезе, руја,
треtпње, ораха, кестена, платана,смрче..., шибле и. травне површине. Дрвореди су
сађени према слободиом нахођењу становника, који су обострани и неуједначени.
Спорт и рекреација
У оквиру намеие за спорт и рскреацију налазе се три терена, која нису ограђена.
дендрофлора није засіупЈЂена, као ни ниже таксономске категорије.
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Зелсјпііо у оквиру другнх намеuа
У оквиру комплекса, у областв образовања (предшколске установе и основна
пікојја), постоји плански формирано зеленило у функцији заштите оД околних
простора, боравка ђака на лросторима за одмор и спортске актнвности.У оквиру школе
налазе сеодрасла стабла лнпе.
Здравствене станице у окВиРу овог kомплекса садрже зелснијто, које остварује
санитарно кигнјенску и декоративну улогу.
Зеленило у оквиру православне цркве, које је у мањој мери засіулено, чинс
одрасла стабла липе, као и трав% е површине.
У населу Ковил.налазе се два православна гробл,а. На птавним улазнма у оба
гробл.а налазе се мањи дрвореди липе. Гробла су у мањој мери залуінтена н НСДОВО!ЈЂНО
озејіењена. У оквиру ове две површине налази се неколико засада тује. Слободне
новр uине уоквиру комплекса су неозелењене.
3еіенило у наМени сгановања
Гlростори намењени за породично становање уједно се реуиструју и као
специфнчан Вид зелених површина у насел,у.
Парцеле породичног становања се уређују у виду декоративннх башти и мањих
ііовртњака са ло којом воћном садницом. 3а целину насејј,а од изузетне важности је
бројност и начин урсђења стамбених парцела које често укњучују и уличне просторе
испред кућа, као и њихово одржавање. Функција зелених површина приватног
становања, знатно превазилазе локални значај. Иако се користе искзучнво приватно,
овакве зеленс lјовршине ііредставл.ају. извор свежег и истог, ваздуха, а такође у
микроклиматском погледу и допунски резервоар санитарно-хигијенских благодети у
насел,у
.

Зеленило атара
3еленило атара обухвата са северне, западне и источне странс пол.оприврена
земл,ншта, док се са јужне стране налази Ковиско-Петроварадинскк рит. Приобање
Дунава на западној страни атара представла изузетно вредан простор. уз обалу До
uacuііa издвајају се спорадична стабла вфе и тополе, а на делу алувијалног земл,ишта
јавл.ају се ливаде. На простору према насел.у заступл.ене су оранице.
На западној страни насе.за Ковил., уз канал налази се зелена ловршнна која се
категорише као шума. Ова зелена површина има улогу запмпног зеленила.
Заступеност зеленилаје довол.на, међугим, овај вид зеленила нијс међусобно повезан
дуж саобраlајница, као ни са осталкм категоријама зелених површина,
У оквиру атара пружају се еколошки коридори, од кој их један пролази кроз
грађевинско лодруф. Коридори су богати дендрофлором нижих категорија аугохтоних
врста.
•

.
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У источном делу атара налазе се станишта заuітићених и строго заштићених врста
од националног значаја и типови станишта озиака: НсА lза и НСА 136,
назив: Ковил,ске слатине , категорије станишта: слатине.
Ковијј,ски рит
Резерват представа комплекс водених, мочварних, ливадских и шумских
гілавних станишта (издвојено је 39 приоритетних типова станишта за заштиtу) са
разн0врсним орографским и хидрографским облицима ритова (аде, рукавци, меаидри,
плиће и дуб.пе депрсије, обалоісе греде) и за њих везане животне заједнице (ритске
галеријске шуме храста лужњака, јасена и веза, шуме црне и 6еле тополе, шуме беле
врбе, влажиих ливада, мочвара
бара, отворених водених површина), природне
вредности и типични панонски елсменти флоре (443 таксона вишик бил,ака, bд тога
велики број ендема и реликата и 37 врста заіптићених на националном и међународном
нивоу) и фауне (42 врсте инсеката, 26 врста риба, 1 1 врста водоземаца, 7 врста
гмизаваца, од којих су све завпићене, 206 врста лтица, а од сисара већи број ретких и
угрожених врста, као што су водена и мочварна ровчица, видра, дивла мачка, куна,
белица).
Ковилски рит у вегетацијском погледу представла подручје којс је лрвеиствено
шумски комплекс. У питању је хидролошки условена или азоналиа вегетација, која се
развија под утицајем поплавних и високих zіодземних вода, а везана је за алувијална
земл,ишта уз данапіњи и некадаціњи ток Дунава. На рецентном землишту, на ком се
поплавна вода дужс задржава, развијају се заједнице врба и топола..
Подручје Ковилског рита и поред. доминације шумских екосистема, одлнкује и
мозаичност всгстације (везана за микроконфигурацнју терена и ннтензитет засипаНа,
зависно од режима поплавних и подземних всда), односно испресецаност састојина
аугохтоних и антропогених шумскuх заједница, барама, делимичло зараслим или још
живим рукавцима дунава, са аfјекватним акватичним и мочварним фитоценозама, Док
су више трсде углавно t под ливадским и закоровеним бијБним пскривачем.
Пlуме и шуМско зејилиште
Специјанли резерват природе Ковил,ско Петроварадиснки рит припада ЈужноБачком шумском подручју, на ком гздује ЈГI Војводинашуме ,док с друге стране
корисници и вјіасници земл,нгнта су различити. На простору Резервата заступлена је
измењена шумска вегетација, коју углавном представзbа вегетаuија ритских ИЈума. На
нижим терениМа заступлене су шумске заједнице врба, на вишим теренима топола
аутохтоног и антропогеног порекла, а присугне су у мањој мери и састојине природиог
порекла којс чине храст, јасен и брест. У подрасту сс јавњају амерички јасен, багрем,
купина,трска и бројна приземна флора.
По смсси су то углавном чисте састојине на око 70% површина. Најзаступленија
је газдинска класа вештачки подигнугих топола ЕАТ, затим шуме беле врбс, белс и
црие тополе итд.
-
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Шумс Јп Воде Војводинс1 с простиру дуж нсипа. Hмају улогу . заштите насипа
и других водопривредних < бјеката од ударног таласа вода дунава. Поделене су на
водозаштнтне шуме 1 и ј!степена. Шумску сстојину чинс претежно мекн лишћари.
Манастир Ковнл,
Комалекс манастира Ковил обухвата црквени објекат са сііоменицима културе,
конаке и пратеће објеісге у функцији мадастира- за верску службу и боравак монаха.
Зслевило у оквиру комплекса манастираје плански уређено, док у оквиру се комплекса
налази полопривредво и пошумлено земл,ипiте храста.
Сложеност сдржаја населеног места н његове различите функције налажу да сс у
іпіанирању новог и рсконструкцији постојећег зелени.па обезбеди здравији и удобнији
услои сіановања, рада, културно друцпвених делатности, одмора и рекреације и свих
дУГИК ЖИВОТНHХ лотреба и активности. Свака од наведених функција захтева
одговарајуће услове уређивања.
Зеленнло у грађевинском подручју потребно је унапредити колико то ограничени
просторви усіови дозволавају. Мрежу јавног зеленила треба да допуњује богато
зеленкло стамбеног подручја, које у великом проценіу заузима парцеле породичних
сбјеката. Интервениије којима зеленило добија значај у области заштите средине
опіедају се у поднзању зелених заштитних појасева око радних зона, тробл.а, као и
обнавлњу аугохтоних и деградираних простора.
-

.

3.2.

Створене караіктеристнке

3.2.1. Заштићена културна добра

t. MAHACTHP KOBHJb, душана Вицкова 51, Ковил;
Одлука о угврђивању за непокретно културно добро од великог значаја: ,,Сл.
листАГјВ , бр. 28/91
Одлука Владе Републике Србије о угврђивању заштићене околине споменка
културе Манастира Ковил 05 број 633-152/2008 од 17. јануара 2008. године: ,,Службени
гдаснuк РС , бр. 7/2008 од 18 јануара 2008. године
Заштићена околина споменика кујпуре: Кат парцеле бр: 3240, 3248 3250, 3251,
3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3261, 3262, 3263. 3264, 3275, 3285, 3288,
3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3329, 3331, 5838, 5839, 5840, 5841, 5854, 6555, 6862, 6863,
6990, 6991, 6993, К.О. Ковил у државној својини, 3279, 3280, 3281, 3283, 3284, 3286,
3287, 5834, 6556, 6557, 6561/2, 6562, 6753, К.О. Ковил у друппвеној својини, 3241,
3249, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831,
5832, 5833, 5835, 5836, 5837, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5855, 5856, 5857, 5858,
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к.о. Ковињ у приватној својини, 3265, 3267, 3268, 3269, 3270, 3272, 3273, 3274,. 327g,
3330, 6554, 6560, К.О. КовиЈЂ у својини Манасти.ра Ковил , 3260, 58 17, 6754, 6850, к.о.
Ковињ у меіновитој својини.
2. СПОМЕНиК ГІОСВЕЋЕН РАТНИЦИМА ГГРВОГ СВЕТСКОГ РАТА У
КОВИЈhУ, Трг солунских добровоњаца, Горњи Ковил, (Сгјоменик културе и заііітићена
околина коју чини парцела број 1428
Одлука о утврђивању за непокрстно културно добро оД великог значаја:
,,Службени лист АпВ , број 28/91.
3. РОДНА КУЋА ИЛИЈЕ I-IEUJHHA V КОВј4ЈЂУ, Браће Вуков l, (Споменик
културе и заштнi%ена околина коју чини парцела број 88ј1)
Реuіење о утврђивању граница заштићене околине и основних услова чувања,
одржавања и коришћења куће и њене заштићене околине бр. 6-59/93-1-9 од 22. априла
1993. године; ,,Службени лист Града Новог Сада , број 5/93.
4. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРК&А СВЕТОГ АПОСТОЛА ТОМЕ У
КОВИЈhУ (доњоковињска црква), Лазе Косјића 1 6, (Споменик културе на парцелн број
2513 и заштићена околина коју чини цела парцела број 2513 и делови парцела 3312 и
3326)
Одлука о утврђивању за споменик културе 05 бр. 633-756712005 од 1. децембра
2005. Годин , ,,Службени гласник рС бр. 108/05.
-

Објекти у поступку проглапіења
1.
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ,
(Горњоковињска црква) са светосавским домом, Улица Лазе Костића број 80 и
2.
РОДНА КУЋА ЛАЗЕ КОСТИЂА, Улица Лазе Костића број 82.

Спомсници културе и добра који су у посгупку утврђивања, на снази у мерс
заштите прописане појединачним актом Одлуком о утврђивању.
-

Објеісти под претходном заштитом
ј.
2.
3.
4.

објекатуУлици бр 1 е Вуковброј 11,
Објекти у Улици Змај Јове Јовановића број 20,
Објскти у Улици крања Петра број 11,
Објекти у Улици Лазе Костића бр. 80 и 82.

23

Локалитети са археолошісим садржајем
Постоји 38 рекогносцираних археолошких налазишта на следећим просторима:
1.
2.
З.
4.
5.

Потеси Нове земе, Бели брег (бр. парцела 4613-1617, 4634-4637 и 7207),
Потес Нове земле (бр. nарцела 4596 и 4597),
Потес Виногради, (бр. nарцела 4532 и 4533),
Потес Виногради (бр. парцела 4513, 4515-4522),
Потес Виногради (бр. парцела 4499,4503,4505-4510),
Потес Виногради (бр. парцела 4488 и 4491),
7.
Потсс Виногради (бр. парцела 44624487),
8.
Потсс Внногради (бр парцела 349-372),
9.
Потес Виногради (бр. парцела 403410)
1О.
Потес Виногради (бр. парцела 379-381,396-400),
1 1.
Горњи Ковил, (бр. парцсла 468-500, 1449-1456),
12. Потес Јарак (бр. парцела 6695-66ОЗ, 6708 и 6609),
13. Потес Јаракјзечији ат (бр. парцела 725-6730),
14. Потец Јарак (бр. парцела 6717/1, 6717/2-675 1/9),
15. Потес Аркањ (бр. парцела 6755, 6756, 6757, 6863),
I5.а. и 15.6 Потес Зечији ат (бр. ларцела 6557, 6560),
.

16. Потес Јарак: Хумка бр.1 (6565і2 и 6565/3), Хумка бр. 2 (6565/2, 6584),
Хумка бР. 3 (6577, 6580), Хумка бр. 4 (6562),
17. Потеси Ледине и Броћин д (бр. парцела 3820-382g, 4312, 4363-.4370,
4378-4388),
18. Потсс Скакавци ( р. парцела 3452/1, 3452/2, 3452/3 и 3452/4),
19. Потес Скакавци (бр. парцсда 3488-498),
20. Потес nlевари (бр. парцела 3735),
20.а Потес Шевари (бр. парцеда 365413659),
.

.

20.6

Потес Нове .пиваде (бр. парцела 3694-3697),

20.в

Потес Нове ливаде (бр. парцела 3708-3709),

21.
22.
23.

Потес Броћин до (бр. парцела 4328-4333),
Потес Нове ливаде (бр. парцела 3376-3381 и 3392-3397),
Потес Скакавци (6р. К/IН-3, на траси пјужног тока ) (бр. парцела 3564-

3549)

..

24.

.

.

Потес Скакавци (бр. К/ТН-2, na іі acu Јужног тока ) (бр. парцела3576/2,

3550),
25. Потесн Ј,lанак н Скакавци (бр. К/Ш-1, на траси Јужног тока ) (бр.
парцела 3608-3618, 3578/1),
26. Потес Џанак (бр. парцела 3883-3889, 3855-3859),
.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
6рој 5481;
34.
35,
36.
37.
38.

Потес Крстача (бр. парцела 5308-5312),
Потес дрварице са хумком (бр. парцела 4045-4050)І
Потес Дрварица (бр. парцела 4035-4041) и хумка на парцели бр 6956,
Пстес Крстача (бр. nарцела 4146,4147, 4139-4143),
Потес Крстача (бр. парцела 5360-5365),
Потеси Крстачајманастир (бр. парцела 5868/1, 5869-5871),
Потеси Дрварица (бр. парцела 5419-5424, 5380-5385) и хуміса на парцели
Потес Дрварица (бр. гіарцела 41 14-41 6),
Потес Дрварица (бр. парцсла 5390-5391),
Потес дрварица (бр. парцела 5400-5402),
Потес Шума (бр. парцела 5761-5765),
Потес Шума (бр. парцела 5747, 5748/1, 5548).

3.2.2. идентификација хазарда
На лодручју Ллана, са acncіcra настанка кемијских удеса и могуј%их последица
нису изграђени индустријски погони који се могу означитн као хазардни.

3.3.0премленост инфраструктуром

3.3.1. Саобраћајна инфраструктура

Друмски саобраћај
Насење Ковил, се налази иточно од града Новог Сада. Центар Ковил,а је
удањен око 23 km од центра Новог Сада и 16 km од најсеверније стамбене зоне, док су
границе грађевинсквх реона Ковил,а и Новог Сада међусобно уда.д,ене 8,5 knі. Време
путовања путиичким аутомобилом од Ковила до Новог Сада износи од 30 дс 40
мннута, односно јавним лриградским превозом око 60 мивуга.
1.
Примарна мреиса, са основном функцијом обезбеђиван,а протока
саобраћаја
пјто всћег капацитета, комфора и безбедиости уз што мањи број
транзитног
конфликтних тачака на мрежи, коју чине:
државни пугеви (дП): државни пут ТА реда број 1 (државна граница са
Мађарском (транични прелаз Хоргош)-Нови Сад-Београд-Ниш-државна граница са
Македонијом), дртавни пут ІІА реда број 129 (Каћ-Шајсаш-Перлез-Ковачица-Сечањдржавна граница са Румуннјом) и државни пуг НА реда број 1 14 (Вачко ГрадипзтеЧуруг-Жабалт-Шајкаш-веза са државним путем јА реда број l),
.

-
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Огіштинскилутеви (ОП) према насењима: Будисава (Улица Бранка Бајића) Каћ
(Ујіица Тозе Марковнћа), Шајкаіп и Нови Сад (Улица Лазе Костића), Вилово и
Гарднновци (Улица Јовице Павлице).
-

2.

Секундарна мрежа са основном функцијом дистрибуције цИЈЂНог и
саобраћаја унугар самог насења коју чине:
сабирне и присіулне улице унугар грађевннског подручјанасел,а и
некатегорисани пугеви у атару (атарски пугеви)
-

-

Жслезничкн саобраћај
На лодручју нассл,а КО Ковијі, најіази се једноколосечна неелектрификована
железничка пруга Нови Сад Распугница Сајлово Римски Шанчеви Орловат (у
Дањем тсксту: железничка пруга Нови Сад Орловат), која је предвиђена за јавни
-

-

-

-

пугнички и теретни жслезнички саобраћај.

Железничку саобраћајну мрежу у обухвату ллана чини:
Једноколосечна неелекгрифицираиа железничка пруга број 43: (Нови Сад)Сајлово распугница-Римски Шаичви-Орловат стајалиште (Томаіпевац) оД
26+489 km до 30+436 km u
Путни прелази y km 26+489 (на месту прелаза Државног пуга IІА-129
преко лруге) и y km 29+015 осигурани саобраћајним знацима на луту и
троугловима прегледности.

Водни саобраћај
Јужну гранниу Ковила чини река Дунавкоја има статус међународног аловног
пуга категорије УІ с. Међународни пловни пуг дефинисан је гірописаним габаритима
плоВног лута. На ібали нема уређених марина за путиичке бродове и чамце.
Водни саобраћај се одвија на реци Дунав од km 1244 до km 1250+500.

3.3.2. ВQДНИ ннфраструкіура
3.3.2.1. Снабдсвањс Водом

Снабдевање водоМ обавња се прско постојеће војоводне мрежс која
функционише у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
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Населе је новезано на Новосадски водовсдни систем npeіco доводника воде
профила О 200 мм.
Секундарна водоводна мрежа изграђена је у сВим постсјсћим улицама и профила
јеО lООмгпиОІ5Омм.
Појединачне потребе за водом, корисника у атару, задовол,авају се гтреко бушених
бунара на парцелама корисника.
Сагледавајући постојеће функционално стање водоводног система и потребе
постојеhик корисника, констаіује се да постојећи водоводни систем задсвол,ава
потребе за водом, као и да може да буде одговарајућа основа гтлаиираном водоводном
систему.

3.3.2.2. Одвођење отпадних и атмосфереких вода
Одвођење отпадник вода іајвећег дела насел,а решено је прекб санализационог
система.Прикупене отпадне воде одводесе на населски пречистач отпадних вода.
У оквиру канализационот система отгіадннх вода изграђено је девет tірпник
сіјница.
Атмосферске воде се прско мрежс отворених уличних канала одводе према
гтостојећим мелиорационим каналима који функционишу у оквиру мелиорационог
ІДујјавацЕІ
слива ?
и

У склопу мезіиорционик система постоје две мелиорационе црпне станиuе.
Појединачне потребе за одвођењем отпадних вода у атару, решавају се преко
септичкихјама на парцелама корисника.
Сагледавајући постојеће стање одвођсња атмосферских вода, констаіује се да
постојећи систем у највећем делу задовол,ава ііотребе одвођења атмосферскик вода на
tЈодручју где је реализован.

3.3.2.3. Одбрана од поплава
Одбрана од поіілава, нсел,а и атара, обавл,а се преко постојећег земл,аног насипа
кој_и штити брањсіо подручје од високи вода Дунаа вероватнсће појаве једном у сто
тодина.
Саглсдавајући постојеће стање одбрамбене линије, kонстатује се да постојећи
систем задоволава потребе одбране од високих вода дунава.
.

З.3.2.4.Наводњавање
У атару насеа Ковил нема већих површина под заливним систсмима.
Наводњавање се обавза на мањим-парцелама преко тифона или система кап по katі.
Сагледавајући постојсће стање наводњавања полопривредног землишта,
констатује се да оно није на задоволавајућем нивоу.
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33.3. Еііергетска анфраструстура

3.3.3.1. Сиабјдевјјње елекгричиом снсргијом
Ово подручје се снабдева елеиричном енергијом из станице (ГС) 1 10д20 КУ
9 Од овик 7Сполазе далеководи 20
,,Римскн Шанчевн и (ГС) І 10/20 kV ,,Нови Сад
КУ до HaceJba,. Дајіекооди снабдевају ТС 20Т,4 kV Koje су изграђене као монтажнобегонске и сіубне,а од овик ТС полази мрежа јавног осветл,ења и нісксналонска 0,4
kV мрежа до лотрошача. Постојећа мрежаје изграђена углавном надземно и технички
задовол,
ава све услове за квалитетна и поуздано снабдевање елеіпричнм енергијом.

Преко атарског подручја, на истоку, прелазе далековод 400 kV u 220 kV. Сви
даЈіеководи имају заштитне коридоре у којима није дозвоЈБена изградња објеката и
садња внсоко и средње расіућег дрвећа и воћкн.

3.3.3.2.Снабдевање тојілотиом енергијом
Подручје Ковиа се снабдева топлотном енергијом из гасификационог система
и локалних топлоткик извора. Основни објекат .снабдевање гасом је главна мерно—
регулациона станица (ГМРС) ,,Будисава која се гасом снабдева са огранка гасовода
високог притиска КО 04-04 Госпођинци-Нови Сад. Од ГМРС ІІБудисаваІт је изграђен
гасовод средњег притиска до мерно-регулационе станице (МРС) у Ковил,у. Од ове МРС
полази дистрибугивна гасоводuа мрежа до потропЈача. Снабдевањс се одвија несметано
и уз поштовање свих безбедоносних услова које важе за врсту ннстазтације која се
односи на цеви под притиском.
Преко атарског подручја пролазе два гасовода високог притиска и
магистрални нафтовод Панчево-Нови Сад са својим заппитним коридорима у којима
нкје дозвол,ена изградња објеката.

3.3.3.3.Електронске комушпсације
На подручју Ковиа постоји

-

изграђена

подземна

и

иадземка

мрежа

елеіпронских комуникација На подручју је досіупан сигнал свих мобилних оператера,

постоји изграђена три антенска система мобилне телефоније. 3рачење
електромагнетник таласа антена је усмерено, уског снопа зрачења и малог интензитета
осим у непосредаој блнзини извора зрачења.
а
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3.4. Мониторинг животне средине
На простору у обухвату Плана, као и у непосредној близини није успоставзин
мониторинг чинилаца животне средине.

4.

ОHШТд И ПОСЕБHи ЦиЛЕВИ СТРАТЕШКЕ пГОЦЕнІt Ипзор
инди:КАТОРА
Оппли и посебнн цијеви стратепіке процене дсфинишу се на основу захтева и
цијЂева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, цијЂева
заиітите животне средине угврђених на нивоу Републике и међународном нивоу,
прикуплених података о стању животне средине н значајних питања, пробдема и
предлога у ііогјіеду заштите животне средине у плану или програму.
На основу дефинисаних цилева врши се избср одговарајућих индикатора који ће
се користити у израдистратешке процене.

4.1.

Општи цил,еви

дсфинисање олштих циЈЂева Стратешке процене угицаја вріпи се на основу
постојећег стања и капацитета простора, поірсба за заштитом као и на основу смерница
из планских докумсната вишег хијерархијског нивоа. Опппим цилевима Стратетпке
процене угицаја поставла се оквир за њихову далу разраду крсз дефинисање посебних
циЈЂева и избора индикатора којима ће се мерити њихова остварсност, у цилу очувања
животне средине као и спровођење принципа одрживог просторног развоја подручја
nлана.
Општи ЦИзЂеВи стратешке процсне угицаја Плана генералне регулац (је населеног
места Ковил, на животну средину су:
заштита и одрживо коришћење природних врсдности,
заштита културних добара,
обезбеђење адекватне превенције, мониторинга и імнтроле свих облика
загађивања; зауставлање дале деградације простора, угрсжавања и уииштавања
вриродаих ресурса и добара; сузбијање непланске изградње и ненаменског
кориіпћења простора,
унапређењс еколошке свестu и учеuіћа јавности у доношењу одлука всзаних за
заштиту животнс средине,
постизање рационазіне организације и уређења простора, усклађивањем његовог
коришћења са могуhностима н ограничсњима у располагању природним и
створеним вредностима и са потребама дугорбчног економског развоја,
-

-

-

-
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- •

-

4.2.

обезбеђењс tіросторних услова за реализацију концепта трајно одрживог
(уравнотеженог) развоја у области жнвотне средине, скономске и друштве
сфере,
сузбијање непланске изградње и нснаменског коришћсња простора.

Хlосебніt цијј,евн

Посебни цијеви стратешке процснс представлају разраду општих цилева. Они
се дефинишу на основу наведеник општих цил,ева стратешке процене, дефинисаних
планских поставки и концепција.
Они трtба да обезбеде субјеіпима одлучнвања јасну слику о суіптинским
утицајкма плана на животну средину, на основу које је могуhе донети одлуке које су у
функцијн заuпнте жнвотие средине и реализацијс основних начела одрживог развоја.
Посебнн цнлеви стратешке проценс угнцаја Ллана тенералне ретулације
населеног места Ковињ на животну средину су:
очување еколошког кагіацитега простора и nоболшање квалитета животне
средине,
макоимадно моrуће смањење свих активности јФје имају негативне ефекте на
природни систем,
подстицање производње и примене техиологија којс смањују загађивање
животне средине и производњу отлада,
изградња канализационог система за одвођењс отпадних вода,
бсзбсдно депоновање комуналног отпада и санирањс дивлих депонија које
прсдставјЂају ризик по животну средину,
з uгппаСРП Ковилско-петроварадинског рита ,
заштита еколошких коридора (Дунава и мелиорационих канала),
спровођсње мера заштнте за сва културна добра на простору у обухвату плана,
пречишћавање отпадних вода,
омањењс асрозагађења и нивоа букс која. потичс од друмског и железничког
саобраћаја,
санацкја загађености землишта и контрола квалитета земњипгга,
успоставњање мониторинга.
.

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Избор ніјдикатора

На основу дефинисаннх ііосебних цилева, врши се избор одговарајућих
индикатора који ћс се користнти у изради стратешке процене угицаја на животну
срсдину. Индикатори су веома прикладни за мерења и оіењивање планских реtиења са
новишта могућнк штета у животној срсдини и за угврђивање које неповолне утицаје
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треба смањити или елиминисати. Они представлају један од инструмената за
систематско идснтификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова срединс и
сагледавањс гјоследица. Они су средство за праћење извесне променливе вредности у
пропілос-ги и садаtпњости, а нсопходни су као улазни подаци за планирање.
да би индикатори били поуздани на свим нивоима планирања као инструмснт за
компарацију, неопходан је усагзtашен систем праћења који гіодразумева:
јединствене показателе,
јединице мерења,
метод Мерсња.
период праћења,
начин обраде Ііодатака,
приказнвање резултата.
Подаци сс прикуплају на разним нивоима и у разним институцијама:
статистичким заводима, заводима за јавно здравзе и здравствену 3аштиіу1
хидрометеоролошким службама, геолошким и геодетским заводима, заводима за
заtнтиту природе и др.
Приказ иидикатора одрживог азвојаје лимитиран начином прикуплања и обрадс
статистичких података. Индикатори одрживог развоја морају бити коришћеии у
контактима са међународним ортанизацијаМа и институцијама.
На Qснову Правилника о Националној листи индікатора заштите животне средине
( Службени гласник РС, , бр. 37/11), на простору у обухвату плана и нспосредној
близuни, релвангни су следећи индикатори:
годишња температура ваздуха,
годиtнња количина падавина,
угрожене и заштићенс врсте,
заиітићсна подручја.
-

-

-

-

-

-

-

.

5. Процена могуhих утицаја планираних активности

на животну средипу

Цил израде Стратешке процене утицаја на животну средину је сагледавање
могућик негативних угицаја планскик решења на квалитет животне средине и
прописивање одговарајућик мсра за њихово смањсње, односно довођење у
прихватливе оквире (границс) дефинисане законском регулативом. да би се
поставњени цињостварио, потребноје сагледати Планом лредвиђене активности.

5.1. Процена утицаја варијантних решења плана на животну срсдину са мерама
заштите и варијаитно решење у елучају нереализоваіLа плана
закон не прописује піта су то варијантна решења ллана која подлажу стратешкој
процени утицаја.
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Планом нису разматрана варијантна решења, али имајући у виду чињенипу даје
Законом о стратеінкој проценн угицаја н животну средвну пролисана обавеза
разматрања варијантннк решења, у извеппају су разматране две могуће варијаwге:
Варијанта 1 да се јlлан генералнс регулације населеног мсста Ковил не
усвоји;
Варијаііта 11 да се flnau генералне регулације населеног места Ковнл усвоји и
имплементира.
Утицаји стратешког карактера и укулни ефекти Плана на животну средину
угврђују се кроз процену и поређење постојећег стања, цилева и планских решења,
ограничавајућн се у том контексу на позитивне и негативне ефекте доношења или
недоношења плана.
-

-

-

-

• Прнказ Варијаuте І пеvсвајање ллана
ГТлански документ прсдставла основни инструмент управања простором.
Непостојање гЈлана значи нспостојане адекватних мера и услова за организовање
аіпивности у простору и његово коришћење уз обавезне мере заштите и унајіређења
животне средине, прописане Стратешком лроценом угицаја Ллана на животну средину.
У случају нереализовања плна генералне регулације населеног места Ковкл
могусе:очекивати бројни негативни ефеіпи на животну срсдину.
• Прихватањсм Варнјанте І задржало би се постојеће стањс у простору које
-

подразумева:
загађење повріііинских вода (Дунава и мелиорационих канала),
неадекватно одлагање отпадвик материја и формирање дивлих депонија,
загађењс и неадекватно коришћење квалитетног землишта,
смањење површина гtод шумама.

-

-

Неусвајање плана, може за последицу иматн:
недостатак мера и инсІумената за управање простором на еколохuки
прихватјbив и одржив начин,
непоштовање огіштих и поссбних смерница н мера заtнтите животне средине.
.

Приказ ВаDнјанте П - vсвајање и ииплементирање плаиа

Прихватањем Варијанте Јј ствоили би се услови за поболшање квалитета жнвота
грађана, уз спровођење мера заиітите и унапређења жнвотке средине прописаних
Лланом и Стратецдсом іфоценом угицаја.
Усвајање плана представла варијапу којом се стварају услови за:
очување екојјошког калацитета простора и поболшање квалитета •животне
средмне,
максимално могуће смањење свнх активности• које имају нсгатиВне ефекте на
лриродни систем,.
угврђивање конкјетннх мера, услова и режима заштите жuвотне средине,
безбедно депоновање комуналног отлада,
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-

-

-

-

формирање заштитних појасева у делу лростора где се налази железничка пруга,
у циЈБу заппите од буке,
заштиту екодопжог коридора (дунав),
спровођење мера заштите у цињу пречишћавања отпадних вода,
смањење аерозагађења н нивоа буке која потиче од друмског и железничког
саобраћаја,
заштиту земњишта.

-

-

-

-

-

5.2. Поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповоњнијег
решења са асііскта заІптитс животне средиве
Поређењс варијанти је извршено на основу авализе свих позитнвних и негативних
утицаја које би оне имале на простор, а који су дату у преіходном поглавЈБу.
НајприхватЈБивија варијанта у погледу заіімпе животие средине, јесте она
варијанта која би омогућила побоњwање квалитета животне средине применом мера за
слречавање негативних утицаја, поіитовање принципа одржиВсг развсја, као и
рационално корншћењс свих природних реурса
Разлози за избор најповоњније варнјанте:
1. У варијанти да се План не усвоји и дасс развој настави ло досадашњем тренду
загађење
моту се очекивати бројни негативни ефекти ло животну средину
поврминских вода, деградација землишта, неадекватно коришћење, као и
неискоришћеност потенцијала простора, наруіпавање куліурних и природних добара.
2. У Варијанти да се Пјтан усвоји, могу се очекивати бројни позитивни ефекти на
све компоненте животне средине побоЈЂшањс квадитета живстне среднне и квалитета
живота .њуди, очување еколошког капацитта, побоЈБшање санитарно-хигијенских
услова, смањење нивоа буке н аерозагађења, запЈтита еколопжих коридора и сл.
Узнмајући у обзир све преіходно наведено, Варијанта П (усвајања Плана
генерајне регулације насејеног места Ковињ) представња најповоњнију варијанту са
аспекта заштите животне средине.
-

-

5.3. Вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност, временсіса н
просторна димензија утицаја плана
.

У наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја,
лросторних размера и вероватноће угицаја планских реціења лредложене варијанте
гілана на животну средину. Као основа за развој ове методе послужиле су методе које
су потврдилс своју вредност у земњама Европскс уније.
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3начај угицаја пр•оцењује се у односу на величину (интевзитет) утицаја и
просторне размере на којима се може остварити угицај. Утицаји, односно ефекти,
планских рсідења, према величини промена се оцењују бројевнма оД -З до +З, где се
знак минус односи на негативне, а знак + на лозитивне промене (табела 3).
Табела 1: Критеријуми за оцењивањс величине угицаја
Опис
Ознака
Вејјичнна угнцаја
:
Крнтичан
Јак негативан угицај
Већи
Већи негагнван угицај
Мањи негативан угицај
Мањи
1
Нема угицајаlнејасан
О
Нема утицаја, нема података
утицај
Позитиван
Мањи позіпиван угицај
• --Ј
Повол,ан
Већи позитиван утицај
Врлр повоап
Јак позитиван угицај
-

-

Табела 2: Критеријуми за оцен,ивање просторних размера угицаја
Озііака Опис
Іазмерс упјцаја
Регионални

.

.

Могућ утицај у простору регије

•

Општински

Мотућ утицај у пропору оппггине

Грпдски

Могућ утицај у подручју града

Локални

Moіyh угицај у некој зони или делу града

Вероватноћа да ће се неки процењени угицај дотсдити у стварнссти такође
предсівла важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. Вероватиоћа
угицаја одређује се пјема следећој скали:
Табсла 3: Скала за процену вероватноће утицаја
Всроватноја

Ознака

100%

Опис
-ј._і

Утицај извесган

Buіue од 50%

Утицај вероватан

Мане од 50%

Утицај могућ

Мање од 1%

Н

Утипај ниј вероватан

Поред тога, додатни критеријуми се могу извести према времену трајања угицаја,
односно последнца. У тм смислу могу се дефинисати лривремени-повремени (П) и
дуготрајвн (Д) ефеіпи.
Табсла 4: Време трајања угицаја
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привремениповремсии
На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских
решења на цилеве стратешке процене Врши се евалуација значаја идентификованих
утицаја за остваривање цилева стратеідке процене угицаја.
У наредној табели дата су планка решења у предлогу плана обухва1 ена
проценом утицаја:
Табела 5: flланска решења у предлогу плана обухваћена процсном угицаја
1.
2.
З.

Одржавање пречистача отпацних вода
ИзгрДња Нсвих ЦОНИХ станица
Заштита кузпурних добара

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заштита сРп Ковиз,ск ..пеіроварадинског рига
Заівтита еколопјких коридора (дунава и мелнорационих канала)
Повећаван,е процента новог и очување квалигета постојеhег зеленила
ivјодернизација и ревитализација постојеће железничке пруге
Санација деградираних простора (депонија и сл.)
Изградна бициклистичких стаза

Табела б Процена величине угицаја планских репјења на животну среднну
Ппанска решсња

.

ЦињевиСПУ
2

З

4

5

б

7

8

9

+З

+З

+3

+3

+3

+З

+З

+З

+З

+2

+2

+З

+З

+2

+2

• +2

+2

2

О

О

О

О

О

О

О

О

О

()

О

О

+2

О

О

О

О

1
Очување

+3

еколошког
капацитета
простораи
побоњшање
квалитета

2.

3•

4•

жнвотне средине
Максимално
могуће смањењс
свнх активности
које имају
негатнвне ефејпе
на природни
систем
Подсгицан,е
производњс и
примене
технозІогија којс
смањују
загађивање
жнвотне средине
и лроизвоДњу
отпада
Изградња
канајіизацвног

.

система
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х

5•

збсдко
дспоновање

о

О

О

комуиаіног
отпца и
санирањс ДНвЈbИХ
деiiонија које
прсДставЈbф
ризик iio живuгву

б.

СІЖДИНУ.
Заштита
ејсојјошјскх
коридора (Дунајза
И t;4слн0раци0ннх
јсаиала)
Заллтнтu СРјl

.

+3

О

О

О

+2

О

+3

О

О

+З

О

О

О

О

-

О

.

-

7,

О

О

. о .

+з

+2

О

О

О

О

О

О

+3•

О

О

О

О

О

. О

+З

О

О

О

+2

О

О

О

О

• О

О

О

О

О

+3

+З

О

+З

+2

+2

О

О

О

+2

О

+3

О

+2

О

О

О

+2

О

О

О

Ковнјbско.
петроварадннског

рита

8.

Спровођењсмсра
заипитезасва
купурна добра на
просторуу
обухвагу ВЈіана

9•

Прсчишhавање
оттіадкихвода
Смањсње

10.

асрозагађења и
нивоабукскоја
лотичеод
друмскоги
жеЈісІничког
саобраћаја
Санација

ІІ,

агађсностн и

контрuла
квалитста
емлнипв

12.

УпОспiвЈbање

-

О

снстема
мониторинга

Табејја 7: Процена просгорних размера утицаја планских решења на животиу среди
планска решења
Цил,еви СјІУ

1
Очувањс

Ј.
-.

г

2

3

4

5

6

7

8

•9

л

Г

Г

Г

Л .

Г

Л

Г

сколоінког

кајiацнтета
. проотораи
побоЈbјнцње

• квалнтста
животнс срсдинс
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2.

Максимално
могућесмањење

л

л

л

л

л

г

л

свих активности

којсимају
негативке ефекте
3•

на ііриродни
систем
Гlодстицање
поизводње и
примене
технологија које
сманују

Л

загађивање
животне средине
и произвоДњу
отпада

4•

Изградња
каналнзационог

5.

Безбедно

Л

еистема

Л

Л

депоновање

комунајхног
отпада и

6.

7.

3•

9.

10.

11.

санирањедиоњих
депонија које
ііредставзају
рнзик по животну
средину
3аштита
еколошких
коридора Д
( унава
и меаиорационих
канала)
запјтита СРП
:ковиЈско
петроварадинског
рита
Спровођсње мера
заштите за сва
културна добра на
простору у
обухвату Плана
Пречишћавање
отпадних вода

Г

Л

г

Л

.

Г

Л

Л

Смањење
аероагађења и
нивоа буке која
потичеод
друмског и
железничког
саобраћаја

Санација

л

Л

Л

Л

Л

Г

ЈГ

загађености и

контрола
квапитета

земј&ишта
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12.

Успоставл,ање

л

г

-

снсгема
м9ииторинја

Табела Ѕ: Процена вероватноће угицаја лланских рсшења на животну средину и
елементе одvжнвог развоја
Цил,еви

Планска решења

спу
1

Очувење
сколошкоі
калацитста
іростораи
побоЈbшање
квазівтега
жиВогН срсднitе

2.

Максимално

И

И

2

З

4

5

б

7

8

9

И -

И

И

И

И

И

И

И

В

И

И

И

И

И

И

В

могуће смањењс
свик активности
којсимају
нсгап4вне ефсктс
наприродни
сисіјм

З•

4.
5,

ПQцспtцање
производње н
примсне
технологија које
смањују
загађивање
животнесрсдине
и производњу
отпада
Изгріџња
канализацноног
сисгема
Безбсдно
депоновање
комупелиог
отлада и
санирање дНвЈbНХ
дішоннја kQje
представЈbају
ризіtк по животну
срсдину
Заппнта
еколојијких
коидора (Дунава
и иелиорамионих

В

В
В

И

и
•

-

7•

3аіититаСР[Ј
Ковил,ско-

И

•
-

В

•

пстроварwјннског
рнта1
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g•

Спровођење мера
заглтите за сза
куЈітурна добра на

.

И

ТЦОСТОруу

9.

10.

обухвату Плана
Пречијвћавање
отпадних вода

В

И

Смањење
аерозагађења и
нивоа буке која
потиче оД
друМског и

.

И

И.

И

•

железничког
• саобраћаја
11.

Санација

и

И

В

и

загађености и
контрола
квајiпета

1 2.

земјbишта
УспстаіЗЈbање
система
моннторинга

В

В

Табела 9: Процена времела трајања угицаја планских решења на животну средину и
елементе одрживог развоіа
•
Планска решења
Цијhеви СПу
• 9
8
5
б
7
2
3
1
•4
L

Очување

дд

.

еколоuгког
капацитета
простораи

побозbвлање
квалитета

2.

З•

животнесредине
Максимално
могуе смањење
свих акгивности
које имају
негативне ефекте
па природни
систем
Подстицање
производњеи
примене

Д

д

Д

д

Д

•Д

д

Д

Д

Д

технологија које

смањују
загађивање
животнесредине
и пронзводњу
отпада

4.

Изградња
канализационог

Д

система
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5•

д

д

Бсзбсдно
дспоновање

комуналног
отледа и
санирање дНВЈbкХ
депоиија које
прсдстаазbају
РИЗнКПоЖИВоТнУ
средину
Заштuта
екозіошккх

д

д

коридора (дунава
и мслиорационих

7

канала)
заuпитаС?[І

д

д

Ковнл.скоІІстроварадИіског

рита1
8.

Спровођсње мера
заштнтсзасва
кузпурнадобрана

Д

простоРу у
обухвату Плана
9•

Прсчишhаивње
отпвднихвода

io:

д

д

д

Смањсњс

д

д

аерозагађсња и
нивоа буке која
потиче од
друмског н
жел 3ничког
саобраhаја

IL

Санација
загађеностм н

д

д

д

Д

контрола

kaaJІuTcTa
12.

земјbијџта
Успосгавл,ањс
система

П

П

МОНИТОрИНIИ

Резнме значајних утица]а плана:
На основу евалуације значаја угицаја приказаних у tіреткодним табелама,
ЗакЈbучује се да имплементација ллана е производи стратешки значајне негативне
угицаје на планском лодручју, односно да е лланска решења уз примену адекватних
мера заштите нмати лозитивне ефекте на животну средину.
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5.4.

Кумулативни и синергетски ефекти

У ілuтаду са Законом о стратснікој процени (члан 15.) стратешка процена треба
да Qбухвати и процену кумулативнах и синергетских ефеката. Ови ефсіпи су делом
идентификовани у лретходном поглавњу, али значајни ефеiпи могу настати као
резултат интеракције између бројних мањих утицаја постојећих објеката и активности и
различитих гіланираних аіпивности на подручју плана.
Кумулативни ефекти настају кад јіојединачна планска решења немају значајан
утнцај, а неколико индивидуалних ефека!а заједно моіу да имају значајан ефекат. Као
пример се може навести загађивање ваздуха, вода или пораст буке.
Синергетски ефеіnи настају у интеракцији појединачних утицаја који производе
укупни ефекат који је веhи од збира појединачних угицаја. Синергстски ефекти се
најчсііће манифестују код лудских заједница и природних станиtllта.
Идентифікација кумулативник и синергетских ефеката планских решења на
животну средину приказана је у наредној табели:
Табела 10: Идентификација могућих кумулативник и синергетских ефеката
:,
Интеракција
-.:
тіланских
Област стратешке процене тгијtаја

:

-

.

решења

-

.

.:

•

.

..

-

-

...

.

.

-

.-

.

•-.

-.-

-

Управњање квалитегом ваздуха
Повећјње процепта новог и очување ваЈтитеа.. постојеtіег зелеНил
6, 7, 8, 9
модернизација н ревитазпізација посгојеће. железннчјсе .. пруге, салација
стаза
деграднраних лросгора (депонија и сл.) и
допринећс смањењу аерозагађења простора у обухвтуТ1зана,
:.
.. ..
Управлање и заштнта јода
Одржавање лречистача отпацних вода, изгра.піа црпних сганиuа,. као ипримена .
1, 2, 5
мфа заппите еколојиких коридора (,Лунава и мелнораниони јанала) допринећ
-:
: побоњшању.квајтиег вода.
:
:
Заштіпа и коришћење земл,ијнта.
•Одржавање пречистача опіадних вода, изградІіа црлчих станиuа, nовећање
1, 2, б, 8
поцекта новог и очување квалитета посгојећег зеленила ћј іј &ги позитивне
ефекте на побол,шање квалитета-земЈБиЈ1па
заіптита од буке
Повећање процента новог и очување квлитета п&тбЈећег зејіенил
б, 7, 9
модернизација и ревигализацвја постојеће железничке -пруге- и изградіа
бициклисгичких стаза допринеће смањњу нивоа буке на простору у. обухвату
Ллана
:
:-----Управл,ање отпадом
Санацијом и уклањаіі,ем посгојећик депонија по6оЈЋІПаће.се.с.истм- тфавЈLаН.а
8
:
:
........
.
:
-:
:.
Становништво и л, дсјо здравЈ
Одржавање прсчпстача отпацних вода, повећање nроцента зеленила, санација
1, б, 8, 9
дегрдираннх постора, као и изградња бициклисјічких стаза имаће позигИвне
:
•ефекте настановнимтво и лудско здравзЂе;
•
npupon
ux
u
вредuомt
.
Заштита
іі
кујпурних
Примсна мера заштиіј за сва кулгурна добра иа тчіссгојіу уобухваіу. Ллана, за
3, 4, 5
заштиту срп Ковнл,ско-петроварадинског рита и за еколшке коридоре
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Дунав н мејiиорационе каиале, позигивио ће. угицатн .на:при$,
: :
вредиоги на простору у обхвату nnaua. :
•

•.

5.5.

і.и кузпурне
:

Процена угнпаја планираних аіпиввости на жнвотну срсдину

Гlроцена карактеристнчник угицаја за планско подручје, извршена је на основу
караперистика и струіпуре садржаја, намене и функције простора, као и лриродннк
карахтернстнка подручја.

5.5.1. Ваздух
HлаНске активности неће имати значајније негатнвне ефејпе на квалитп ваздуха.
• Повећање ароцента новог и очување квадитем постојећег зеленила,
модернизација и ревитализација постојеће железничке пруге, санација деградираних
лростора (іејіоннја и сл.) допрннеће смањењу аерозагађења простора у обухвају Пјјана.
Такође, афирмацнја бициклистичког саобраћаја ће имати позитивне ефсіnе на
смањење кориіпћења возила као јіревозног средства, асамим тим допринетн смањењу

аерозагађења

5.52. Вода
ГЈјјанске активностн предвиђају изградњу затворене мреже за одвођење отладник и
атмосферскик вода и контролу квалитста пре упуштања у канализациону мрежу чиме
ће се превентивно.деловати на смањење укупног загађења вода.
Одржавање изграђеног пречистача отпацних вода, као и примена мсра заштите
еколошких коридора Дунава и мелиорационих канала долринеће поболшању квазппета вода.

5.5.3. Земл,иштс
Урсђењем постојећнх и планирањем новнх зелених површина оствариће се позитиван
угицај на каалитет землишта. Такође лланске ајпивности су усмерене на регулисање
одлагања отпадних материја и ковтролисану nримсну агротехничкик и хемијских мера
заііпите бил,а.
.

.

из свсга горе наведеног, може се закњучнти да ће планске активности имати
позитнвне ефектс на квалитет земл,ишта.
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5.5.4. Природна добра
Све наведене аісгивности предвиђене планом су усмерене на занітиіу,
коришћење и развој природних добара. планске аісгивности су усмерене на заtіпиту
срп Кови.њско-петроварадинског ритаІ, дунава као међународног и мелиорационих
канала, као локалног еколошког коридора.

5.5.5. Огановништво
Уколико се поштују све мере запітвте дефинисане пзанских решењем за
предметни простор, може се констатовати да ће планом предвиђене активности имати
позитивне ефекте на становништво.

5.5.6. Непокретна културна добра
Планске активности дефинишу одређене мере заштите за сва културна добра које
се морају у потлуностн испоштовати и које су уграђене у планско реідење, а у складу са
условима надлежног Завода за заштиту споменика културс Града Новсг Сада.
С тим у вези, планско регдење неће нмати негативне ефеісте на културна добра.

5.5.7. иифаструісгура
5.5.7.1. Саобраћајна инфраструктура
друмсіси саобраћај
Најзначајније ттланиране интервенције на друмсКQј саобраhајној мрежи су:
-

-

-

-

изградња тротоара тамо где у постојећем стању недостају,
изградња бицнклистичкик стаза,
изградња кружник раскрсниц ,
изградња општинскик путева ірема насел.има: Каћ, Новн Сад, Визіова и део
пута према Гардиновцима (обилазница око манастнра Ковил ),
изградња нових улица у урбанистичкој целинн број 2,
нзградња пугног објекта на укрштању државног пута Аi (Е 75) и општинског
пута према насе.њу Вилово,
изградња пугног објекта на укрштању државног пута 1ІА-1 14 иједноколосечне
неелеіпрнфицирана железничка пруга број 43: (Нови Сад)-Сајлово раслугницаРимски Шанчеви-Орловат стајалиште (Томашевац).
изградња паркинга испред објекатајавник служби и гробл.а.
-

-

Желепіички саобраћај
Најзначајније планиране интервенције на жслезничкој саобраћајној мрежи су:
-

-

flланира се ревитализација и модернизација (респсіпивно елеіпрификацнја)

постојеће жејјезничке пруге.
Денивелација друмског прелаза са државним путем ПА-129.
Приликои било каквих интервенција на железничкој саобраћајној мрсжи услове
затражнти од Железнице Србије ад.

Водни саобраћај

-

Најзначајније планирае нтервенцијс на водној саобраћајној инфраструкіурн су:
Изградња марннс-пристакИшта за всивањс чамац код км 1244+800
Изградња привеза за чамце на локалитетима !Карловачка ллажа , Тиквара и
На крај света .
Приликом бнло каквих икгервенција на дунаву, услове треба тражити од
Минисгарствасаобраћаја, ceіnop за пловни саобраћај и безбедност пловидбс.

ициклистички и пешачіси саобраћај
Афирмација бициклистичког саобраћаја треба да буде на ппо већем

нивоу, како
би се овај вид превоза што виціе популаризовао. планом се оставла могућност
нзградње тротоара и бициклистнчких стаза. Услов за реализацију јс да су
нспуњенu свн саобраћајни услови са становинпа законске регулативе и
максимално задржавање и з&іітита постојећег квалитетног дрвећа.
Поссбан акценат треба даіи развоју бициклистичког турнзма. То су
међународни пројекти који се заснивају на изградњи тзв. зелсннх путева .
Тра9е 1туристичких бициклистичких стаза углавном треба планиратн по
постојеhим насіјпима, атарским и шумским јіугевима лри чему овакве
бициклистичке стазе не захтевају обавезну нову изградњу, већ се могу н само
адекватно обележити одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. У Ковињу јс
граса т.зв. зелених пугева лланнрана дуж насипа рске дунав.
На местима где има мали број пешака и бнциклиста могуће јс планирати
комбиновано пешачко-бицикзіИстичкс стазс.
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Ваздушјіи саобраћај

.

.

.

Могућа је изградња хелиодрома у обухвату плана. Локације које су lогоднс за
хелиодроме морају задоволавати услове да су стабидизоване равне површине са или
без коловозног застора, мивималних димекзија 25х25м. са прилазним поврідинама без
гірелрека уз прибавзі,сну сагласност и уdлове директората цивилног ваздухопловства
Републике Србије.

5.5.7.2. Водна инфраструктура
Сиабдевање водом
Снабдевање водом насел,а биhе рсиісно nреко постојеће и nланиране водоводне
мреже која ће функционисата у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
Постојећа водоводна мрежа планом се задржава уз могућност реконструісције
дотрајапих деоница и измештања у профилу улице, а према плаиираном распореду
инсталација дефинисаном у попреним профилима улица.
Планира се изградње секундарне водоводне мреже профила О 1 00 nіnl y сВим
новопланираним улицама.
Потребе за технолошком водом реніаваће се захатањем воде из nодземних
водоносних сдојева преко бушеног бунара.
Појединачне потребе за водом, корисника у атару решаваће се преко бухііених
буі-тара на сопственим парцелама.
Пјоцењује се да ће планирано реідење снабдевања водом, на псдручју јілана,
очувати и унапредити квалитет животне средине.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отладних и атмосферских вода биће репхено преко сепаратног
канализационог система.
Оггіадне воде из насела ће се преко постојеће и планиране каиаЈІизацион
мреже, одводити на преtјистач отпадник вода за насезbеКовил., калацитета i.000 Eѕ.
У насеу је нзграђена секундарна канализациона мрежа отпадних вода и девет
црпних станица.
Канализациона мрежа отпадних вода је профила @ 250 мм и О 300 nіtn.

-

гlланира се изградња секундарне канализационе мреже стпадних вода у свим
постојећим улицама у којима није реализована до сада, као и у свнм новоіианираним
улицама, са оријентвцијом на постојећу кавализацнону мрежу.
Плано.м с омогућава изградња нових црпних станица имајући у виду да се ради
о изразіто равничарском терену и да се постижу знатне дубине укопавања мреже.
Црпне станице ће бити шахтног типа н изградиће се у регулацији улице.
-

-

-
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Појединачне потребе за одвођенем отпадиих. вода корисника у атару решаваће
се преко водонепропусних септичкихјама на парцејхама корисвика.
Атuосферске воде ће се преко постојеће и планиране отворене уличне каналске
мреже одводити према постојећим мелиораіддоним каналима који функциониtцу у
оквиру мслиорационих сливова пдунавацn и Ковијд,
У склопу мелиорационик система постоје две мелиорационе црпне станице.
flланом се омогућава делимично зацевлење отворенс уличне каналске мреже
због просторних и хндраулнчкuх услова
Процењује се да ће плаиирано редпење одвођења огпадиик и атмосферских вода,
на подручју Плана, очувати и унапредити квалитет животне средине.
Одбрана од поплава
Планом се задржава постојеhи систем одбрана од поплава.
Одбраа од виоокик вода дунава, спроводиће сс преко земланог насипа који
штити населе Ковил и атар насела од високих вода дунава вероватноће појаве јсдном
у сто годнна.
Пјоцењује се да ће планнрано решоње у областиодбране од поплава, на подручју
flлана, очуватu и унапредити квалитет животuе средве.

Наводњавањс
Планом се омогуhава изградња заливних система у атару, са захватањем воде из
подзсмник водоносник слојева или мелиорационих канала, а све у складу са условима
ЈВПВоде Војводине из Новог Сада.

5.5.73. Енергетска иафраструктура и елекгронске комуникације
снабдевање елекгричном снергајом
flланом генералие регулације у делу снабдевања елсі®ичном енергијом
планира се изградња новик каііацитета 20 kV надземних водова, ірансформаторских
станица и лратеће днстрибутивне мреже и мреже јавног осветлења. Планирана
елекіроенсргетска мрежа 20 kV u 0,4 kV he ce градитн и надземно и подземно.
-

Ради повећања елејпроенергетcких капацитета и сигурности напајања
потрошача, а због предвиђене изградњс гіословно-производник садржаја у радној зони
и уз агопут Е-75, у наредном nериоду потребно је изградити нову ірансформаторску
станиц 110t20 kV Ковил, и приклучни далековод І 10 kV северозападно од
грађсвнноког подручја.
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Потребно је да се све активности везане за планиране цијеве у овој области
одвијају са цилем да се спречи негативан утицај на животну средииу. Тс подразумева
примену свик норматива и стандарда који сс примењују при изградњи овакве врсте
објеісата и помтовање услова надлежних органа и организација код издавања услова,
одобрења и сагласности за изградњу елекгроенергетских објеката.

Снабдевање топлотном енергијом
Гlланом генералне регулације у деу снабдевања топлотном енергијом планира
се се снабдевање из гасификационог система, локалних топлотиих извора
коримћењем обновливих извора енергије.
Из гасификационог систеіш потроІпачи ће се снабдевати изградњом приклучnог
гасовода до мерно-регулационих станица на парцелама намењеним пословању, или
директно прикЛучсњем на дистрибугивну гасоводну мрежу. Коришћење обновњивих
извора енергије има великк угицај на заіититу животне средине. У оквиру оделка о
обновливим изворима енергије дати су услови за пасивнс и активно кориu ћење
соларне снергије, корипіћење енергијс биомасе, геотермадие енегије и енергвје ветра.
и

Потребно је да се све активности везане за планиране цињевс у овој области
одвнјају са цињсм да сс спречи негативан угицај на животну средину. Приликом
изградње гасоводне мреже морају се поuхговати све прописаве мере заштнте И
технички услови за ову врсту инсталације.

Енергетска инфраструіпура у атару
Сви далеково$ј имају заштитие коридоре у којима није дозвоЛена изградња
објеката и садња внсоко и сједње растућег дрвећа и воћки, осим уз пссебнс услове и
На
сагласвост

ЈП

адаптација

и

Електромрежа

србијеiт.

реконструкција

за

свим

потрсбе

далеководима

интервенција

мотућа је

иЈІи

санација,

ревитализације

електроенергетског система.

се изградња далексвода 20 kV хјрема
Шајкашу н Гардиновцнма. Нови езіектроенергетеки водови могу се градити и за
потрсбе прикІучења објеката у ванграђевинском подручју који ће се бавити
проиводњоМ елехсіричне и топлотне енсргије.
.flланом

генералне

реілације

У коридору нафтовода
плану

подручја

број

продуктовода према Просторном
продуісговода кроз републику Србију

плаиира се изградња

посебне намене

( Службени гласник рстl

лланира

система

19111).
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Процењује се да планиране акгивности у вези са електроенергетском и
терноецергетском ннфраструктуром неће нмати утнцаја на очување и унапређење
квалитета животнс срсдине.

Елеісгронске коиуанкаіжиЈе

Гізіапом се прецвиђа повезивање свнх будућих објеката у систем елеіпронских
комуникација, изградњом подземне мреже цеви кроз које ће пролазнти будућа
инсталацнја електронскнх комуникација. На подручју је могућа н нзградња азннх
станица и антенских стубова мобнлне телефоније.
Све аіпивности везане за планиране циліеве у области електронских
комуникација одвијаће се са цил,ем да се спречи негативан утицај на животну среднну.
уз све погребне мере заштите, процењује се да планиране активности uehe имати
утицаја на очување и уналређење квалитета животне средине.

б. МЕРЕ ЗЛ СЛРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНHЧАВАЊЕ ВЕТАТІІВHХХ УТИЦАЈА ИА
ивотну СРЕИНУ
3адиита животне средине на подручју населіа Ковилі обезбедиће се
рационалним коришћсњем пРиродних ресурса према планираном развоју, као и
спречавањем потенцнјално штетних угицаја на све компонснтс животне средине На тај
начин обезбедиће се спречаање свих облика загађивања и деградирања животне
среднне
воде, ваздуха, земњишта, као н заuгппа и унапређење свих облика
природнuх вредности
-

,

•

.

Мсре заштитс животне средине спроводиће се према закону о заштити животне
срсдине Службени гласник Републике Србије , број 135/04, Зб/09,Зб/09-др., 72/09др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 н 95/18-др.закон ) и осталим подзаконским актима из

ове области.
3а све пројекге који се плалирају у граннцама плана сагледаће се потреба

покретања поступка лроцене утицаја на исивотну средвну, у складу са 3аконом о
процени утицаја на животну .средину (,,Службени гласник Репубзіике Србије , број
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе лројеката за које је обавезна nроцена
угнцаја и Листе пројеката за које се може захтеваги процена утицаја на животиу
средину (,,Службсни гласннк Републике .Србије , број 1 14/08).

б

6.1. Зајитита ваздуха
3аштита ваздуха на поматраном подручју ће се вршити у складу са Законом о
запітити Ваздуха (ІІслужбени гласник Репубјіиісе србијеІt, број 36/09 и 10/13), Уредбом
о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Ііслужбени глабиик
Републике СРбИЈСІІ, бр. 1 1/10, 75/10 и 63/13) и другом важећом регулативом из ове
области.
Неолходно је предузимати следеће мере.запггите;
усгіоставити моинторинг квалитета ваздуха y нacen,y,
ограничавати емисију загађујућих материја из саобраћаја: смањењем
интензитета друмског саобраћаЈа, популаризацијом јавног превоза, нзградн.ом
бициклистичких стаза,
одржавати дрвореде уз саобраћајнице,
tіриликом озелењавања локација намењеннх за пословање, формирати више
спјатова зеленила са іпто већии процектом аутохтоних врста,
одређеним мерама ствмулисати грађане са индивидуалним ложиштима иа
прелазак на алтернатнвне изворе загревања; на овсм подручју за агревање
објеката и припрему толле потрошне воде могућа је употреба обновливих
извора енергије, пре свега солрне и геотермалне енергије,
санирати постојеће дивје депоније,
повећати површине под шумама и заштитним појасевима дрвећа (полозаштитни
и ветрозаштитни појасеви) и др.
6.2.

Заштита земјј,ишта
Прћење параметара квалнтета земл,ишта је неопходно како би се спречила
његова деградација услед проднрања опасних материја. Землиште треба контролисати
у складу са Правилником о дозвоњеним количинама опасних и ппетних материја у
земњишту и води за наводњавање и Методама њиховог испитивања ( Службени
гласник Републике Србнје , број 23/94). Неопходно је предузимати следеће мере:
-

-

-

-

успоставити моннторинг зем.п,ипјта,
поідто се велики број становника насела бави полопривредом, неопходно је
вршити контролисану примену агротехннчких и хемијсіих мера заштите биња
да би се Тло ЗаШТиТИЛО од потенцијалног загађења,
сточарску производњу организовати тако да се избегнс неконтролисано
упуштање нутријената у земЂипЈте и подземне воде,
поизати појасеве заштитног зеленила око нассјЂа, чиме ће се остварити заштита
од- еолске ерозије,
изградити заливне системе за наводњавање у атару,
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-

-

-

-

обезбедити усдове за санацију свих ДИВЈЂИХ депонија и опречнти њихово
обнавл,ање,
у току нзвођења радова, предузимати све мере да не дође до нарушавања
слојевнте струкђре земл.ишта,
за одржавање саобраћајница насеа Ковнл., у 3имск0м периоду, примењивати
биоразгрвдиве материјале,
очувати лостојеће површине под шумама.

3аштитавода

63.

3аштита вода оствариће се применом одговарајућих мера уз уважавање следеће
законске регулативе:
3акон о водама (,,Службени гласник РС ,бр.30/1О, 93/12 н 101/16),
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућцх материја у воде и
роковима за њихово достизање (,,Службени гласник РС , бр. 67/1 1, 48/12 и 1/16),
-Уредба о граиичним вредностима загађујућих материја у поврпіинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (,,Службени гласник
-

-

РС брОІl2),
,

.

-Уредба о граничиим вредностима приорнтетннх и приоритстних хазардних
супстаіјцн које загађују површинске водс и роковима за њихово достизање (,,Службени
гласник РС , бр. 24/14),
-Правилннк о параметрима еколодіког и кемијског статуса површинских вода и
парамстрнма хемијског и квантнтативног статуса подземних вода ( Службени гласник
РС , 6ј . 74/11).
У реку дунав и отворене канале, забрањено је испуштањс било каквих вода осим
условно чистик атмосферских и пречишћених отпадник вода, које омогућавају
одржавање 11 класе вода у реципијенту и које по Уредби о граничним
вредностима емисије загађујућих. матејжја у воде и роковима за њихово
достизање ( Службенн гласник .PC І, број 67/2011 и 48/12 н 1/16), задово.зЂавају
пропиане врсдности.
Атмосферске воде чији квалитет одговара ІІ класи воде могу се бсз
пречншћавања одвести у атмосферску канализацнју, околку површину, ригол и
јф., пугем уређсних испуста који су осигурани од ерозије;
санитарно-фекалне отпадиводе и техиолоtдке отпадне воде могу се испуштати
у јавну какализациону мреж , а потом одвестн на насел.скн уре )ај за
лречиu ћавање отпадних ода (УпОВ), а у складу са општнм концептом
јаналисања, пречишћавања и диспоицнје отпадккк вода на нивоу Града;
зависно од потреба, коД загађивача предвндсти изградњу уређаја за предтретман
техноЈіошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовол.ава санитарно•

•

.

-
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техиичкс услове за испуtптање у јавну канализацију, npe пречиuіћавања на
УЛОВ-у, тако 4ца се не ремети рад пречистача,
за атмосферске воде са заујених и запрл,аних површина (беизинска пумпа,
паркннг и сл.), пре улива у градску (јавну) канализациону мрежу предвидети
одговарајући предтретман (сепаратор ула, таложник).

6.4. 3аштита од отпадних материја
гјоступање са отпадним материјама треба да буде у складу са Законом о
управлању отпадом (Ііслужбени гласник Републике србије , број 36/09, 88/10 и 14/16)
Правилннком о начину складиштења, паковања и обележавања оттасног отпада
(1 Службени гласник рсј., број 92/10) и Правилником о условима и начину сакуплања.
транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина
или за добијање енергије ( Службени гласник Републике Србијс , број 98110).

У цилу ефикасног управЈхања отпадом трvба попјтовати сзІедеће мере:
санирање постојећик дивлих депонија,
забрану одлагања отгјадака на местима која нису одређена за ту намену,
рационално сакуплање и коришћење отпадака који имају улотребну вредиост уз
очувањс њиховог квалитета за далу прсраду,
стиму)хисање разврставава комуналног отјхада од стране становништва на месту
одлагања,
смањење колнчине отпада на извору и др..

Мере заштите од буке друМског саобраhаја
Ради превенције) алн и заштнте простора од прекомерне буке пстребно је
успоставити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазио дозволене
вредности у околној животној средини у складу са 3аконом о запітити од бухсс у
животној средини ( Службени гласник РС , брсј 36/09, 88/10) предузимаће се
одговарајуће мере за отклањање негативног утицаја буке на животну средину.
6.5.

-

заштита оД буке у животној средини засниваће се на спровсђењу следећих мера
заштите:
поставњању контролних пунктова за праћење нивоа буке,
поштовању граничних вредности о дозволеним нивоима буке у животној
средини у скјіаду са прописима,
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-

-

подизању појасева заштитног зеленила и тсхнuчкuх баријера како би сс смањила
бука која потиче од друмскот саобраliаја,
ук.њучивању мера заuгnпе оД буке у фази пројектовања грађевинских објеката
и др.

6.6.

3аштита природннх добара
Садржаји и активности наведсник подручја заштићених природних добара
планнрају се у складу са мерама запггите станишта запггићених и строто заівтићених
врста оД националног значаја.

Иа заштићеним подручјима спровести Мере на основу Аiста о заппити.
аа стаништнма заштићених и строго заштићених врста од националног значаја:
забрањено је: мењати намеау повриіина (осим у ци.њу еколошке рсвитализације
сганишта), преоравати површине под природном вегетацијом, уклањати травни
покривач са површинским сдојем земл,инпа, подизати соларне и ветротенераторе,
градктн рнбњаке, отварати површинске копове, мењати морфологију терена,
привремено или трајно одЈіагати отпад и опасне материје, уносити инвазивнс врсте
бил,ака и жнвотнња.
деопходно је: ускладити постојећи режим вода са цил,евима заштите станишта,
обсзбеднтн одрживо коришћсњс травних површина станншта за кошење u ucnauіy y
склајлу са капацитетом стаиишта (очување старих раса и сорти, обнова екстензивнот
сточарства и сл.), обнавњати шумарке аугохтоник врста на одговарајућим ливадским
стаништима до 20% покровности no парцели, односно до максималнс величине
појединачних површива до 0,05 ha, ускладнти лланске документе у газдовању віумама
са очувањем заштићених врста лугем сарадње корисника шума и Покрајинског завода
за заштиіу природе.
-

прибавити поссбне услове заиміте природе за слелеће акгивносГ t: изградња И
реконструкција инфраструктуре и објската, планирање рекрсативних аісгивности,
уређење вода, радови на одржавању каналске мреже укњучујући и уклањање вегетацнје
и остали мелиорациони радови, геолошка и друга истраживања, подизање ваншумског
зеленила, сеча дрвореда, група стабала и шумица, крчење жбуња, палјсње вегетације
ливада, пашњака и трстика, као и ревитализациј станишта, формирање гіојилишта
(копање јаме, бушење новог или обнавл,ање запуштеног бунара), као и за подизање
привремених објеката (надстрешнице и сл.).
-

52

Мсре очувања еколошких коридора:
Очувати и унапредити природіе и полуприродне елемептс еколотких
коридора у тто већој мери:
дозволена промена намена површина под природном и по iуприродном
вегетацијом (ливаде, пашн,аци, тршћаци итд.) као и чиста сеча шумских појасева или
других врста зеленкла са улогом еколошких коридора;
-

није

llоплочавање и изградњу обала са функцијом еколошких коридсра свести wa
најнеопходнији минимум. Поплочане или изграђене деонице на свакнх 200-300 м
(оптимално на 100 м) прекидати мањим зеленим површинама које• су саставни дес
заtвтитног зеленила. Поплочани или бетонирани делови обале не могу бити стрмији од
450,
изузев прнстаі-іа, а структура њихове површине треба да омогућује кретање
животиња малих и средњих димензија;
-

током поправке/реконТрукције постојећих обалоутврда прекидати их мањим
гіросторима који ублажавају негативне особине измењеіе обалие струкіуре (грубо
храпава површина обалоутврде, нагиб мањи од 45° и мала оаза природне вегетације) и
на тај начин омогућити кретање врста кроз измењене деонице реке;
-

водотока по целој дужини. (одстранити пбстојеће
обезбедити отвореност канала!
цевоводе);
-

испод мостова као и на мест 4ма укрштања државних пугева виtпег реда са еколошкнм
корндорима, лредвидети посебне пролазе и лрелазе за животиње приликом изградіbе
или реконструкције наведених објеката;
избегавати директно осветЈЂење обале и применити одговарајућа техничка решења у
складу са еколошком функцијом локације (тип и усмереност светлосних извора,
минимално осветјЂење) у складу са потребамајавних поврпіина;
-

тірибавити посебне услове заштите од Покрајинског завода за заштиту природе за
израду техничке документације регулације водотока, поплочавања и изградње обала,
изградње или обнавлања мостова и саобраћајница;
-.

стимулисати традиционалне видове коришћења јростора који доприносе очувању и
унапређењу биодиверзитста (ucnaіna, кошење и сл.) на простору еколошких коридора
ван грађевииских подручја насења.
-

Урбане садржаје распоредити по лринципу зонације којом. се одређује
минималиа удаленост објеката од еколошких корндора и намена простора уиугар
зоне директііог угицаја на коридор:
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на простору изван зона становања, забрањена је изградња објеката чија намена није
днреісгно всзана за обалу водотока са функцијом еколошког коридора на растојању
мањем од 50 nі од обал стајаћих вода, односно линије средњег водостаја водотока;
-

у зонама становања, минимална удаленост лланираних објеката који захтевају
tіоплочавање и осветлсње је 20 м а оптимална 50 м од обале коридора;

-

уз обалу чији је део планиран за спортско-рскреативнс активности, могу бнти
смсtнтени објекти везани за активности на водн (нпр. привез за чамце или монтажнодемонтажни молови) на тај начин да не прскндају континуитет коридора, а у појасу
вишеспратног зеленила планнрати објекге који не захтевају вештачку подјогу и
осветлење (нпр. трим стаза, дечије игралиштс, уређсна зелена површина);
-

у прогору еколошког коридора и зони непосрсдног утицаја ширине до 200 м од
коридор забрањено је одлагање отпада и свих врста опасних материја, складиштење
опасниматерија (јсзервоари горива и сл.) и нерегуларно одлагањс отпада.
-

УсІІоставЈБањсМ коптииуитета зелених површина чија струкђра подржава
функције еКОЈІОШКОГ коридора,. очуваті и унапрсдитв вегетацију прио6ал1а
СКОЈІОШКІІХ корндора:
уређењем коuтинуираног nojaca вишеспатног запітитног зеленила, очувати лојас
приобалне вегетацнје (врбака• и мочварне вегетације) на што већој дужини обале
воДоІЖв/Канала и обезбедити што всћи проценат (најмањс 50%) аугохтоних врста
пііавног подручја (тополе, вфс, панонски јасен, брест, храст лужњак итд.) који је
неопходно обогатити жбунастнм врстама плавног подручја;
-

заштитни појас канала (код локалних коридора у ширини од најмање 4 nі) треба да
има травну вегетацију која се одржава редовних кошењем и која не можс бити
засенчена дрворедом. Забрањено је узурпирати заштитвн појас коридора преораваием,
изградњом објеката н сл.;
-

обсзбсдити очувањс и редовно одржавање травне вегетацнје uacuna, као дсла
екојоипког коридора који омогућује миграцију снтаим врстама сувих травиих
станишта;
-

на грађевинском зсмл,ишту, наменити приобале деонице еколошког коридора за
зеленило посебне намсне са улогом очувања и задiтите биолошке разноврсности а
урбане садржаје потребноје распорсдіпи по принципу зонације;
-

на проеторима, где не постоје услови за формирање напред описаног појаса заштитног
зеленила (саобраћајннце и сл.), обалу визуелно одвојити од простора лудских
аіпивноvтн зедснилом висине 1-3 м;
-
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током планирања заuітитног зеленила објеката!
блокова, уз међне линије парцсла којс
се граниче са обалним појасом наведених водстокова, формнрати вишесгіратно
заштіпно зелснило минималне ширине 3-5 м (у зависности од величине
парцеле/блока);
-

забрањено је сађсње инвазивних врста (списак врста у Образложењу), а током
уређења зелених површина, одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста
и обезбеднти редовно одржавање зелсних повріпина.
-

Пронађена гсолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и
др.) .која би могла представлати заштићсну природну вредност, налазач је дужан да
пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналажа, и јредузме
мере заtнтите од униппења, оштећивања или крађе.

6.7. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења
Ради заштите становништва од јонизујућег . зрачења потребнс је обезбедити
услове за ефикасну контролу извора јонизујућсг зрачења н успсставити систематску
контролу радиоактивне контаминације животне средне.
Потребно је :
успоставзање система управлања квалитетом мера заштите од јонизујућих
зрачсња,
спречавање нсдозволеног промста радиоактивног и нуклеарног материјала.
-

-

Мере заштитс од нејонизујућег зрачења обухватају:
откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејоиизујуhим зрачењима.
обезбеђивање организационих, техничких, финајјсијских и других услова за
спровођење заштите од нсјонизујућих зрачења,
вођсње евиденције о изворима нејонизујућих зрачења,
означавање извора нејонизујућих зрачењ и зоне опасног зрачења на лрописан
начин,
примена средстава и опрсме за завітиту од нејснизујуhих зрачења и др.
-

-

-

-

-

3аштита од јонизујуhег и нејовизујућег зрачења на обухваћеном простору
оствариваће се у складу са:
-Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарнсј сигурности
( Службени гласцик
број 36109 и 93/12),
-3аконом о заштити од нејонизујућих зрачсња ( Службени гласник РС , брсј
36/09) и
-Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењнма ( Службени
гласник РСТІ, број 104/09).
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6.8. Мере заштите кудтуриих добара
Мере заштите за споменик култчје:
Заштићснн сломеннк не може се преправлати, рестаурисати, дозиђивати или
рушити, а забрањена је свака градња и ма каква промсна обЈІика терена у
еговој негјосредној околини без претходне дозоле завода,
Зштићене иконе нс могу се рестаурисати ннти премештати без гіретходног
одобрења Завода.

-

-

.

Мере заtіпите заштићене околинс споменика културс:
Очување аутентичности амбијента у којем се назіази споменик културе,
Забрана ајпивности које нарушавају природно окружсње сгіомсника културе,
Забрана градње индустријских, енергетских, инфраструктурних, привредвих и
других објеката трајног или привременог караіпера који својом наменом,
габ.аритом, волуменом, обзиком или отпадним материјама могу угрозити и
деградирати споменик културе и њсгово функционисање као верског објеіпа,
или његову заштићену околину,
Пре нзвођења земл,аних радова обавезна су заштитна архсолопіка ископавања,
Све садржаје Дслатности и намене простора и објеката у оквнру заштићене
окојіине прилагодити намени споменика културе као• всрског објекта,
Забрана тхромене наменс површина и култура до доношења одговарајућих
вланскик аката,
забрана сксплоатације uјума на начин и у размерама којс доводе до деградације
састојина и огојивање терена, као и чисте сече,
Забрана депоновања чврстог отпада, чије одлагање вриіити организовано у
оквиру комуналних служби,
Забрана• ислуштања отаадник вода површински и у рукавац дунава, а
елнминацију сгіровести у прописно изграђене септичке јаме,
3а6рана експлоатације минералних сировина и отварање привремени
позајмишта,
Забрана аревођења далековода снаге 35КW и веће,
Постојећи водоток оставити у природnом стању и рсгуіационе радове изводити
само у случају угрожености, односно у интересу заштите Сгіецијалног резервата
природе ,,Ковил,ско-петроварадински рит нли заппићене околине споменика
куліуре,
Озел,ењавање, формирањс заштитног појаса и други видови садње моту се
обавл,атн, поред аугоkтоних, н Дрвенастим и жбунастим врстама, одтоварајућим
за специфнчне усзіове станишта на овом простору,
.Забрана уноінења страних врста дивјвачи и порибавање врстама које моту да
•изазову измеву састава аутохтоног живог света.
.

•

-

-

-

-

-
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Мере занпите за Споменик посвећен ратницима Гtрвог светскот рата:
Редовно чување и одржавање споменика,
Споменик се не сме померати са места на којем је саграђен.
Мере захвтите за родну кућу илије Нешина
Забрањена раскопавања, рушења, преправлања, лрезиђивања или вршења било
каквих радова који могу наруіпити својства споменика куліуре без утврђених
услова и сагласности надлежне установе зашwте,
Извођење техничко-заплитних мера ради обезбеђења од оштећења илн
уништења поД условима, у вос-гуііку и на начин угврђен Законои о културним
добрима,
Коришћење споменика културе у сврх које су у складу са његовом природом,
намеіом и заачајем,
Обавештавање надле kне установе запітите о свим правним и физичким
променама насталим на споменику.културе,
У границама заштиhене околине не смеју се подизати нсви објекти. а кућни
претпростор мора се одржавати у затечсном стању и изгледу.

Мере заттнте споменика културе СРГТСКЕ nPABOCnABHE ЦРКВЕ
СВЕТОГ АІІОСГОЛА TOІWE У КОВИУБУ
очување изворног изгледа спојЂашње архитектуре и ентеријера,
хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и
декоративних елемената оригиналних материјала и функционалних караІперистика,
редовно праћење стања и одржавање конструктивно статичког система,
кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику
кујітуре,
забрана радова који могу угрозитн статичку безбедност споменика
културе,
поставЈЂање и одржавање адекватне расвете.
-

-

-

.

-

Мере захнтите заштиhене околине:
урбанистичко и комунално одржавање и коришћење уличног простора
исПред споменика културе као јавног простора превасходно намењеног пешаuима.
-

Објекти јіод преподном заштитом
MeDe заLнтите:
очување оригиналног хоризонталног и вертикалнот габарита постојећих
објеката, конструіпивиог склопа и гіримењених материјала,
-

57

очување основнuх вредности функцноналног склопа и ентеријера, као и
сачуваних деіал,а у ентернјеру (даиічаних подова, каевих пећи, оригиналне столарије
-

и сзј.),

очување нли рестаурација изворног изгледа, стилских каракгеристика,
декоративник едеменага и укупног лнковног израза,
при санацији, адалтацијн или реконструкцији користити оригиналне
матернјале, начин обраде и врсту декорацнје,
обавезно задржавање свих оригиналних нагиба кровних равни, као и
оригиналног на4ина покривања и материјализације,
све накиадно додате елементс или делове, или некомпатибнлнозамењене
конструкције или делове конструкција, дозидане објекге нлн делове о6јекам који нису
у складу са оригиналним, потребно је рсконструисати, односно довестu изгледом у
стање тако да не нарушава основни концспт rpa.іube u органнзације парцеле,
очување односа изграђеног-неизграђеног на парцсли,
могућа је промена намене дела илн іелог објекта, уколико она веће
нарушити постојећи архитектонско-конструктивнн склоп и функцконалну шему,
остали објекти на парцели (доградње и дворишни објехсги) не подлежу
рсжиму заштите главног објеипа и реілавају се у складу са њиховом ваЈхоризацијом али
тако да не наруше вредности главног објскта, а према условима надлежне установе
заштите непокретних културних добара. Дворишни простор пајперно н хортикултурно
уреднти и ускладитн са главним објекгом, уз максимално очувањс или реконструкцију
економских зграда у двориіјпу (чардаци, шупе сл.),
дозвол,ено је увођење савремених инсталација, таkо да не карушс
вредностн ентеријера и екстеријера,
промена наменс таванскик и подрумских просторија је могућа уз
обавезну сагласност надлежне установс заііuите,
при реконструкцији крова обавсзно је задржавање његове оригиналне
геометрије, матсријаЈхизације покривача и конструзпивног склопа,
код адамације подрумских просторија воднти рачуна о статици објекга,
санацији свентуалне влаге и примени сВих превентивних радњи, уз npeіxonuo
испитивање тла н израду елабората зааітите тог објекта, али н суседних,
•
отварање портала и излога. Приликом интервенције, мора се поштовати
принцип јединстве tог третмана цслог објекта, тако да се не наруше основне вредкости
архитекгуре, стилске караитеристике н пропорцијски одuоси ликовних и
конструкгнвник едемената на фасади.
Након истска три године од дана евидентирања објекта за добро које ужива
лреіходну заштиіу, не лримењују се мере заштнте.
-

,

-

-

- •

-

-

•

-

-

-

-

•

•

.
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Локалхпети са археолошким садржајем
Отате мере заzатите nростора:

-

Простори посебник културних и природних врсдности се адеісватно чувају и
репрезентују у складу са својим значајем и НСПОСРСДниМ окружењем;
Гіланирају су радови на уређењу и рсвитализацији репрезентативног сегмента
аркеолошког nодручја реконструкцијом и презеитацијом іn .fUU, y цнл,у-очување
наслеђа и образовање.
Пре прсдузимања било каквик земњаних радова на свим констатованим
локалитетима, потребно је од надлежног Завода . исходовати слове и мере
заштите. На овим локалитстима и зонама заштите, пре изградпе новик објеката,
инфрас-јрукурних коридора и извођења других земаних радова, морају се
обавити преtходна запЈтитна археолошка истраживања.
Изузетио је важна и вријава случајик налаза надлежном Заводу за занпиту
споменика куліуре, као и спречавање незаконитог искоітавања, девастације и
отуђсња архсолошког културног наслеђа.
.

-

-

-

-

-

посебне мере зајатнте простора за Јсмепена режима зтитпте
Аркеолошко подручје старс обале дунава и зоне археолошких локалитета бр. 19 и 12-16 у атару, строго чувати у склопу интегралне запјтите прирсДних вредности
очуваног предела. Приликом рализације плана (урбанистичког и инфраструктурног
развоја) неопходноје што мање оштећења постојеhег археолошког наслеђа.

Заштита зеленила и заштита зсленіііом
Основни концепт озелењавање заснива се на уређењу постојећих и гісвећању
поврціина под зеленилом, односно лоезивању зеленила у целовит систем, и
обезбеђењу равномерног распореда.

6.9.

-

Салаши

-

-

Уређење зелених површина салаша, треба да се састоји од виије функционалних
зона као што су: економска функција, функціја за одмор, разоиоду и за игру деце и
друго. Приликом озелењавања површина претежно користити аугохтоне врсте,
различитих бињник категорија (дрвеВе, жбуње, цвеhе и перене). Уређење зслених
nовршина подразумева партерно уређње. На овај начин би се подстакло очување и
сећањс на амбијенталне вредности салаша.
-
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Фарме
Прнликом уређења зелених површина, у оквиру компјіекса фарми, потребно је
подићи заштитни појас лрема окружењу, због санитарно-хигијенских функција.
Приликом уређења, избор бил,ног материјала треба да садржи претежно аугохтоне
врстс, разхичитих бил,них категорија (високо и ниско дрвеће, високо и ниско жбуње,
као и цветне површинс). Комплексн пословник гіростора већи од 5 ha треба да садрже
30 50% зелених површина.
-

Трстиии и пашњаци
Трстици и пашњаци су неплодно полопривредно,землиште које се може
намешпи за гајање специфичних биЈЂних врста (лековнто, медоносно или зачинско
бuлс и друго). Предаажу се и засади хв. енергетскот биња које ће се користити у
енсргетске сврхе (врба, багрем, тоПоЈіа, трска, сира;лауловнија, nііѕcanthuѕ gіganteunі
итд.).

Линијско зсленило уз саобраћаінице
Уређење зелених површина поред пугева, пданира се садржајима линеарног
зеленила, групних засада или травнатих ловршина.Њбор бил,ног материјала треба да
буде претежко од аутоктоних сорти. Забрањена је садња високих и средњих бињака
исnод енергетских коридора.
Површине за рекултивацију
Приликом рскултивације позајмиіцта и депоније које нису у функцији, нсопходна
је сакација терена, што подразумева чишћење и одношење отпада, насипање земл,е, а
потом подизање одговарајуће вегетације.
Основни концепт озелењавање просторне целнне број З се заснива на уређењу
постојећих и повећању површина под зеленилом, пре свега, уз обале Дунава,
повсзивању зеленила у целовит систем и обезбеђењу равномерног распореда.
Шуме
Под шужжим земл,иштем, у складу са Законом о шумама, подразумева се
земл,иште иа коме ve raju шума или земњнште на коме је због њетовнх природних
особина рационалкијс да се гаји шума, као и земл,иште које је овим планом намењено
за шумску производњу.
Уређење шумкг землишта је у интересу очувања, заштнте и унапређење стања
Подразумева се акгивирање свих потенцијајја шума и њихових функција, и
подизање нових ідума у цил,у постизања оптималне шумовитости, просторног
раслореда и струкіуре шумског фонда. Шуме, као добра од оппітет интереса, морају да
се одржавају, обнавлају и корнсте.
Шумско земњиште се користи за нумску производњу и нс може да се корнсти у
друге сврке осим у случајевима и под условима угврђеннм Законом о ціумама. Развој
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шума.

шумарства подразумева повећање тіовршина аутохтоних шума и развој шумарства као
привредне гране, рационално и випіенаменско коришћење шума и шумскбг земњимта у
складу са његовим -биолошким капацитетима, као и унапређење стања гіостојећих
шума; пласман коришћења и газдовање, а све у складу са ајпуелним планским
документима.

Рибњаіли
Рибњаци и ДРуги објекти за аквакултуу могу имати и турибтичко-рекреативну
функцију.. Поставка билног матсријала треба да буде претежна од аугохтоних врста
(дрвсђа, шибња и акватичне вегетације).

-

Мелиорациони канали

3сЈіенило уз мелиорационе канале ііотребно је дслуњавати и одржавати претежно
аутохтоним врстама, како се не би нарушио еколошки систем. У зони од 5 м забрањена
је садња високих бизЂака, осим травне површине.
Еколоіпки коридори
Уређсњ зелених површина еколошког коридора треба да се сведе •на допуњавање
и одржавање зелених површина. Забрањено је уношење .инвазивних врста бињака. У
небрањеном делу, осим травнс површине, забрањена је садн.а од стсnс иасипа
удалености најмање 14 гп.
Линијско еленило уз саобDаћајнице
Уређење зелсних површина поред путева, ппанира е садржајима линеарног
зеленила, групних засада или травнагих гіовршина. избор бињног материјала треба да
буде претежио од аугохтоних сорти. Забрањена јс садња високих и средњих биЈБака
испод енергстских коридора.
Тргови

.

Урсђење тргова треба да се базира на поставци дексративне вегетацијс
разлнчитик категорија (декоративно дрвеће, жбуњс као и цветчс поврпіине). Поред
вегетције, тргове је потребно опрсміпи урбаним мобилијарсм. На травним
површинама планира се дечије итралиште. Споменмке и скузіптуре је лотребно
нагласити декоративном егетацијом. Важни чиниоци ксји одређују карактер и
распоред зелснила окосіоменикајесу величина и висина споменика, облик и материјал
од когаје изтрађен, као и положај упростору.
•

На тргу солунских добровоњаца задржавају се два сnомен крста.
Јужви део Трга ослобођења предвиђа се• за мсморијални парк. За уређење
меморијалних паркова карактеристични су синтеза архитекіуре, скулгпурс и вртне
парковске уметности. При лоцирању знатног броја различитик скулпіура, предвиђа се
организација неколико праваца кретања различитих дужниа. Засади укњучују врсте са
изразитим архитектонским облицима (четинарске, пирамидалнс врсте, линіћарске врсте
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са правнхним густнм кроtдњама и др), шиtјјани боскети, живе ограде и зидови, велике
псвршине партерннк травњака као иниски цветњаци јасних боја и облика.
Сквер
Уређење сквера треба да садржи декоративну вегстацију и урбани мобилијар.
Строго водіпи рачуна приликом уређења да се не заклања видни опсег возача.
Постојећа вегетација треба да се задрж , болесне и оштећенс билке треба да сс
санирају и замене новим .бил,ним материјалом.
Линеарно зеленш&оунаселу
Основу система аовезивања зеленила чине дрвореди и друга вегетација у оквиру
уличних профида. Постојеће дрвореде потребно је задржати, а подизање нових вршити
према •ширини попречних профила улица. планира се квалитативна допуиа садница,
односно реконструкцнја дрвореда у већем броју улица садн,ом одговарајућих
листопадних врста. Код садње дрвећа у дрворедима стабла адеја садити на размаку б
7 м, а изразито високе врсте у улицама веће ширине на• размаку. од 10 м. У улицама
профкла 10-15 м формирати једностране, а у ширим улицама (око 20 м и више)
двостране дрвореде. У сасвим узаннм улицама где није могуће подизање дрвореда
улично зеленило ће заменити формирано шибд,е или декоративно дрвеће у
предбаштам породичног становања.

-

Пр.остор око заветног крста у југозападном углу раскрснице улица душана
Вицковbг и Даде Новселца се плакира за додатно партерно ихортикупурно уређење.
Зштитни појас уз Дунавац (део еколошког коридора) у грађевинском подручју у
иіирини од иајмање 10 пх треба да има травну вегетацију која се одржава редовним
кошењсм. забрањено је уносити инвазивне врсте, док уређсње овог подручја трсба да
се базира на аутохтоним врстама и различите спратности. ГЈостојећу вегетацију треба
задржати, редовно одржаватн и болесне бИЈЂКС заменитн новим биЈЂним материјалом.
Поставка урбаног мобілијара треба да буде направена од што природнијег
гиатеријала.

зеленило унаменн станобања
Парцеле породичног становања се уређују у виду декоративних баtптн, кућник
вртова и мањих повртњака са покојом воl ном садницом. 3а целину насела од нзузетне
важности је бројност и начин уређења стамбеник парцела које често укучују и уличне
просторе испред кућа, као и њихово одржавање. Функција зелених површнна приватног
становања знатно лревазилазе локални значај. Иако се корнсте исклучиво лриватно,
овакве зеЈісне површнне представлају извор свежег и чистог ваздуха, а у
микроклнматском логледу и допунски резервоар санвтарно-хигијенских благодети у
населу.
Зеленwіо у намени послобања

3асгупленост зелених површина у комплексима пословања зависи од и,ихове
неличине. Комплекси величине до 1 ћа, треба да имају миннмално 20% зелених
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површина, а комплекси од 1 до 5 ћа, 25% зелених површина. Потребно је подићи
заппитни појас ободом комплекса. Уз објекте посјховања предлаже се поставка
дскоративне всгетације, различите спратности. Главне улазе објеката потребнс је
оплеменити цветним врстама. Стазеје потребно опрмити урбаним мобилијаром.
3еленwіо у намени образовања
Основне функције уређења у оквиру комплекса из области образовања (основне
школе и прсдціколске, установе) нзражене су .потрсбом да се деци обезбеди потјебаи
мир, најпре кроз стварање услова за умањену буку, а затим кроз побоЈЂlнавање
микроекозіопких услова. Потребно је применити најадекватнuје биолопіке н
хортикултурнс захвате на комплексима како би уіупан ефекат био задовоЈЂавајући. Од
укупне површине -ових комплекса 40% треба да припада зеленим површинама. У
школски круг трсба да се унесе што више зеленила,јер се тиме повећава асимилациона
вредност, не само овог простора већ и ііupe околине. При избору врста потребно је
водити рачуна да се изоставе асмогене и алергогене врсте и биЈЂке са отровним
бобицама и боДЈЂама.
Зе?ениіо у зіамени здравства
Функцнје уређења зелених површина око Дома здравл.а су одвајање површина у
хигнјенском смислу и издвајање болесника. Потребно је адекватио допунити зелену
површину комплекса користећи биЈЂке са нзуетно декоративним својствима.
Зеленило у намени верских об]ејсата
Приликом уређења портс храмова треба строго водити рачуна око избора бил.ног
материјала ка и самог начина уређења зелене површине. Потебно је бнлкама
нагласити објекат, као и опремити урбаним материјалом. Избор билака треба да сс
заснива на аутохтоним врстама.
Зелејіwіо у намени Месне заједнице н дома за старије особе
Уређење зелених повріпина Меснс заједиице и Дома за старије, потребнс је да
садржи елементе парка. Порел опремЈЂеностн урбаним мобилијаром, потребно је
обезбедити наткривене клупе за седење, као н друге паснвне рекреативне функције.
Избор вегетације треба да буде претежно од аутохтоних сортu.
Зеленшіоу намени културе
Приликом уређења зелених површина око Кузпурнсг центра, потребно је
обезбедити слободне травне просторе за културна дешавања. Потребнсје садити биЈЂке
аутохтоних сорти. Зелсне површинеје потребно опремитн урбаним мобилијаром.
Зеленшіо у намени спорма ирекреације
3асіупЈЂеност зленила око спорПЖиХ објекатв одређује се на основу просечних
норми за одржавањс чистог и свежег ваздуха, па је ободом њихових комплекса
потребно подићи заштитни појас. Мннимално учешће уређених зелеиих површина
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нзносн 4О% Сјіортске центре потребно је уредити у парковском стилу. Распоред
бијЂ.ака зависи оД лоложаја објекта дбк Је тазе потребно опремпи урбаним
мобнлијаром. Главне улазе пословних објеката је потребно оплеменіпи хјветним
површинама.

Зелинwzо у намени гро6ла

На гроблима, лоред санитарно-хигијенске функције, зеленило има и декоративно
естетску улогу, јер ове површине имају карапер меморИјлних места. По ободу
гробајbа предааже се поднзање зсленила од дрвећа различите висине, четинарских и
листопадних врсга, у функіјији зацпитног појаса. 3еленило гробл.а треба да је уређено
у парковском сгилу, а ободом комплекса потребно је формирати појас заштитног
зеленнла ширине од 10-15 м. Однос површина за сахрањивање према осгалим
садржајнма је 6О:40%. У оквиру површина које нису намењене сахрањивању учешће
зелених іовршина треба да буде 40% (украсног и заштитног зеленила).
-

6.10. Усјіови и мсре за сііречавање иегатнвних угицаја прнликом нзградње
саобраћајниж површина

друмскн еаобраћај
Правила уређења и правнла грађењ друмске саобраћајне мреже су:
Приликом изградње саобраћајних површина мора се поштоваіи Правилник о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама ( Службени гласник РСІ,, бр. 22/І 5) који ближе прописује
хехничке ставдарде присђлачности којима се обезбеђује несметано кретање
деце, старих, осеба са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом, разрађују
урбаннстичкн услови за планирање простора јавних, саобраћајннх и nешачких
поврпіина, лрилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката за
јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима. Поред претходно
наведеног правилника треба узети у обзир и СРПС У.А9. 201-206 који с односе
на просторне ікпрсбе инвалнда у зградама и околини.
.

-

Миннмална ширина тротоара за један смер кретања лешака је 1 т, а за
двосмерноL 1,6 пі. Међутuм ове димензије треба примењивати само изузетно и то
у зонама породичног становања. У зонама вишепородичног становања треба
лримењивати минималну димензијутротоара од 2 nі, a препоручливоје 3 м;
На местима где је предвиђена већа концентрација псшака као што су на пример:
аутобуска стајалипіта, велике трговине, јавни објекти и СЈІИЧНО, потребно јс
извртцити пропіирењс пешачких стаза. По правилу, врши се одвајање пешачког
од колског саобраћаја. Раздвајање се врши примеиом заиітитног зеленог лојаса
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где гоД је то могуhе. Уколико то није могуhе, а услови 0двијана саобраhаја
захтевају заtuтиту пеіпака, морају се предвидети заштитне ограде;
Препорука је да се іротоари и паркинзи изводе од монтаисвих бетонских
елеМената или плоча који могу бити и у бсји, а све у функцији вођеи,а,
раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Поред
обликовног и визуелног ефеіпа, то има практичну сврху код изградње и
реконструкције комуналних в< Дова (инстилација);
Увек када је могуће, тежити да бицикјіистичка стаза будс двосмерна, тј.
минималне ширине 2 м и физички одвојена од осталих видова саобраhаја.
Бициклистике стазе завршно обрађнвати асфалтним застсром.
Комбинована псtвачко-бициклистичка стазаје минималне uіupuue З м;
Паркинзи могу бити уређенн и тзв. ,,перфорираним гtлочама ,
• ,,префабрикованим танкостеним пластичним , или сличним елементима који
обезбеђују услове стабилности подлоге, доволне за навожење возила и
истовремено омогућавају одржавање ниског растина. Изградњу паркинга
•извршити у складу са СРПС У.С4.234 којим су дефинисане мсре и начин
обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. Уколнко у
карактеристичном попречном профилу улице нема пзtанираног простсра за
дрворед, у оісвиру паркиралишта се оставла простор за дрвореде по моделу да се
на четири гіаркинг места планира по једно Дрво. Тада пречник отвора за дрво
мора бити минимално 1,5 м;
Најмања планирана ширина коловоза је 3,5 м за једносмерне еаобраћајнице, а
5м за двосмерне. На државним пугевима планирана шнрина ксловоза је
минимум 7,10 м (бсз издигнугик ивичњака), односно 6,50 м (са издигнутим
ивичњацима). На оппјтинским путевима минимална шнрина коловоза је б м.
Изузстно коловозu могу бити широки З м само у приетупним улицама. Радијуои
кривнна на укрпјтању саобраhајница су минимално бм, осим у приступним
улицама гд могу износити и З пі. На саобраhајницама где саобраћају возила
јавног превоза радијуси кривина треба да су минимум 8 м. Коловозе завршнс
обрађивати асфалтним застором;
Обавезно је приликом израде пројектно-техничке документацие за све
интервснције које се воде кроз землишни ііojac (napneny nyra) y коридору
државног пута потребно прибавити саобраhајно-техничке услове у складу са
важећом законском регулативом;
На сабирним п приступним улицама могуће је применити конструктивна
репења за смиривање саобраћаја у складу са СрпС У.ЦI. 2g0-2851 а у складу са
Законом о безбсдности саобраћаја, чланови 161-јбз ( Службени гласник рС, бр.
41/09, 53/10 и 101/11);
Услови за ларалелно вођење инсталајtија (електро инсталаuије, ПТГ, гасне
инсталације, водовод и канализацију и сл.) дуис државних путева: планирати на
.

-
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удањености минимално З м од крајње тачке попречног профила- ножице насипа
трупа пуга, илн споЈЂне ивице пугног каіала за одводњавање.
Услови за укрштање предме-п uх kнсталација са државним пугевима
i. да се укрштање са пугем предвиди ИСКЗb ЧИВО мехаиичким
надбушивањем исnод трупа пуга, улравно на предметни луг у прописаиој
заштитној цеви,
2. Заштитна цев мора бити поставњена на целој дужини између крајњих
•
тачака полречног профила пута, увећано за по 3 м са сваке стране.
3. Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од
најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,351,50 м,
4. Минимална дубина лредметних инсталација и заштитних цсВи испод
путног објекпа за одводњавање (постојећег илн планираног) од коте два
канала до горње коте зацпитне цеви нзноси 1- ,20 м,
5. Укрштање ллаіираних ннсталација удањити од укрпітаја постојећих
ннстадација минимално Ј О м,
б. За све предвиђене интервенције и ннсталације које сс воде кроз
земњишнн појас (парцелу пу-га) државног пута потребнн су услови и
сагласности ЈП Пугеви србијеІІ за прибавњање за израду гіројектне
докуменгације, изтрадњу и гіоставњање истих у складу са чланом 14.
закона ојавним путеима (іІслужбени гласник РС ,бр.72/09 и 81/09).
-

.

Железнкчіси саобранај
Опшпі условн урсђења и правила грађења железннчке саобраhајне
инфраструјпуре:
Пружни лојас јесте лростор измсђу железничких колосека, као и поред крајњих
колосека, на одvтојању од најмање 8 м у атау, а у грађевинском подручју од
вајмање 6 м, рачунајући од осе крајњих кодосека;
3ај,uтнтни пружни.појас јесте земњиштни појас са обе стјане пруге, ширине 200
м, рачунајући од осс крајњих колосека;
На растојању већем од 8 м и маи.ем од 25 м (рачунајући од осе крајњих
колосека) могуће је планиратн уређење лростора изградњом саобраћајних
површина као и зелених гіовршина тхри чему трсба водити рачуна да високо
растиње мора бити на растојању већем од ј О м;
У заштитном пружном појасу не смеју се лланирати зграде, постројења и други
објекти на удалености мањој од 25 м рачунајући од осе крајњих колосека, осим
објеката у функцији железничког саобраћаја;
У занјтнтном пружном појасу на удањеностu већој од 25 м рачупајући од осе
крај њег колосска могу се градити зграде, поставњатн постројења и уређаји и
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градити пословни, помсћни ислични објекти само на основу издате сагласности
Жслезнице

србијеІі

а.
д;

Размак између два укрцітања железнике инфраструјпуре и јавног луга не може
да буде мање оД 2.000 м осим уз сагласност Железнице Србнје а.д;
Сви елементи друмских објската који се укрштају са пругом морају бити
усклађени са елементима rіpyre на којој се оВи објекти планирају. Висинј доњих
ивице конструкцІје друмског надвожњака изад пруге биће дефинисана у
оквиру посебних техничкик услова које издаје Железнице Србије а.д;
Станнчни трг железничке станице ііоред приступне саобраl%ајнице до
железничке станице треба дд садржи одгбварајући паркинг простор зd кориснике
железничких услуга, зслене површине, као и пратеће услужке објекте;
За било какве интервенција на железничкој саобраћајној инфраструктури, улове и
сагласност затражнти од. іжелезнице Србије а.д., Сектор за стратегију и развој,
Београд.

6.11. Мере заштите у области водне инфраетруктуре

6.ІLІ. Снабдевале водом
Изградњом планиране водоводне мреже на простору где она тренугно не постоји,
и реконструкцијом дотрајалик азбест цементик цевовода, обезбедиће се одговарајући
квалитет и квантитет снабдсвања водом, са могуhношhу даје надоградње.

6.11.2. Канализациони енстем, одводњавање н наводњаван,е
• Изградњом планиране канализационе мреже и објеката у склпу укупног
канализационог система, обезбедиће сс одговарајући квалитет и квантитет одвођења
отпадних вода са анализираног простора и висок степен сигурности функционисања
система у периоду експлоатације, са могуhношћу дање надоградње.
Градњу канализације, у оквиру грађевинског рејона, спроводитн по сепаратном
принципу, односно, традити независне системе за отпадну и атмосферску воду.
Захтева се Н класа квалитета воде у отвореним каналима и у складу са тим мора
бити усклађен квалитет воде која се упумта у отвореву каналску мрежу.
• У ЦИЈЂ заштите и одржавања мелиорационик канала планиран је заштитни појас
ширинс 5 rn y грађевинском подручју, односно 10 м у вантрађевинском подручју
мерено од горње ивице канала, обострано.
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6.113. Одбрана од поплава
Мере за спречавањс негативних утицаја на животну средину у области одбране од
поплаваподразумевају континуално и систсматско одржавањс одбрамбеног насипа, и
евентуалноњегову реконсірукција у фази експлоатације.
За смањење диреіпних и индирек-гннх штета од погілава, примењиваће се не
инвсстиционе мсре ка просторима угроженнм поплавама, односно, огракичаваће сс
изгра.цња објеката на простору угроженом високим водостајима и потпуно забранити у
заштитном појасу у ширини од 50 п према брањеној з9нИ, одиосно 10 гп према
небрањеној зони, мерено од ножице насила.
6.11.4.Наводњавање
Мере заштнте у области наводњавања огледају се у томс да је потребно редовно
контролисати квалитет воде којом се зсмл.иште наводњава, како би се спречило трајно
загађење зсмл,ишта појоприврсдног землишта.
6.12. Мере заштите у области енергетске инфриструІпуре и елеиронсхих
комуникација

6.12.1. Електроенергстски систсм
Као 3ашиіу Од елскіромагнстног зрачења надзсмних водова и као заштиту
самот вода поштовати сигурносне внсине и сигурносне удалености из Правилника о
тсхпичким нормативима за изтрадњу надземних водова од І kV до 400 kV. Такођс
поцдтовати Закон о Заштити од нејонизујућих зрачења и подзаконске aіcre. Током
нзградње електроенргетскот вода долази до тренугне деградације земвишта услсд
ископа или до евентуалне сече растиња на дсоницама проласка трасе вода. Неопходно
је због тога, приликом ноставлања вода, укопавањс вршити у ров, у што већој мери
ручно, чиме ће се заштнтити постојсћа всгетација од могућег оінтсћен,а

6.12.2. Систем снабдевања топлотаом енергијом
Током изградње гасовода долази до тренугне деградације землишта услед
искола или до евентуазіне сече растиња на деоницама проласка трасс тасовода.
Неолходно је због тога, приликом поставлања гасовода, укохтавање вршити у ров, у
што већој мери ручно, чиме ћс сс заштитити постојећа вегетација оД могућег оштећења.
При изЈрадњи мсрно-регулацноних гасних стаиица (МРС) формира сс заіититна мрежа
нли огра,ја око МРС која мора битн удалена најмање 3м од сполних зидова МРС и
висока најмањ 2м. Растојање МРС од зграда и других објската мора изноасити
најмање lом (за цритискс до 7 бара), односно I5м (за притискс веће од 7 бара).
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6.12.3. Елеіпронсхсе комуниісапије

У току експлоатације водова елсктронскнх комуниiсација нема негативног
утицаја на животну средину, а у току изградње може доћи До прнвремене деградације
земЈЂишта која се неутрализује каснијим затрпавањем рова и нивелацијом са ОКОЛНІ4М
земЈЂиштем.
Антенске стубове и базне станице пројехсговати у складу са важећим
правилницима и текничким прописима. Обавезно поштовати све одредбе о начину и
периодима испитивања, границама излагања и евиденцији извора нејонизујућих
зрачења.

7.

СМЕРШIДЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЈ4Х ТЈРОЦЕНА УТиЦАЈА НА
ІМ НиВОИМА И
ЖИВОТНУ СРЕДHВУ НА пижим ХИЈЕРАРХИЈСКI
ГТГОЦЕНЕ УТВДАЈА ТЈРОЈЕКАТА НА ЖИВОТHУ СРЕДНВУ

Према члану 16. Закона о стратешкој процени утицаја, Њвеідтај о стратешкој
процени садржи разрађене смернице за планове или програме на нижим кијерархијским
нивоима које. обукватају дефинисање потребе за израдом стратешких прсцена и
процену утицаја лројската на животну средину, одређују аспекте заштите животне
средине и друга пгtања од значаја за процену утицаја на животну средину планова и
програма нижет хијерархијског нивоа.
Ако је. план или програм саставни део одређене хијерархијске структуре,
стратешка процена утицаја на животну средину ради се у складу са смерницама
стратешке х-tроцене утицаја на животну средину пјтана или програма виtпег
хијерархијског нивоа.
За све пројејпе који се буду реализовали у границама обухвата плана, угврђује се
обавеза предузимања мера заштите животнс средине, а за пројекте који могу имти
утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну срсдину
и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процеиа утицаја и Листе
пројеката за којс се може захтсвати процена утицаја на животну средину, сбавезно је
покретање поступка процене утицаја на животну среднву.
Студију процене утицаја за постојеће и планиране садржаје треба радити са
уди, флору и фауну,
ЦИЈЂСМ да се прикупе подаци и предвиде утицаји на здраве
земЈЂиште, воду, ваздух, материјаЛна и културна добра и узајамно деловање свих
чинилаца на сваком од наведених објеката, као и мере којима се штетни утицаји могу
спречити, смањити или отклонити.
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ѕі пгогглм РАЋЕЊА СТАЊА ЖВОТНЕ СРЕДИНF У току
СпРОВОЂ1ЊАТ]ЛАВА (МОШОРИГ)
Успоставл,ање систсма праћења компонената животие средине, је део стратешког
опредедења у очувању нзузетних природних н културно-историјских вредности
природвог добра, уз одрживо корншћеіс обновл,ивих природних ресурса. Због тога
израда катастра загаЂивача на територији општине и развој монноринг система
прсдсіавл,а један од приоритета заштите животне средине, Резултати мониторинга на
најбол,и наііин осликавају промене у времену н простору и тиме обезбеђују могућност
адекватног и правовремсног реаговава, кориговања започетих аіпивности н тесткрања
исправности угврђсних програма заuпнте и развоја.
Према члану 69. Закона о заштіпи животне средине ( Службени гласник РС , бр.
135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72109-др.закон, 43/1.1-УС и 14/1 б), цилеви Програма
праћења стања животне средине су:
обезбеђење мониторинга;
дефиннсање садржине и начина вріаења мониторинга;
одређивање овлашћсних организација за обавлање мониторинга;
дефинисање мониторннта 3агађи8ач4;
успоставлање информационог система и дефинисање начина доставјћав,а
података у цилу вођева интегралног катастра загађивача и
увођење обавезе взвештавања о стању животне средине према прописаном
садржају извештаја о стању животне среднне.
-

-

-

-

-

Ооновни параметри који трсба да ес лратс на простору у обухвату Гlлана треба да
обухвате павне компоненте животне среднне:
землиште,
воду,
ваздух,
буку,
природне вредостu.
Поред праћења ових основних параметара жнвотне средине, прате се и друтн
параметри који указују на квалитет жнвотне средине, нпр. мониторинг отпада.
У цилу свеобухватног сагледавања свнх проблсма, потребнQ је додатно
консујiтовати све надзісжІје органе и организације, како би се створнла савремена
мрежа која одговара свнм европскuм. стандарднма, имајући у виду да је заштита
жнвотне средине веома важан сегмнт надзег будуhег развоја и просперитета.
МонитоDинг земл,ишта
Аіпивностн на мониторинту квалитета землишта на простору у обухвату плана
подразумевају праЋење стања и промена у оквиру следећих параметара землипзта
-

.-

-

-
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физичко-хемијске карактеристике (оігшти параметри: физичко хемијски
показатели квалитета, микроелементи, тешки метади, слецифични
оргавски полуганти: угловодоници, пестициди),
микробиолопке каракгеристике (садржај оргаискс материје, укупан
садржај органског угленика, садржај опасних и штетиих материја, теіпких
метала, минералних ула и др.).
Праћење параметара квалитета земњиіита је неолкодио вршити у ковтинуитету
дуги низ година, на одређеним местuма за које је утврђена евидентна угроженост
параметара стања животне средине.
Контролу квалитета земливгга потребно је сіроводити у складу са Законом о
заштити животне средине ( Службеви гласник РС ) бр. 135/04, 36/09, 36109-др. закон,
72/09-др.закон, 43ј1 1-УС и 14116) и Правилником о дозволеним количинама оттасних и
гнтетних материја у землишту и води за наводњавање и мстодама њиховог испитивања
(НслужбеНи гласник РС , бр. 23/94).
-

-

Мониторинг воде
Мониторинг вода врши се у складу са законом о заіптити животие средине
( Службени гласник ?с,І, бр 135/04, 36/09, Зб/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС и
14/16), Законом о водама ( Сзіужбени јіасник РС, , бр. 30/10, 93/12), Правилником о
гіараметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима
хемијског и квантитативног статуса лодземних вода ( Службени гласник .РС , бр.
74/11) и др. важеhим подзаконким аістима.
Испитују се следећи лараметри: температура воде, температура ваздуха (на
терсну), боја, мирис, видјиве материје, рН, укупне суве Материје, жарени остатак,
губитак жарењем, суспевдоване материје, таложие материје,. НРК, ВРК5
(хомогенизовап узорак), ВРК5 (филтриран узорак), амонијак, нитрати, ула
(угјhенотетрахлоридни екстраісг), сулфати, сулфиди, хлориди, гвожђе, феноли,
детерџенти (као алкилбензол сулфонат), натријум, укупни фосфср, укупни азот,
калијум, елеіпролровод.њивост и беланчевине,
Подаци ових мерсња треба да послуже за санацију стања, а база података за
прорачуне пројектовања система за пречишћавање оттіадних вода, као и за
информисање и едукацију грађана из ове области.
.

-

Мониторинг вазјкуха
Мониторинг треба да се врuіи ради процене аерозагађења на основу мерених или
процењених података и добијања информација о загађујућим материјама, које
доспсвају у атмосферу и концентрацији око извора загађеіа.
Контролу квалитета ваздуха треба организовати таісо да се прво изврши
идентификација свик могуhих присутних тіолутаната. Након идентнфикације
присутних полутаната, потребно је ортанизовати снстематско испитивање квалитета
ваздуха, мсрсњсм концентрације присуглих загађујућих материја.
•
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Праћење и контрола ваздуха на іредметаом подручју he ce вршwги у складу са
Заіоном 0 заштнти ваздуха (Tслужбени гласник Републике Србије t, бр. 36/09, 10/13),
Уредбом о условима за монаторинг и захтевима квалитета вазуха (fІслуисбени гласник
Рсгіублике Србнје , бр. 11/10, 75/10, 63/13) и др.подзаконским акгима.
Моннторингбуке
Праћење ннвоа буке неопходно је извршитн у складу са 3аконом о заштити од
буіе у животној средини (Tслужбени гласник РС , бр. 36/09, 88/10), Правилником о
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерсњу буке ( Службени
гласник РСІј, бр. 72/10) и др.подзаконским актима из ове области.
Монитоинг отјіша
Мониторинг отпада треба вршити ради изналажења оптималних варијантн за
ренавање санацнје насталог отпада.
Ј ци.њу аравкзшог управ.њања отпадом неопходно јс идентификовати све врете
отпадннх материја које ће се генерисати н класификовати према пореклу (опасан отлад
комунални чврст отпад, нндустрнјски отпад). Поступање са отгіадним материјама треба
да буде у складу са Законом о улравзbању отпадом ( Службени гласник Републике
Србије , бр. 36/09, 88/10 и 14116) и осталим подзаконским аісгима.
•

Моиитоинг вредностн СРП Ковил,ско петроварадинског рита
Неопходно је вршнти мониторинг природних вредности СРП Кови.њско
петроварадинског рита са цил,ем очувања овог вреднот станипјта.

Предвиђање промена цараметара квалитета животне средине ва подручју плана
На основу свих податаіса, користећи информациони систем заштите жнвотне
средине, могуће је предвидети, спречити еколошке катастрофе и угврдити оптималне
мере за санацију и рекултивацију.
Подаци о стању н квалитету животне средине nрвенствено треба да буду
усмерени на формирање информационих основа за функционисање система, што значи
планирано и лерманеіпно формирање записа у бази података система о измереним и
угврђеним вредностима параметара квалитета свих елемената животне средине.
Принрсма и взвођење превеитивних аісгивностизаштите животџе средине
Превеіпивне активности на заштити животне средине се лрипремају и извршавају
на основу предвиђања промена стања жнвотне средине, и пссредво, на основу анализе
стања и кваднтета жнвотне средине. Припреме и извођење превентивних аісгивности на
заідтити животне средине треба да обухватају:
.
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оперативни план превентивних аіпивности заштпе животне средине,
израду планова превентивног деловања на поједииачним локалитстима,
израду планова потребник ресурса •за планиране превентивне активностн на
запітити животне средине,
припрсму неопходне оперативне документације за извођење превептивних
аіпивности,
израду подлога за надзор и контролу извођења превентивннх аwгнвносги запітите и
контролу квалитета извршених поступака на заштити животRе средине.

9. ЛРиКАЗ КОНЛДЋЕНЕ МЕТОдОЛОГuЈЕ ЗА иЗРАдУ СТРАТЕШЈСЕ
ЛРОЦЕНЕ УТиЦАЈАИТЕВIКОЋЕ УизРАДи
Примењени метод рада заснива се на континуираном лоступку усаглашавања
процсса планирања са процесом идентификације проблема,, предлога решења за
спречавање и убітажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим
фазама израде и спровођења ллвнског документа. Методологија се базира на
поштовању 3акона о заштити животнс средине, а пре свега Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину ( Службени rnacuuіc РС 1, бр. 135/04 и 88/10).
Будући да су досадашња искуства недоволна у примени стратешке процене
предстоји решавање бројник проблема. У досадаптњој пракси стратепіке процене.
планова присутна су два приступа:
1) техничкн: који представња проширење методологије процене утицаја
пројеката на планове и програме где није проблем nрименити принципе
за ЕIА (процену угицаја на животну средину),
2) планерски: који захтева битно другачију методологнју из сјједенх
разлога:
планови су знатuо сложенији од пројеката, баве се стратешким
питањима н имају мањс ДСТаЈЂНuХ информација о животној
средини,
планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој
мери поред еколошких обухватају друтптвена и економска
питања,
због комплексности сгруктура и процеса, као и кумулативних
сфеката у планском подручју нису примењиве симулациоие
математичке мстоде,
при доношењу одлука већи је угицај заннтересованих страна и
нарочито јавности, због чега примењене мстоде и резултати
процене морају бити разумл,иви учесницима процеса тхрсцене.
.

.

-

-

-

73

t

Због наведсних разлога у пракси стратешке лроценс користе се јајчешће
експертске методе као што су: ковтролне листе и упнтинци, матрице,
мултикритеријалиа анализа, просгорна auanuaa, ѕwoT анализа, делфи метода,
оцењнвање еколошког капацитета, аналнза ланца узрочно-посдедичних веза, процена
повредuвости, процена ризика итд.
Као резултанта гіримене било које методе појавлују се матрицс којима се
испитују промене којс би изазвала имплементација плана и изабраник варијанти
(уклучујући и ону да се план не прнмени)! Матрице се формирају успоставлањем
односа измеу циЈbева плана, лланскнх реtпења и цилева стратешке процсне са
одговарајућим индикиторима.
У овој стратешкој процени примењена је метододогија процене која је код нас
рвзвнјана и допуњавана у посдедњих неколико година і 2 и која је углавном у
сагласностн са новијим приступима н упутствима за нзраду стратешке процене у
ЕвропскQј Унији!4
Опипи метододошки поступак којн се користи приликом израде стратешке
нроцене и припрсме Њвештаја о стратешкој проценн састојн се из неколико фаза, и т0:
•

.
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дефинисање обима стратеuЈје
јлРопене ѕсооIпаза
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Стојановіћ Б. , Процена угнцаја на животну средину и услови за заіититу и унапређен.е жцВотне
срсдине, Секторскн прилог за ,,Генерални ллаи Приштине , ИАУС, 1996
2 0гоЈановић Б., Управњање жнвотном срсдином у просторном и урбанистичком планнрању — Стање и
лерспективе, у монографији Новији присгупи и икусгва у плаішрањт, иАУС, 2002, стр.II9-140
Стојановиh Б., Н. Спасић, Критичкн осврг на примену закона о стратсuікој лроцени утнцаја на животну
средину у просторном и урбаннсгкчком іијанирању, ИЗГРАДЊА, Вр.I, 2006, сгр. 5- 11
4 А Ѕоигсе Book ол Ѕuategic Envіronіnental Aѕѕeѕѕment оГ Тгалзротt In&aѕtructure PІanѕ and Proguіnѕ,
uгореал Соммјајоп DO.TREN, Bnjѕѕelѕ, October 2005
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Анализирајући поступак израде Извсштаја, можс се закњучити да се он састоји.
углавном товррећи из четири фазс:
полазне основе, авализа и оцена стања,
процена могућих угицаја на животну средину,
мере заштите животне средине,
програм праћења стања животне средине.
Не улазећи у деталније елаборирање појединих фаза, потребно је нагласити да
свака фаза има своје слецифичности и никако се не сме запоставити у поступку
интегралног планирања животве средине.
Извеіптај о стратешкој прцени ради се у фази израде Планатенералне регулације
населеног места Ковил. Оба документа биће изложена на јавни увид са обезбеђењем
учепјћајавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени rіpe упућивањазахтева
за добијање сагласнdсти на Извештај о стратеtнкој процени.
-

-

-

-

Тешкоће при изради Стратешке процене утицаја на животку ередину
У лроцесу израде Стратешке процене утнцаја плана на животну средину нису
уочене тејикоће које би угицале на ток и поступак процене утицаја стратешкот
карактера- предметног плана на животну средину. 3а оцену стања жнвотНе среднне
извршенаје процена на основу гіостојећих података о стању животне срединс планског
подручја, услова надлежних институција, прнродних карактерисnка, као и друге
досіупне документације.
У поступку израде Извецітаја, успоставлена је сарадња са заинтересованим
органима и организацијама, овлашћеним институцијама и надгіежним -органом за
пQслове заштите животне средине.
•Уочене тешкоће, значајне •за квалитетну процену стања животне средине и ток
процене утицаја стратешког карактера су:
непостојање јединствене методологије за израду СтратепЈке процене
у-гицаја на животну средину,
нстіостојане података који се односе на мониторинг живdтне средине на
прсстору у обухвату nnaіІa.
-

-
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10.

ЗАКЈbУЧЦИ аЗвЕшТАЈл СГРЛТЕШКЕ HРОЦЕНЕ

Стратепжка процсна угицаја илана генералне регулације насеЈБсног мсста
Ковил. иа животну средину урађена јс у поступку израде Ллана гснералне
регулације насејbеног места Ковилі, на основу Решења о изради стратешке процене
угицаја плана генералне регулације насееног места KoBuJb на животну средииу,
број У-35-158113 оД 05.07.2013. године које је донела Градска управа за урбанизам и
стамбене лослове.
Примењена методологија је описана у претходном поглавњу и сагласна је са
претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени угицаја на
животну средину, којим се дефинише садржина Извештаја о стратецікој процени
угицаја.
На основу валоризацнје простора и процењеІіих утицаја предложене су мере
којима се штетнн угицаји могу спречити, сман,ити или отклонити. Мере заштите
животне средине односе се на укапан простор н непосредно окружење, на постојеће и
аланиране делатности и мере заштите животне средине које се односе на укупну
инфрастружпуру.
•

....

-

.

.

1-Ја основу анализе постојећих намена, комуналне опремл,ености простора плана,
успоставњеног мониторинга животне средннс и планираних акrивности, процењени су
угицаји на ваздук, земњиште, површинске и подземне вод;и утврђене су мере
заштите.
-

,

-

ч1огуће еколошіо оптерећее животне средине зависи од реализације планнраних
акгивности, режима коришћења простора и предузимања планираних мера, као и мера
које ће се утврдкти студијама процене угицаја за делатности за које се можс захтеватн
процена угицаја на жнвотну средину.
У оквиру стратешке процсне посматрани аспекти рационалнот коришћења
зсмњишта и оправданости инфраструкІурнот опремања простора плана новим
саобраћајним површинама нли иовим саобрађајним решењима.
Потенцијалне проблеме ca acneіna угрожавања и заштите животне средине треба
посебно проучити, и а нову изградњ објеката која се налази на списку у Уреди о
утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена угицаја и листе пројеката за
које се може захтевати процена угицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС
бр.84/05), мора се ураднти Студија о процени угицаја на животну средину.
flланско рсшење усаглашено је са доставленим условима надлежних институција.
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11.

КОРПЛіЕНА ДОКУМЕНТАЦиЈА

пгогпјси:
3акон о заштити животне средине (,,Службсни гласник РС бр. 135/04, 36/09, 36/09др. закон, 72/09-др. закон, 43/!ј -УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон),
3акон о стратешкој процени угицаја на животну средину (,,Службени гласнвк рС , бр.
135/04 и 88/10),
Закон о процени утицаја на животну средину ( Сјхужбени гласник РС , бр. 135/04 н
36/09),
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена угицаја и Листе
пројеката за које се може захтеватц прцена угицаја на животну средину ( 1Службени
гласник РС , бр. 1 14/08),
3акон о занлити ваздуха ( Службени гласник РС , бр. 36/09, 10/13),
Уредба о условима за мсниторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Службени
гласник РС . бр. 11/10, 75/10, 63113),
3акон о водама ( Службени гласник РС , бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
Уредба о граничним вредностима емисије загађују1пјх матери.ја у воде и роковима за
њихово достизање (1 Службени гласник РС , бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
Уредба граничним вреднотима загађујућик материја у површинским и подземним
водама и седименту и роковима за њихово достизаи,е (іІслужбени гласник РС , бр.
50/12),
Закон о заштити од буке у животној редини ( Службени гласник рС , бр. 36/09,
8$/10),
Правилиик о методама мерсња буке, садржини и обиму извепітаја о мерењу буке
( Службени гласник РСІІ, бр. 72/10),
3акон о управзању отпадом ( Службени гласник PCІІ, бр. 36/09, 88/10 и 14/16),
Правилник о начину складиштења, паковања и обележајања опасног отпада
(ІІСлужбени гласник РСІ,, бр. 92/10),
Правилник о условима и начину сакуплања, складиілтења и третмана отпада јсоји се
користи као секундарна сировина или за добијање енергије (ІСлужбени гласник PCІІ,
бр. 98/10),
Закон о заштити природе ( службени гласник pCІІ , бр. 36/09, 82/10, 91/10-исправка и
14/16),
3акон о културним добрима (Службени гласник РС , бр.71194, 52Л1 др. закон и
99/11 др. закон):
-

-

-

-

-

-

.

.

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

,
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12.

ГРАФИЧКII ПРІЈЛОЗИ

І. Положај насејеног места Кови у Просторном плану
Града Новог Сада извод
-

АЗ

2. Постојеће стање (аеро-фото)

Р 1 : 50 000

3.Постојеће стање простора у атару

Р 1 : 20 000

4. план намене земјишта у атару -извод из гілана

Р 1 : 20 000

5.Тілан намене земишта у грађевинском подручју насела
-нзвод нз плана

Р 1 : 5000

б. Инжењерско-геолошка карта

Р 1 : 75 000

7. Педолошка карта

Р 1 : 75 000
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РЕПУБЛHКА СРБИЗА
АУТОНОМнА ПОКРАЈHНЛ возводинл
грлд нови САД
СКУГіІпТинА ГРАДА новог САДА
КОМИСИЗА ЗА ПЛАНОВЕ
Ерој: V-35-349/1З
дана: 24.12. 2014. годјпте
НОВИСАД

ГІЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧIІОЈ КОНТРОЈШ
НАЦРТЛ TIJІARA ГЕИЕРАЛЧЕ РЕГУЛАЦиЈЕ НАСЕЈБЕІТОГ МЕСТЛ КОВИЈБ И
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ РОЦЕНU УТШАЈА TLnAHA ГЕRЕРАЛHЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ HАСЕЈБЕНОГ МЕСТА КОВИЈБ НА ЖИВОТЕУ СРЕДИВУ
ТГРЕ ІhUXOBOr ИЗЛАГАЊА HA JABHH УВИД

Стручла контрола Нацрта плана генералие регулације населеног места Ковил и
Извештаја о стратепжој процеіш утицаја плана генералие ретулације насењеног места
Ковпл на животну средину обавлена је на 49. седиици Компсије за плакове, одржаној
Булевар цара
24.12. 2014. године са почетком у 8,00 часова, у згради ЈГј
Лазара бр•3•) у великој сали натрећем спрату,.
Седниди су лрисуетвовали Зораи Бакмаз, председпш Комисије, Васо Кресовић, Радосав
Шћепаноић, Милаи Ковачевuћ, Зорач Вукадиновић и Марко Јоваиовић, чланови
Комисије за цланове.
Седлици су присуствовали н представницн ЈЛ lіурбанизамlІ 3авод за урбаимзам Нови Сад
и ЈП 1Завод за изтрадњу Града Нови Сад.
Нахон уводног образложења одговорног урбанисте из ЈГІ 11Урбавнзам1 Завод за урбаиизам
Нови Сад, као обрађивача плана, Комисијаје констатовала следеће :
1.даје Одлука о изради ллана генералне регулације насејвеног места Ковнзв усвојена на
ХХІІј седuици Скуптптине Града Новог Сада одржалој 25. окто6ра 2013. године
( службени лист Града Новог Сада број 58/13) са Решењем о пристулању изради
стратешке процене утицаја плаиа генералне ретулације насењенот места Ковињ на
животну средину.
2. да је Концепт плаиа генеразше регупације насењеног места Ковuњ разматрал на 33.
седници Комисије за планове, одржаиој 06.08. 2014. годиве, када је Комисија дала
позитивно мипlјЂење на исти.

3. даје текст за Надрт плана генералне регуладије нассленог места Ковил придремлен у
схладу са 3ахоном о планирању и изгрдн-.и ( Службени гласник Републнкс Србије , бр.
72/09, 81/09-испр., 64/10 одлука ус, 24/11,121/12, 42/1З-УС, 50113-УС и 98/1З-УС) и са
члаиом 23. До 27. Правилиика о са,цржиии, начину и поступку израде планских докумсната
( Сдужбени гласник Републдке Србије , број 31/10, 69/10 и 16/11), уз напомеиу да је
неопходво текст и графичхе прихазе нацрта удодобпи посдедњим изменама и допунама
Захона о плаиирању и изградњи ( Службени гласпнх Републике Србије број 132/14).
-

4. да је извештај о стратепној проденн утицаја плаиа тенералпе регулације населенбг
места Ковил на животпу средииу, припремлен у складу са чланом 12. 3ахона о
стратешкој процени угицаја па животну средину ( Сдужбени гласник Републихе Србије
бр.135/04 и 8Х/1О), и да су на њега прибавлена мишл,ења стручие јавности, те ће бити
уграђена у текст Њвеплаја о стратегпхој процени угицаја плана на животну средину, по
усменом указивању представника ЛІ ,,Урбанизам на 49.седници Комисије за планове.
5. Поводом разматрања Нацрта пдаиа генералnе регулације населеног места Ковијг, на 49.
седници, одржаној 24.12.2014.године, Комисија констатује да јс прихватила сугестију
обрађивача плаuа да се у нацрт угради измена намене дела парцеле број 4427/8 КО Ковил,
те да се за тај део парцеле, површине 300м2 (20х1 5м), предвиди намена хидротехничхи
захвати . Након усаглазпавања са ставовима Градске управе за nponuce, Нацрт плапа, као
и Извештај о стратешкој процени утицаја плаиа геиералне регулације населеног места
Ковил на жвотну средиuу, може се улутити у дањи постунак доношења плаuа, у складу
са чланом 50. Закона о плапирању и изтрадњи.
Овај извештај је саставии део записника са 49. седнице Комисије за планове.
Извештај доставнти:

1.Јп Урбаннзам 3авод за урбанизам Нови Сад
2. ЈП Завод за изградњу Града Нови Сад
3. Градској управи за урбанизам и стамбене послове
4.Члаку Градског већа задуженом за урбаннзам и залітиту жuвотне средине
5 .Архнви
Секетаромисије

Борислав Живкови , диид.инж.арх.
В.д. Нач лиика
Градске уnраве за урбапі (Зам И С$ епослове
ф
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РЕЛУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА пОКРАЈиНА ВОЈВОДHНА
грлд нови слд
CKYflІHTHHA ГРАДА ноВог САДА
КОМIјСИЈА ЗА ЛЛАКОВЕ
Број: V-35-349/1З
Дала: 19. 04. 2017. тодине
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
о ОБАВЈБЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ УпАЦРТ пЛАВА ГЕИЕРАЈі нј
РЕГУЈІАЦЈЕ иАСЕЈБЕНОГ МЕСТА КОВиЈБ ИИЗВЕШТАЈ О
СТРАТЕШКОЈ пТОЦЕНИ УiиЦАЈА HЛАНА ГЕНЕРАЈШЕ РЕГУЛА]ЏІЈЕ
НАСЕЈІЕНОГ МЕСТА КОВпЈБ НАЖflВОТНУ СРЕДИНУ
Комисија за ппанове Скулііпине Града Новог Сада, на gi. (јавној) седиици којаје одржана дана
22.10. 2015. године у зтради Скуппітине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанииа број 2, у
плавој сали на I спрату, са почетком у 9,00 часова и на 152. седници која је одржана дана
19.04.2017. годике у згради JH
Бул. цара Лазара број З/HТ, у великој сали, са
почетком у 9,00 часова, разматрала је извепгтај обрађивача nnaua o слроведеном јавном увиду у
Надрт плаиа генерале ретулације насењеног места Ковињ, допуну Извепітаја о спроведеном
јавном увиду у Нацрт плана генералне ретудације насењеног места Ковињ н Њвеіптај о
стратепікој процени утидаја ппана генералие реІулације насењенот места Ковињ на животпу
средину.
81. седници су присуствовали: зоран Бакмаз, председиик Комисије, Васо Кресовнћ, Радосав
Hјћепановић, Марко Јовановић и зораи Вукадипови , члакови Комисије. Седници иије
присуствовао Милан Ковачевић, чпан Комисије.
152. севни і и су присуствовали: 3орав Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић, 3оран
Вукадииовић, Радосав Шћепановић и Радоња Дабетић, чдаиови Комисије за лдавове.
Одлука о израдн плана генералве регулације населсног места Ковињ усвојена је на ХХIЈП
седпиди Скутпхітиве Грда Новог Сада одржаној 25. октобра 2013. годиве ( Службени дист Града
Новог Сада број 58/13) са Реілењем о изради стратешхе процене утицаја пдапа тснералне
ретуладије насењеног места Ковињ на животпу средиву.
Нацрт ллаиа генералне регулације насењеног места Ковињ и Извештај о стратеппсој процени
утидаја овог плаnа на животпу средину израднло је Јавно предузеће Урбаиизам завод за
урбаннзам Нови Сад.

Стручну контролу Нацрта плана тенералне рсгулације насењеног места Ковил и Извештаја о
стратеххпсој процени утuдаја ллана генералне насел,еног места Ковињ на животну средну,
пзвртnuлаје Комисија за планове на 49. седници одржалој 24.12. 2014. годипе.
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Нацрт плана и Іјзвештај су изложени на јавни увид у лериоду оД 03. септембра до 02. октобра
2015. тодкне (чијеје оглашавање објавлено у лuсту дјевнги од 02. септембра 2015. године). У
току јавног увида доставњено је 5 прнмедби у року предвиђеном зајавнп увид.
Након спроведеног јавног уви,ца, Комисија за плапове је на 8 1. (јавној) седвици, одржаној 22.10.
2015. годиве (чијеје одржавање објавлено у листу дневник од 19.10. 2015. године), разматрала
Њвештај обрађивача плана о спроведепом јавном увнду у Нацрт плана генералне регулације
насењеног места Ковил и Hзвештај о стратеіпкој процени угидаја nnaua na животку средшіу.
Након изношења става обрађивача јјо приспелим примедбама, на јавној седници је омогућено
подносиоцима примедби да додатно образдоже своје примедбе, након чега је закучен јавни део
седаице.
На 152. седнгци одржаној 19.04.2017. годиве, Комисија за лланове разматрала је долуну
извеппаја о сtіроведеном јавном увнду у Нацрт плана генералне регулације нассленог места
Ковињ. Имајћч у виду да је даuа 08.11. 2016. годиие доставлен одговор на захтев за
информацнју рој 104-325-1288/2015-04, односно дана 2З.12.201б годиие доставњено Решење о
одбачају захтеа за издавање водuе сагласЕости за плав тенералне регулацuје населеног места
Кови, Комисиј за ллаиове је прихватила да разматра наведену Допупу извепІтаја.
У затвореном делу седнице, Комиснјаје констатовала да су у токујавног увцда подиете следеће
примедбе:
i. имре и Анита Kacanі,
2.Месна заједпица 1Ковил ,
3.Саша Јовиh,
4. Српски православви маиастnр Светнх Архадгела, Ковил и
5.Покрајински секретаријат за полопривреду, водопривреду и мумарство.
.

.

Примедба број 1.
имре и Аиита Касаш доставили су следећу примедбу:
Власкици станиде за снабдевање горивом, имре и Аинта Kacaіn предлажу да се:
омогући прошнрење калацитета објекта на парцелu број 3307/2 где се налази постојећа
станицаи
да се укину бициклистичка и пешаа стаза (парцела број 164/4) између парцела бр.
3307/2 и 163/3 како би се обезбедило прогплрење садржаја станице јер сматра да стазе ремете рад
nумпе а не олакшавају комуникадију грађаиима.
-

-

Комиеија сматра да је примедба делимично неоснована а деламнчно је не лрнхвата, уз
образложење које је дато у извештају обрађнвача плана о спроведеном јавном увиду.

з
Примедба број 2.
Месна заједница
гхредлога:

Ковнњдоставила је следећу примедбу, која се састоји из три

2.1. Примедбом се тражи да се на парцели број 1503 која се налази у продужеткујужве
међе катастарске парцеде број 1504/4 плаиира намена хиподрома.
Компсија делимично прпхвата оВу прнмедбу, уз образложење Јсоје је дато у Извепітају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
2.2. други део примедбе односи се на плааирану локадију за спортски центар која се
налази у оквиру урбанистичхе целнве број 2. Предлог је да се пронађе друга локација, ближа
цеіпру Ковнзња и на месту које није окружено дивл.им депонијама.
Комнеија не прихвата ову примедбу, уз образложење које је дато у Извепітају обрађивача
плана о спроведеном јавном увиду.
2.3. Предлаже се да објекат друтптвеног дма на адреси Трт ослобођењаброј 1 не
буде у намеви културе. Месна заједвица Ковил наглашава да се тіј објскат налази у лроцесу
реституције, те да плаиирана намена вије адекватва.
Koіuucuja прпхвата ову примедбу, уз образложење које је дато у Извеіптају обрађивача
плана о спроведеном јавном увиду.
Примедба број 3.
Сама Јовић доставиоје следећу примедбу :
Власиик парцеле број 4427/8, која се налази у грађевинском подручју населеног места
Ковіuњ, предлаже да се планираии објекат за хидротехничке захвате, са исте измести. Овај
објекат ремети плаnове за нову изградњу на његовој парцели.
Комисија не ттрихвата ову пркмедбу, уз образложење које је дато у изветптају обрађивача
плана о спроведеном јавном увиду.
.

Примелба број 4.
Српски православнн манастир Светвх Архангела у Ковил.у доставио је следећу
лримедбу, а састоји се из четири предлога:
4.1. Први предлог односи се на мотућиост пропіирења трађевииског земњвіпта у атару.
Предпаже се да манастирски комплекс, поред парцеле број 3268, чине и гтарцела број 3267 као и
јужни део парцеле број 3265 (као у графичком лрилоту) у цизњу летализације постојећчх објеката
наовомпростору.
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Комисија прихвата ову примедбу, уз образложење које је дато у Извештају обрађивача
плана о спровсденом јавном увuжху.

4.2.

Други предлог је да парцела број 3260 КО Ковнл, на којој се иалази једаи од
објеката који користи маиастира планнра као трађевииско землнјіпе ван трађевииског тходручја
насењеног места Ковил.
Комисија нс прихвата ову примедбу, уз образложење које је дато у Извештају обрађивача
плана о спроВеденом јавном увиду.
4.3.
Тражи се могућност легализације постојећих и изгради,а нових објеката у оквиру
маластирског компдекса.
Комисија сматра да ова примедба није основана, уз образложење које је дато у Њвецхтају
обраивача плана о спроведеном јавном увиду.
4.4. Предлаже се изградња Новог објекта ресторана чарде ІІHa крају светаіІ на парцели
број 6756 КО Ковил, због савременог начина пословања уважавајући ІЅO таидарде и НАССР
систем контроле намирдица.
-

Комисија сматра да ова примедба ипје основана, уз образложење које је дато у Њвештају
обрађивача плана о сnроведеном јавном увиду.
Примелба број 5.
Покрајински секретаријат за поњопривреду, водопривреду и шумарство доставио је
следећу примедбу, а састоји се од 15 предлога, која се због обимности даје у прилогу овог
извештаја у ивтегралиом објпжу.
nримедба 5.1.
Комисија прнхвата ову примедбу, уз образложење које је дато у Извештају обрађивача
іјлана о епроведеном јавном увиду.
лрнмедба 5.2.
Комисија делимичноприхвата ову примедбу, уз образложење које је дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
примедба 5.3.
Комиснја не прлхвата ову примедбу, уз образложење које је дато у извештају обрађивача
плана о спроведеuом јавном уввжху.
примедба 5.4.
Комнсија сматра да ова прнмедба иије основана, уз образложење іcoje је дато у Њвештају
обрађивача плана о слроведеном јавном увиду.
.
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примедба 5.5.
Комнсија прихвата ову примедбу, у3 образложење које је дато у Hзветвтају обрађнвача
плана о сііроведеном јавном увиду.
примедба 5.6.
Комисија прихвата ову примедбу, уз образложење које је дато у Hзвештају обрађивача
плана о спроведеном јавном увиду.
прнмедба 5.7.
Комисија делимичцо прихвата ову прнмедбу, •уз образложење које је дато у Извештају
обрађивача плана о спровсденом јавном увиду.
примедба 5.8.
Комисија прихвата ову примедбу, уз образложење које је дато у Hзвештају обрађивача
плана о спроведеком јавном увиду.
прнмедба 5.9.
Комисија прихвата ову примедбу, уз образложење које је дато у допуии Извештаја
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
примедба 5.10.
Комисија прихвата ову лримедбу, уз образложење које је дато у Извештају обрађнвача
плана о спроведеном јавном увиду.
лримедба •5.11.
Комисија делимично прпхвата ову примедбу, уз образложсње које је дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увпду.
лриіиедба 5.12.
Комисија делимично нрихвата ову примедбу, уз образложење које је дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавпом увиду.
примедба 5.13.
Комисија лелимично прихвата ову примедбу, уз образложење које је дато у іІзвеіптају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
примедба 5.14.
Комисија сматра да ова •примедба није основана, уз образложење које је дато у Извештају
обрађивача плана о спроведеном јавном увиду.
приіиедба 5.15.
Комисија прнхвата ову лримедбу, уз образдожење које је дато у Извештају обрађивача
плана о спроведеном јавном увиду.
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Комисија коцстатује да у току јавног увида ввје било примедби на Њвештај о стратешкој
процени утицаја плана генералне регулаиије насел,еиог места Ковил на животву средииу.
Како је Комисија за плановс nрихватила примедбу број 5.9. створили су се услови да се
поступак доношења оВог плана настави у складу са 3аконом о изменама и допунаіиа Закона
о водама (,,Службени Гласпик РС , број 101116) и у складу са истим пеопходно је прибавнти
Водне услове и водну сагласност од странс надлежног водопривредног предузећа ЗВП ,,Воде
Војводкне јЈови Сац.
Такође, с обзпром на велики временски проток од када је Нацрт плана генСралне
регулације насел,еног места Ковил застао у процсдури, неолходно је извршжпи корекџије
Нацрта плана у складу са важећом законском регулатuвом.
Сагласно члапу 50. 3акона о лланпрању и изградњи, Извештај се доставл,а обрађивачу
плана на надлсжпо постулање. Наков попупања по овом извеіптају, обрађнвач плана ће
плански документ доставити надлежиом органу градске уuраве радн упућивања у
процедуру доношења.

В.Д. Начелиика
Градске управе з

послове
Дејаи Іхајловић

ЧЛАНОВИ KOMuCІUE:
1.Арх. Радоња Дабетић, диил.ииж.
2. Зорав Вукадіњовић, дилл. ипж. саобр
3. Арх. Васо Кресовнћ, дилл. ииж.
4. Арх. радосавјПћепановиh, дипл. инж.

Комисија за планове Скулштине Града Новог Сада, на 16. седници одржаној 10.10.
2018. године, поводом консултација на предлог Градске управе за урбанизам и
грађевинске послове у вези са текстом Нацрта плана генералне регулације населеног
места Ковил, који је доставлен након обавзњеногјавног увида и прибавленог Решења о
Водној сагласности ЈВП ,,Воде Војводине , донелаје посебаи

ЗАКЈћУЧАК

І

Комисија за планове сматра да је потребно да обрађивач плана ЈТІ ,,Урбавизам у
тексту Нацрта плана генералне регулације населеног места Ковил, на стр. 41 у делу
,,Мере очувања станишта заштићених и строго зајптнћених врста од надионалног
значаја врати прву алннеју, која је била саставни део текста Нацрта изложеног на
јавни увид, а која гласи:
забрањено је : мењати намену поврпзина (осим у дилу еколоніпе ревитализације
станпшта), преоравати површине под природном вегетацијох4 уклањати травни
покривач са површикским слојем земњишта, подизати соларне и ветрогенераторе,
градити рибњахе, отварати поврпіниске копове, мењати морфологију терена,
привремено или трајио одлагати отлад и оnасне материје, уносити инвазивне врсте
биЈЂака и животиња.
,,-

.

Такође је потребно преиспитатu кориговани део текста у трећој алинеји, имајући у
виду Извештај о обавњеном јавном увиду са 152. седнице Комисије за планове од
19.04.2017.године и Решење о водној сагласности ЈВП ,,Воде Војводине .

Заклучах доставити:
-

-

Лј Урбаиизам Завод за урбанизам, Нови Сад
Архиви

РЕПУВЛКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАд НОВИ САД
СКУЛШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
комисизл ЗА flЛЛНОВЕ
Број : у-35-349/13
дана: 10.10. 201& године
НОВИ САД
.

HРЕДСЕдНК КОМиСИЈЕ
Радоња дабетић, дипл.инж.арх.

РЕПУБЛКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛ{НА војводинл
гРАД ноВи САД
ГРАДСКА УHРАВА зА УРЕАИ 3АМ
И СТАМБЕІЈЕ ПОСЛОВЕ
Број: У-35-349/1З
даиа: 22.10. 2015. године
ноВи САД

ИЗВЕШТАЈ
о У1ТЕШЋУ 3АІІПТЕРЕСОВАВХ ОРГАпА, ОРГАHu3АЦиЈА И
ЈАВНОСТИ У РАЗМАТРАЊУ HЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕШІ УТHЦАЈА пЛАНА ГЕВЕРАЛПЕ РЕГУЛАЦHЈЕ
НАСЕЈІЕНОГ МЕСТА KOBіUb HA ЖиВОТНУ СРЕДИНУ
извештај о стратеджој процени угицаја Плапа генералне регулације
насееног места Ковив на животну средилу израдилоје ЈП ІІУрбанuзамІІ 3авод за
урбанизам из Новог Сада.
Градска управа за урбаиизам и стамбене послове је, на основу члаиа 18.
3акона о стратепхиој процени угицаја на животву средину (Ііслужбени гласник PCІі ,
број 135/2004 и 88/10), дана 10.11. 2014. године доставила Извештај о стратешкој
процени угицаја плана геиерадне регулацијс насејвенот места Кови на животау
срсдину заинтересованим ортанима н организацијама на мишЈвење, и то : Градска
управа за заштиту животне средипе, ЛТ ,,завод за кзградњу Града , ЈКГј •Водовод и
канализација
Српски православни маиастир Светвх Архангела у Ковиу,
,
Покрајивски завод за залптиху природе, 3авод за запттиту споменнха кузпуре Града
Новог Сада, ЈП Елекгромрежа Србије Потон лреноса ,,Нови Сад , МЗ ,,Ковил,, ЕПС
Елекгровојводива ,,Елетродистрибуција Новн Сад , ЈП Іівојводuн шумеіІ, ЛІ
жедезunце србијеІі Министарство одбраuеУправа за иифраструктуру, ЈГІ ,,Пугевн
,
ЈЕГІ
ЛТ
Србије , ЈП ,,Трапснафта , Телеком Србија, ЈГј
и
ЈКH
,,Чистоћа
.
,,Градско зеленuло
Од позваиих оргава и организација своје мишлење су пре јавног увида
доставили : Градска управа за. заштхпу животне средине, ЛСГј Водовод и
канализацијаІІ МЗ
Покрајински завод за заштиту природе, ЈП ІІжелезнице
,
србијеІі Лј ,,Пугеви
Jfl ,Траnснафт ,
ЈГТ Војводин діумеІІ, ЈП
,
ЈП ,,ииформатиха и ЈКГј ,,Чистоћа .
Пристигла мијпњења на Извсппај о стратешкој процени утицаја Ллана
генералне регулацнје насееног места Ковил, на животну средину разматрапа cy na 49.
седници одржаној 24.12. 2014. тодuне.
І!

Градоначешіиі Града Новот Сада је даuа 31.08. 2015. годиие утврдuо
ллана
генералие
ретулације насејвенот места КовиЈБ и ставио та најавни увид у
Нацрт
периоду од 03. сехпембра до 02. отпобра 2015. тодине. Истовремено са СтавзЂањем на
јавни увид Нацрта наведеног плаиа, на јавни увид је ставен н Извемтај о стратепгкој
процени угнцаја плана генералне регулације насееног места КовиЈБ на животну
средину, са роком трајања као и занаведени nnau.

У Току трајањајавнот увида није бИЈТО примсдби, предлога и сугестија на
стратешкој
nроцени утицаја Плана генералне регулације населеног места
Извештај о
Ковил на животву средину.
Јавна расправа о Извештају о стратешкој процени утицаја Плана
генералие регулације населеног места Ковил на животну средииу одржана је на 81.
(јавној) седници, одржаној 22.10. 2015. године, заједно са раслравом о Нацрту плана
генералне регулације населенот места Ковил. У току ј авне расправе није било
примедби ни дредлога на Извеппај о стратепткој процени утицаја генералне регулације
населеног места Ковил на животну средииу.
Комчсија је заузела став да је неопходно да се Извештј о стратешкој
утицаја
Плана генералне регулације насењеног места Ковил на животnу
процени
средину заједно са Извејптајеи Комисије, сагласно члаиу 21. Захона о стратевікој
процени утицаја на животну среднну, достави Градској управи за заштиту животне
средине ради прибавЈњања сагдасности.

