
На  основу  члана  52. став  1. тачка  14. Статута  Града  Новог  Сада  - 
пречиізіћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), поводом  
разматрања  Предлога  плана  генералне  регулације  населеног  места  Ковил, 
Скупіптина  Града  Новог  Сада  на  XLVІІ  седници  од  20. фебруара  2019. године, 
доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извензтај  Комисиј  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  генералне  регулације  населеног  
места  Ковил  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  
регулације  населеног  места  Ковил  на  животну  средину  пре  њиховог  излагања  на  
јавни  увид  са  49. седнице  од  24. децембра  2014. године, Извештај  о  обавленом  
јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  регулације  населеног  места  Ковил  и  
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  населенот  
места  Ковил  на  животну  средину  са  152. седнице  Комисије  за  планове  од  19. 
априла  2017. године, 3акњучак  са  16. седнице  Комисије  за  планове  од  10. ојпобра  
20 1 8. године, као  и  Извештај  о  учешћу  заинтересованих  органа, организација  и  
јавности  у  разматрању  извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  
регулације  населеног  места  Ковил  на  животну  средину . 

2. 3аклучак  са  планом  и  Извештајима  доставити  Градској  управи  за  
урбанизам  и  грађевинске  послове. 
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Број : 35-349/2013-1 
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На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  
РС, бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/1О-УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14 и  83/18), члана  130. став  2. Закона  о  изменама  и  допукама  Закона  о  
тјланирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС , број  132/14) и  члаиа  24. тачка  б. Статута  
Града  Новог  Сада  - пречишћен  текст  (Іслужбени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08) 
Скуппітина  Града  Новог  Сада  иа  XLVІІ  седници  од  20. фебруара  20 19. годиие,  ДОНОСИ  

пЛАН  ГЕНЕРЛЛНЕ  РЕГУЛАЦHЈЕ  
НЛСЕЛЕНОГ  МЕСТА  КОВИЈћ  

Увод  

Подручје  којеје  обухваЋено  плаиом  генералне  регулације  населеног  места  Ковил, 
(у  далем  тексту: плаu) обухвата  Катастарску  општииу  Ковињ. Насењено  место  Ковил  
налази  се  у  источном  делу  Града  Новот  Сада. Његова  посебност, која  је  очуваиа  
захвалујућч  томе  што  није  био  место  доселавања  и  већег  обима  стамбене  нзrрадње, је  у  
традиционалном  начину  сталовања  и  природном  окружењу  које  пружа  изузетне  
погодности  за  туризам, спорт  и  рекреацију, и  др.  На  укупан  развој  насења  значајно  утиче  
близина  Новог  Сада  као  центра  гравитације. 

Карајперистичне  просторне  целине  су  грађевинско  подручје  насел,а  и  атар  који  
се  просторно  и  функционално  може  поделити  на: североисточни  (са  најквалитетнијим  
полопривредним  земњиштем  намењеним  поњопривредној  производњи), југозаладии  
(са  земњиштем  слабиј  ет  квалитета  под  повременим  негативним  утицај  ем  високих  
подземннх  вода),  маnастир  Ковнњ  ујугоисточном  делу  атара  и  простор  Ковињскот  рита  
са  реком  дунав. Населе  Ковињ, који  је  историјски  бно  поделен  на  Горњи  и  доњи, се  
условно  може  поделити  по  истим  основама  на  урбанистичке  целине: постојеће  насење  
(претежно  намењено  становању, централним  садржајима  и  јавним  службама), 
проптирење  у  источном  делу  (претежно  намењено  спортско  - рекреативном  центру) и  
радну  зону  у  северозападном  делу  насела. 

У  оквиру  насења  Ковињ, управно  органнзованог  као  месна  заједница, 
функционишу  институције  образовања, културе, здравствене  и  социјалие  заштите. 
Основна  делатност  насења  је  поњопривреда, концентрисаиа  у  северној  зони  атара. 
Прuвредне  делатности  из  секундарног  и  терцијарног  сектора  су  концектриса uе  у  зонu уз  
јужни  обод  ауто-пута. 

Посебне  карактеристике  плаиског  подручја  је  Манастuр  Ковuњ  са  заштuћеном  
околином  најуrоисточном  ободу  насења, која  обухвата  полопривредно  земњиптте  али  и  
шуме  у  nриобалном  делу  уз  дуиав. Природне  вредности  плаuског  обухвата  су  пре  свега  
концетрисане  уз  дунав, формално  заштићене  као  природно  добро  - Специјалки  резерват  
прнроде  Ковињско-гјетроварадински  рит . 



Поред  дунава  као  међувародног  плоВног  пута, карахтеристика  обухвата  планаје  
и  коридор  аутопута  који  га  просторно  и  функционално  дели  на  северни  ијужни  део. 

Цил  израле  плаuа  је  анализа  нових  потреба  и  преиспитивање  развојних  
потенцијала, а  пре  свега  просторног  оквира  будућег  развоја  насења  Ковињ. У  овом  
процесу  преиспитаhе  се  постојеће  планско  репЈена  и  утврдитн  ново  са  функционалног , 
социо-економског, као  и  аспеката  замтите  животне  средине, природе  и  културног  
наслеђа, у  складу  са  важећом  правном  регулативом , другом  планском  документацијом  и  
потребама  стаиовника  и  корисника  целокупног  простора  обухваћеног  планом . 

Планом  се  дефинише  дугорочна  пројекцuја  развоја  и  просторног  развоја  насења  и  
атара, као  и  правила  уређења  и  грађења  за  просторне  и  урбанистичке  целине  за  коју  је  
основ  за  реализацију  овај  план. 

Ј ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  

Извод  из  текстуалног  дела  Концепта  плана  

Концепт  просторног  развоја  Ковuла  је  базиран  на  одрживом  развоју  и  далем  
унапређењу  потенцијала  за  развој  полопривреде  и  других  пратећих  прuвреднuх  грана  из  
примарног, секундарног  u терцијарног  ceіnopa према  условима  карахтеристичи uх  
просторних  целuна. Међу  најnерспектuвнијuм  делатностuма  су  разноврсни  и  
специфични  вuдови  туризма  (верски, културни , етно, путнu, рекреатnвни, ловни  н  
риболовни). 

Будући  да  се  не  очекује  значајан  nораст  броја  становника, не  предвиђа  се  
повећање  површина  намењенuх  стаповању  у  оквиру  утврђеног  грађевинског  подручја  
насења. Резерве  простора  за  стамбену  изгралњу  nостоје  у  ободним  зонама, anu u y оквиру  
самог  насења. 

Развој  nривредних  делатности  ће  се  развијатu у  оквиру  радне  зоnе  у  
северозападном  делу  насења  уз  пуг  према  Будисавн, јужно  од  аутоnуга. Иако  је  зона  
раnије  формираuа, малu степен  досадапіње  реализадије  обезбеђује  потенцијал  за  
дугогодишњи  развој . Примарне  привредне  делатности  у  домену  полопрuвреде  (фарме, 
пластеnицu u друго) ће  се  развијатн  у  атару, уз  услов  uеопходног  удањења  од  насења. 

3а  подручје  Специјалног  резервата  природе  Ковилско-петроварадински  рит , 
дефиннсаће  се  условu заштите, уређења  и  развоја  у  складу  са  плаискuм  решењuма  u 
условима  ПпПпн  СРП  Ковuлско  - петроварадuuски  рит . Основни  цињ  је  очување  
nриродних  вредности  специјалиог  резервата  природе  подразумева  доследво  спровођење  
захонскнх  мера  запітите  застуn.њених  и  угроженuх  бињнuх  и  жнвотињских  врста  у  риту. 

Споменик  културе  маuастuр  Ковил  са  заппићеном  околином  од  посебног  
исторuјског  и  културног  зnачаја  за  насење  Ковињ  биће  третиран  према  условима  и  
мерама  надлежне  службе  заштuте. 

Плаnираиu развој  Ковиња  nодразумева  и  развој  саобраћаја  као  једпе  од  виталних  
фуuкцнја  насела, пре  свега  саобраhајне  инфраструктуре  друмског  саобраhаја, као  што  су  
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Државни  пут  АI (Е75), опшТиНски  путеви  и  постојеће  u nnauupane сабирне  и  приступне  
улице. другс  смсрнице  за  развој  обухвата  афирмацију  бициклистичког  саобраћаја, а  с  
обзиром  да  Ковил  директно  излази  на  дунав, планираhе  се  изградња  неколико  пристаuа  
за  чамце  у  складу  са  условима  заштите  резервата. 

Снабдевање  водом  насења  ће  бити  решено  преко  постојеће  и  планиране  
водоводне  мреже  која  ће  функционисати  у  оквиру  водоводног  система  Града  І-Іовог  Сада. 
Отпадне  воде  ће  се  преко  постојеће  и  планиране  канализационе  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  ггодземних  водоносних  слојева  или  мелиорационих  канала . 
Ради  повећања  електроенергетских  капацитета  и  сигурности  напајања  

потрошача, а  због  предвиђене  изградње  пословно -производних  садржаја  у  радној  зони  и  
уз  државни  пут  АІ  (Е75), у  наредном  периоду  потребно  је  изградити  нову  
трансформаторску  станицу  1 10/20 kV Ковињ  и  прикњучни  далековод  1 10 kV 
северозападно  од  грађевинског  подручја . 

3аштита  и  унапређење  подручја  ће  се  базирати  на  планским  активностима  у  
области  заштите  животне  средине  и  подразумева  спречавање  и  ограничавање  загађења, 
и  обнову  и  ревитализацију  девастираних  простора. 

11 ПЛАНСКИДЕО  

1. ПРАВНИ  И  ПЛАНСКИ  ОСНОВ  

Правни  основ  за  израду  nлана  садржан  је  у  3акону  о  планирању  и  изградњи  
( Службени  гласник  РС ,, бр.  72/09, 81/09-исправка, 64110-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14 и  83/18) (у  дањем  тексту: 3акон  о  плаuирању  и  
изградњи) у  коме  је  утврђено  да  се  плај  генералне  регулације  доноси  за  насењено  место  
кадаје  то  предвиђено  просторним  планом. 

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плаnа  генералне  регулације  насењеног  
места  Ковињ  ( Службени  лист  Града  Новог  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  просторни  план  Града), којим  су  
утврђене  смернице  и  критеријуми  за  уређење  просторних  целина  и  зона, дефинисани  
програмски  елементи  за  развој , и  дата  планска  начела  и  критеријуми  за  коришћење  
природних  ресурса. Просторним  плаuом  утврђено  је  да  се  плаuом  генералне  регулације  
за  насењено  место  Ковињ  обухвата  цела  катастарска  општина, са  грађевинским  
подручјем  насења  и  атаром . 

Цињ  израде  планаје  одређивање  претежне  намене  земњишта  и  правила  уређења  
и  грађења  у  складу  са  наменом  површина, и  правцима  и  коридорима  за  саобраћајну , 
енергетску , водну, комуналну  и  другу  инфраструктуру . гlланом  ће  се  одредити  
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дугорочна  пројекција  развоја  и  просторног  уређења, као  и  правила  уређења  и  грађења  за  
просторне  целине  за  које  је  основ  за  реализацију  овај  план. 

Израда  плана  подразумева  детал.но  сагледавање  гіросторних  потенцијала  
подручја, разраду  одређених  инфраструктурних  потеза, разраду  значајних  природних  и  
створених  целина  и  објеката. 

2. ОБУХВАТ  ПЛАНА  И  ГРАНИЦА  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

План  генералне  регулације  се  доноси  за  Катастарску  опілтину  Ковил  (у  да.њем  
тексту : КО  Ковињ), тако  да  се  граница  гіодручја  обухваћеног  планом  поклапа  са  
границом  КО  Ковињ. Површина  обухваliена  границом  планаје  10643,70 ћа. 

2.1. Граница  грађевинског  подручја  насењсног  мсста  

Површина  грађевинског  подручја  населеног  места  Ковилје  548,40 ha. 
3а  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  подручја  утврђује  се  четворомеђа  

парцела  бр.  40 1, 402, 33 16/1 и  33 16/2. Идући  у  правцу  североистока, граница  се  поклапа  
са  северозападном  границом  парцела  бр. 401, 374, 320/1, 333, 334 и  336, скреће  на  
југоисток  по  североисточним  границама  парцела  бр. 336, 335 334 330 и  329, затим  скреће  
на  север, прссеца  пут  Каћ  - Ковињ  по  граници  парцела  бр. 3303/1 и  3303/2, и  долази  до  
тромеђе  парцела  бр. 3303/1, 3303/2 и  3. Из  ове  тачке  граница  генсрално  у  правцу  севера  
по  западним  граиицама  парцела  бр. 3 и  5 долази  до  југоисточне  границе  поњског  пута  
(парцела  број  4428/2), по  њој  скреће  у  правцу  североистока  и  долази  до  четворомеђе  
парцела  бр. 3, 4, 4428/1 и  4428/2. Одавде  граиица  иде  најпре  у  правцу  северозапада  и  
дање, 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  граница  скреће  на  југоисток  и  
поклапа  се  са  јужном  границом  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, 158, 3307/1, долази  до  међне  тачке  број  7 из  које  се  поклапа  са  североисточном  
границом  парцела  бр. 3307/1, 120 и  3308 (поњски  пут), и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 
6854, 3308 и  1099. Из  ове  тачке  граница  скреће  ка  југозападу  по  југоисточној  међи  
поњског  пута  (парцела  број  33 08), пресеца  парцелу  број  1 19 1 по  планираној  југоисточној  
регулацији  до  пресека  са  западном  границом  парцеле  број  1 191, и  скреће  на  југ  по  тој  
граници  до  тромеђе  парцела  бр. 3308, 1191 и  1192. Идући  дање  у  правцу  југоистока  
граница  се  поклапа  сајугоисточном  границом  парцеле  број  1192 до  тромеђе  парцела  бр. 
1 192, 1 184 и  3309/1, у  истом  правцу, пресеца  парцелу  број  3309/1 до  тромеђе  парцела  бр. 
3309/1, 2026 и  1971, где  скреће  најугозаnад  појугоисточној  граници  парцеле  број  3309/1 
до  тромеђе  парцела  бр.  3309/1, 1949 и  1946. У  овој  тачки  граница  скреће  на  југоисток, 
обухвата  парцеле  бр.  1946, 1947, 1948, пресеца  парцелу  број  1957, обухвата  парцеле  бр. 
1958 и  1957, и  дање  у  истом  правцу, пресеца  парцелу  број  1970 ка  детањној  тачки  којаје  
наспрам  тромеђе  парцела  бр. 1971, 1979 и  1980, пресеца  поњски  пут  (парцела  број  19 11) 
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ка  поменутој  тромеђи  из  које  скреће  на  североисток  и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 
1971, 1981 и  2014, затим  селомикасевероистокупојужним  међи  парцелабр . 2014, 2013, 
2043 и  2042 и  по.гЂског  пута  (парцела  број  33 10/2). Из  ове  тачке  граница  се  ломи  кајугу  
по  источној  међи  поњског  пута  (парцела  број  33 10/1) до  међне  белсге  број  10, па  преко  
међних  белега  бр. 1 ј  и  12 граница  се  поклапа  са  источном  границом  поњског  пута  ( 
парцела  број  2132), а  затим  се  ломи  ка  југозападу  по  међи  парцела  бр. 2146/1 и  5863, 
обухватапарцелебр .2146/1,2144/2,2144/1,2138,2142,2199и 2183, идолазидотромеђе  
парцела  бр. 2152, 2183 и  2145, одакле  се  у  правцујугозапада  поклапа  са  северозападном  
границом  парцеле  број  2152 до  тромеђе  парцела  бр. 2152, 2153 и  3240/1. Из  ове  тачке  
граница  скреће  најугоисток  по  североисточним  границама  парцела  бр. 3240/1 и  3240/2 
до  међне  тачке  број  5 у  којој  скреће  на  југозапад  по  југоисточној  граници  парцеле  број  
3242 до  четворомеђе  парцела  бр. 3242, 3241, 3245 и  3299/1 (парцела  канала), и  у  истом  
nравцу  пресеца  канал  до  петомеђе  nарцела  бр. 3299/1, 3263, 3258, 3252 и  3248. Одавде  се  
граница  у  правцу  запада  поклапа  са  јужном  границом  парцеле  канала  број  3299/1 до  
тромеђе  парцела  бр.  3299/1, 3329 и  3302/3, у  којој  скреће  најугоисток  по  јужној  граници  
канала  (парцела  број  3329) обухватајући  парцелу  број  3302/4, и  долази  до  међне  тачке  
број  23. Из  ове  тачке  граница  се  у  правцу  северозапада  поклапа  са  постојећом  границом  
грађевинског  подручја  преко  тачака  бр. 24 и  25, прелази  насип  до  међне  белеге  број  26 
и  nродужава  обалом  дунавца  (nарцела  број  683 1) у  правцу  северозапада  преко  међних  
белега  бр.  27, 28, 29 и  30. Идући  дање  у  nравцу  севера  и  североистока  граница  се  nоклапа  
са  обалом  до  међних  белега  бр. 3 1 и  32, па  nрелази  на  десну  обалу  дунавца  (nарцела  број  
3298) до  међне  белеге  број  33, затим  се  ломи  ка  заnаду  no јужној  међи  парцеле  број  33 17 
до  међне  белеге  број  34. Из  ове  тачке  граница  се  ломи  ка  северу  преко  међне  белеге  број  
35 до  међне  белеге  број  36, затим  се  ломи  ка  западу  до  међне  белеге  број  37, и  поново  
скреће  ка  северу  до  међне  белеге  број  38 nратећи  источну  међу  nута  (парцела  број  5926). 
У  правцу  севера  граница  грађевинског  подручја  одређенаје  међним  белегама  бр.  39 и  40 
до  тромеђе  парцела  бр. 1504, 1505 и  7150, затим  скреће  ка  североистоку  по  међи  парцела  
бр. 1504 и  1505 и  под  лравим  углом  пресеца  Улицу  Ада  до  међе  nарцела  бр. 33 17 и  1503. 
Из  ове  тачке  граница  се  ломи  кајугоистоку  по  међи  nарцела  бр. 33 17 и  1503 до  северне  
регулације  Улице  Лоле  Рибара  (парцела  број  1605), ту  се  ломи  ка  истоку  но  међи  парцела  
бр. 1503 и  1605, и  у  том  nравцу  nресеца  дунавац  до  тромеђе  парцела  бр. 3298, 1502 и  
3313. Од  ове  тромеђе  граница  се  ломи  ка  северозаnаду  по  левој  обали  дунавца  преко  
међне  белеге  број  43 до  тромеђе  nарцела  бр.ј  411, 1502 и  6803. У  овој  тромеђи  граница  
скреће  ка  североистоку  no међи  nарцела  бр.  411 и  1502; 411 и  412 до  пресека  са  
продуженим  nравцем  међе  nарцела  бр.  413 и  414, ту  пресеца  Улицу  Илије  Нешина  
(парцела  број  412) и  поклала  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  поклапа  са  
северозападним  границама  парцела  бр.  4 13/1, 33 1 6/2, и  долази  до  почетне  тачке  описа  
границе  грађевинског  подручја  насења  Ковињ. 

- 
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2.2. Опис  границс  грађевинског  земњишта  у  атару  

А. Грађевинско  землиштс  у  атару  планирано  за  водозахват  
Обухвата  целу  парцелу  број  3734, површине  0,979 ћа. 

Б. Грађевинско  зсмлиште  у  атару  планирано  за  зону  куће  за  одмор  (викснд  
населе) 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 ha. 

В. Грађевинско  землиштс  у  атару  планирано  за  прсчистач  отпадиих  вода  
Обухвата  део  парцеле  број  4430, од  тромеђе  парцела  бр. 4430, 6867 и  7039 у  

правцу  северозапада  75,00 м  скреће  најугоисток  50,00 м  паралелно  граници  парцела  бр. 
4430 и  6867, затим  скреће  најугозалад  паралелно  граници  парцела  бр. 4430 и  7039 и  по  
граници  парцела  бр. 4430 и  6867 долази  до  тромеђе. Површинаје  0,355 ћа. 

Г. Грађевинско  землиште  у  атару  планирано  за  пречистач  отпадних  вода  
Обухвата  целу  парцелу  број  345/1 поврпіине  0,839 ћа. 

Д. Грађевинско  землијлте  планирано  за  станицу  за  снабдевањс  горивом  и  
мотсл  Етно-село  

Обухвата  целу  парцелу  број  1123 површине  2,839 ћа. 

Ћ. Грађевинско  землиштс  у  атару  планирано  за  манастир  Ковил  
Обухвата  целу  парцелу  број  3268 површине  4, 1 55 ћа. 

Е. Грађевинско  землиште  у  атару  планирано  за  туристичко  - угоститсњски  
комплекс  Шумарска  кућа  

Обухвата  целе  парцеле  бр. 6708 и  6709, површине  1,036 ћа. 

Ж. Грађевинско  землиште  у  атару  планирано  за  туристичко- угостителски  
комплекс  На  крај  света  

Обухвата  целу  парцелу  број  6756 површине  0,423 ha. 

3. Грађевинско  землиште  у  атару  лланирано  за  Туристичко-угоститењски  
комплекс  Тиквара  

Обухвата  целе  парцеле  бр. 3288 и  3286, поврnіине  0,305 ha. 
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З. ДОКУМЕНТАЦИЈА  Од  ЗНАЧАЈА  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА  

Просторни  план  подручја  посебне  намене  међународног  плоВног  пута  Е80 

- дунав  (Паневропски  коридор  Ујј) (ІіСлужбени  гласник  РС , број  3/1 О), 

- Просторни  план  подручја  посебне  намене  система  продуктовода  кроз  
Србију  (Сомбор-Нови  Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш) ( Службени  
гласник  РС  број  1/1 1), 

- Просторни  план  подручја  посебие  намене  Специјалног  резервата  природе  
Ковилско  - петроварадински  ритіі  ( Службени  лист  АПВ , број  3/12), 

- Просторни  план  Града  Новог  Сала  (ііслужбени  лист  Града  Новог  Садаіі , 
број  11/12), 

- План  генералне  регулације  насења  Ковињ  Службени  лист  Града  Новог  
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  детањне  регулације  ауто-пута). 

Од  значаја  за  израду  овог  плана  је  и  Одлука  о  утврђивану  запітићене  околине  
споменика  културе  Манастира  Ковињ  ( Службени  гласник  РС,ј  број  9/08). 

У  правну  регулативу  од  значаја  за  израду  плана  спадају  сви  важећи  закони, 

правилници  и  други  прописи  који  се  односе  на  области  изградње  објеката, делатности  
поњопривреде , іпумарства, водопривреде , саобраћаја , енергетике , туризма, заштите  
животне  средине, здравства, образовања, спорта  и  др. 

4. ПРОЈЕКЦИЈА  СТАНОВНИШТВА  И  ПРИВРЕДНОГ  РАЗВОЈА  

4.1. дсмографски  развој  

Анализом  података  о  броју  стаuовника  насења  уочњиво  је  да  број  становника  
Ковиња  у  последњих  стотинак  година  није  значајно  варирао . 

Према  резултатима  последњег  пописа, спроведеног  20 1 1. године, Ковињ  има  54 14 
становника  распоређених  у  17 13 дома1іинстава. 
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Табела  број  1 кретање  броја  становника , домаћинстава  и  просечне  величине  домаћинстава  у  
населу  Ковиња  1948-20 1 1. година  (подаци  преузети  из  публикација  Реnубличког  завода  за  статистику ). 

Пописна  година  Број  становника  • . Број  домаћинстава  Просечан  бр. чланова  
домаћинства  

1961 5448 1517 3,6 

1971 5290 1508 3,5 
1981 5279 1632 3,2 

1991 5224 1606 3,3 

2002 5599 1754 3,2 

2011 5414 1713 3,2 

Уочњиво  је  да  се  број  становника  Ковиња  од  6О-тих  година  прошлог  века  
континуирано  смањује. Радно  способно  становништво  је  напуштало  Ковињ, а  природни  
прираштај  није  могао  да  надокнади  тај  тренд  емиграције . Изузетак  чини  међупописни  
пернод  1991-2002. година  када  је, упркос  негативном  природном  прираЈптају , број  
становника  насења  порастао  захвалујућн  механичком  приливу. Процес  нуклеаризације  
породице, тј  укидање  праксе  да  неколико  генерација  жuви  под  истим  кровом  у  једном  
домаћинству , довео  је  до  тога  да  до  2002. године  Ковињ  увећава  број  домаћинстава  нако  
се  број  становника  смањује. 

Ковињ  је  насење  Града  Новог  Сада  које  већ  три  деценије  бележи  негативан  
природни  прираштај , а  стопа  наталитетаје  пала  са  14,4 %о  у  међупописном  периоду  196 1-
1971. година  на  8,5 %о  за  период  2002-2007. година  (према  документу  I!демоГрафски  
развој  Града  Новог  Сада , Нови  Сад  2009. година). 

Просечна  старост  становника  Ковиња  је  40,3 године. Ковињ  припада  групи  
насела  чије  се  становништво  налази  у  стадијуму  дубоке  демографске  старости, а  група  
становника  старијих  од  60 годuна  чини  једну  петину  укупног  становништва . 

Већ  од  90-их  година  у  Ковињује  број  станова  за  стално  становање  већи  од  броја  
домаћинстава . 

У  односу  на  претходни  попис  број  напуштених  станова  је  порастао  са  45 на  63. 
Такође, порастао  је  број  станова  који  се  користе  за  рекреацију  и  одмор  са  89 у  2002. 
годинн  на  13 1 стан  у  20 1 1. години . Последице  давно  започетог  процеса  деаграризације  
који  је  условњен  интензивном  урбанизацијом  Новог  Сада  се  осећају  и  данас. 
Становништво  Ковиња, али  и  других  насења  новосадске  општине, је  све  старије, а  
природни  прираштај  веома  низак, јер  је  и  фертилни  контигент  становништва  све  мањи. 
То  доводи  до  повећања  броја  самачких  домаћинстава  која  се  после  извесног  времена  
сједињују  са  домаћинствима  својих  сродника, рођака. Иза  њих  остају  напуштене  куће, 
трајно  нли  привремено . Иахо  је  приметан  тренд  да  се  наследици  ових  некретнина  после  
окончаног  радног  века  враћају  на  привремено  напуштена  имања, он  још  увек  није  
статистички  видњив, а  старосна  структура  повратника  је  таква  да  неће  допринети  
демографској  ревитализацији . 
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Графикон  број  l: домаћинства  по  броју  чланова  и  њихов  удео  у  укугтном  броју  домаћинстава  
(Извор: Републички  завод  за  статистику, Попис  становништва, домаћинстава  и  станова  2011. у  Републици  
Србији , књига  10). 

• 1 члан  

п  2 ЧЈІН I 

3 чјlана  

• 4 члана  

5 чјанооа  

Би  внијс  

Пројекција  становнишмва  

Поређењем  резултата  два  последња  пописа  уочава  се  да  се  број  становника  насења  
Ковињ  смањује. у3 претпоставку  о  растућем  фертилитету  број  ставовника  би  у  наредној  
деценији  требало  да  забележи  благи  раст, а  затим  поново  тіад, тако  да  ће  до  крај  а  планског  
периода  број  становника  Ковиња  ипак  бити  смањен  за  око  2 посто. 

Табела  број  2: Пројекција  укупног  становништва  Ковила. 

nonuc 
2002 

nonuc • 

2011 
пројекције  - година  
2014 •2019 • 2024 2029 2034 

5599 5414 5462 5490 5481 5423 5305 

На  основу  података  о  укупном  броју  становника, могуће  је  извести  и  пројекцију  
важнијих  карактеристичних  контингената  становништва . 

Табела  број  3: Пројекција  карактеристичних  контингената  становништва  Ковила. 

Контингентистановншптва  
попис  
2002 

стање  
2010 

пројекције  - година  
2014 2019 2024 2029 2034 

Јаслени  узраст  (1-3 година) 1 74 l 52 l 66 1 60 157 1 57 1 53 

Предшколски (4-бгодина) 173 172 155 166 159 158 156 

Школски  узраст  (7-14 година) 549 497 454 427 450 433 425 

Средњошколскиузраст (15-18 година) 337 254 246
• 248 210 231 220 

Почетак  студентског  узраста  
(19 година) 85 70 61 63 53 58 57 

Старо  становништво  (65 и  више  година) 847 8 16 842 977 1064 1133 1 150 

Остарело  становништво  
(8оивишегодина) 

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  домаћинства  у  наредном  периоду  
смањивати  за  0,1 у  свакој  декади, тако  да  ће  до  краја  планског  периода  просечна  
величина  у  Ковињу  бити  3 члана! 

4.2. Привредни  развој  

Насење  Ковињ  има  низ  повоњних  карактеристика  за  бржи  економски  развој . 
Налази  се  у  близини  великог  тр)кишта  Новог  Сада  са  којим  је  непосредно  повезано  
државним  путем  АI (Е  75), а  посредно  са  више  постојећих  и  планираних  општинских  
путева. Ковињ  је  и  насење  са  највећим  атаром, односно  највећом  површином  плодног  
земњишта  на  територији  Града. Земњиште  у  атару  је  погодно  за  развој  разноврсних  
поњопривредних  култура, а  посебно  је  значајна  перспектива  за  развој  органске  
производње . Атар  насења  обухвата  и  део  приоба.ња  дунава  и  Специјални  резерват  
природе  Ковињско -петроварадински  рит, мто  представња  погодност  за  развој  туризма. 

Површина  атара  планског  подручја  износи  10.059,28 ћа, од  којих  је  9.359,29 ha 
или  око  93%, плодно  земњиште . Граl)евинско  земњиште  чини  свега  око  5,5% КО, што  
говори  о  рационалном  коришћењу  земњишта  ради  очувања  плодног  земњишта  као  
необновњивог  добра. 

У  атару  преовлађује  поњопривредно  земњиште  са  6.761,12 ћа, што  чини  готово  
6З,5% укупне  површине  обухвата  плана. Поњопривредно  земњиште  је  у  функцији  
поњопривредне  производње ,  пре  свега  ратарске  и  повртарске  (учешће  воћњака  и  
винограда  у  обрадивим  површинама  је  занемарњиво ). Учешће  шумског  земњишта  у  
атарује  знатно  (21%), а  водно  земњиште  чини  део  тока  Дунава. 

Табела  број  4: 3апосленост  (попис  из  2002. год.). 

Насење  Укупно  запослени  Незапослени  Радни  контингент  
Ковнњ  1.985 598 3.607 

ОД  укупног  броја  запослених  поњопривредом  се  у  Ковињу  бави  609 лица, од  чега  
њих  482 поседује  сопствено  поњопривредно  газдинство . Такође, велики  потенцијал  
радно  способног  становништва  није  у  довоњној  мери  искоришћен . 

Привредни  развој  Ковиња  засниваhе  се  на  активирању  постојећих  потенцијала  
насења  (квалитетно  поњопривредно  земњиште , повоњан  географски  положај  и  
расположива  радна  снага). 

Примарни  сектор  
Бржи  развој  примарног  сектора  привреде  биће  остварен  ефикаснијом  

експлоатацијом  природних  ресурса  (поњопривредних , шумских  и  водних). 
Поњопривреда  представња  грану  привреде  која  запошњава  највећи  број  становника  
насења  Ковињ  и  један  је  од  основних  ослонаца  привредног  развоја. Поњопривредно  
земњиште, као  најзначајнији  део  зелених  површина  у  атару, усмерава  се  на  повећању  
поседа, наводњавање  и  примену  савремсних  средстава  за  поњопривредну  производњу . 

10 



Обрадиве  полоприврсдне  површиНе  се  превасходно  користс  у  сврху  ратарскс  
производње, а  предвиђа  се  да  ће  се  у  будућности  повсћавати  површине  под  повртарским  
културама. Очскује  се  и  убрзав  развој  органске  производњс  хране, што  је  вид  
полопривредне  производње  за  чијим  производима  постоји  велика  тражња  на  тржипгту . 
Производња  здраве  крансје  привредии  потенцијал  којијс  могућс  експлоатисати  и  кроз  
разне  видове  туризма  (еколошког, едукативног , излстничког  и  сл.). Предвиђа  се  да  ће  се  
ефикасност  полопривредне  производњс  повећавати  већим  коришћењем  природних  
погодности  за  наводњавање  зсмњишта. Сајачањем  поњопривредне  производње ,  посебно  
житарица  и  крмног  биња  рачуна  се  и  на  раст  сточарске  производње , за  шта  су  обезбеђени  
и  просторно-плански  услови  одрсђивањем  простора  у  атару  у  којемје  могуће  формирати  
фарме  за  узгој  стоке. 

Атар  насела  Ковињ  је  богат  и  шумским  земњиштем . Развој  шумарства  треба  
усмеравати  тако  да  прс  свега, буде  у  функцији  развој  туризма  формирањем  
одговарајућих  шумских  пејзажа, уз  остваривање  заштитне  и  производнс  функције  шума. 
То  се  може  постићи  одрживим  газдовањем , односно  коришћењем  шума  на  такав  начин  
да  се  очува  биодиверзитет , обнавлање  и  виталност, те  укупан  потенцијал  шума. Шуме  
представњају  сировинску  основу  за  дрвну  индустрију , обезбеђују  потребе  за  огревом, 

обновњивим  извором  снергије, грађевинским  материјалом , за  дрвним  и  недрвним  
производима  (лековито  биње, печурке, шумски  плодови ...). У  том  смислу  потребно  је  
извршити  реконструкцију  девастираних  шума  нарочито  узгојем  аутохтоних  врста  како  
би  се  створили  услови  за  производњу  недрвних  и  бињних  производа  и  повећала  бројност  
популације  фауне  у  шумама. Такође, потребно  је  и  повећати  учешће  
високопродуктивних  врста, посебно  заснивањем  дуготрајних  засада  на  деградираним  
полопривредним  површинама . Тако  би  се  поболліали  и  услови  за  развој  екотуризма, 

односно  створила  боња  основа  за  развој  ловства. 

Секундарне  делатности  
Очекује  се  да  ће  се  у  наредном  периоду  остварити  раст  запослености  и  изградња  

нових  капацитета  и  у  области  секундарних  делатности , посебно  у  области  прераде, 
складиштења  и  транспорта  примарних  полопривредних  производа  чиме  би  се  овакви  
капацитети  нашли  на  извору  сировина  за  производњу . 

У  радној  зони  предвиђен  је  развој  оних  делатност  које  захтевају  веће  просторе  и  
чије  обавњање  може  имати  негативне  утицаје  на  становање, док  се  у  зони  мешовите  
намене  планирају  оне  врсте  делатности  које  су  компатибилне  са  становањем . да  би  се  
подстакао  развој  делатности  из  области  индустрије  и  грађевинарства , у  радној  зони  
Ковиња  неоnходноје  извршити  комунално  опремање  радне  зоне, чиме  би  се  овај  простор  
учинио  привлачнијим  за  будуће  инвеститоре . 

Терцијарне  делатности  
планира  се  веће  учешће  терцијарног  сектора  у  привредном  развоју  Ковиња, 

посебно  у  областима  туризма, услужног  занатства, трговине  и  угоститењства . 3а  развој  
туризма  постоје  значајни  природни  потенцијали , које  чине  хидрографске  и  пејзажне  
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карактеристике  Специјалног  резервата  природе  Ковилско  - петроварадински  рит , 
Дунава  са  приобалем  (потенцијал  за  развој  спорТско  - рекреативног  туризма) и  
антропогени  потенцијали , којс  чннс: манастир  Ковил  (верски  туризам), бициклистички  
коридор  који  се  планира  уз  обалу  Дунава, као  и  салаши  који  се  планирају  у  северном  
делу  атара. Смештајни  капацитети  потребни  за  развој  туризма  се  предвиђају  у  самом  
населу, а  осим  салаша, објекти  за  обавњање  угоститењске  делатности  планирају  се  и  у  
туристичко-угостителским  комплексима  Шумарска  кућа , На  крај  света  и  Тиквара . 

У  оквиру  услужног  занатства  ствараће  се  услови  за  развој  традиционалних  и  
дефицитарних  заната, као  и  сервиса  и  радњи  у  функцији  лова  и  риболова, одржавања  
аутомобила , поњопривредних  машина  и  апарата  у  домаhинству. 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  подењене  и  на  основу  постојеће  
организације  простора, претежне  намене, просторног  потенцијала  за  развој  планираних  
намена  и  морфолошких  карактеристика . У  складу  са  наведеним  параметрнма  издваја  се  
пет  просторних  целина: 

1.грађевинско  подручје  Ковиња, 
2.североисточни  део  атара, 
3.југозападни  део  атара, 
4.манастир  Ковињ  са  заштићеном  околином , 
5.Ковилски  рит  и  дунав. 
3а  сваку  просторну  целину  планирају  се  претежне  намене  земњишта, парцелација , 

правила  уређења  и  грађења. 

б. КОНЦЕПТ  ПРОСТОРНОГ  УРЕЂЕЊА  СА  ПРЕТЕЖНОМ  
НАМЕНОМ  ЗЕМЛИШТА  И  БИЛАНСИМА  

Концепт  просторног  уређења  утврђен  је  на  основу  смерница  из  Просторног  плана  
Града  и  Просторног  плана  резервата, степена  реализације  планских  решења  важеће  
урбанистичке  документације , Концепта  плана, заклучака  из  анализе  постојећег  стања  и  
доставњених  условајавних  комуналних  предузећа  и  осталих  надлежних  институција . У  
складу  са  тим, просторни  развој  Ковила  заснива  се  на  континуитету  смерница  утврђеним  
у  плановнма  из  претходног  периода, на  усклађивању  са  новим  тенденцијама  и  потребама  
развоја  и  са  новим  законским  решењима. 

3начај  насењеног  места  Ковил  у  Граду  Новом  Саду  је  условњен  његовом  
релативном  удаленошћу  и  изолованошћу  у  односу  на  центар. Ове  карактеристике  су  
условиле  стагнацију  развоја  Ковиња, и  због  тога, планско  решење  усмериле  на  локалне  
ресурсе. 
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Развој  Ковиња  засниваће  се  на  одрживом  коришћењу  просТорНих  ресурса  и  на  
ефектима  разнородног  повезивања  са  ближим  и  ширим  окружењем . У  том  циЈЂу, боње  
ће  се  користити  потенцијал  поњопривредног  земњишта, предности  Специјалног  
резервата  природе  Ковињско-петроварадински  РИТI  (односно  Ковињског  рита), 
маиастир  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  инфраструктурних  система  посебно  је  значајан  ДП  
Аі  (Е-75), и  паралелно  с  њим, систем  нафтовода  и  продуктовода . 

У  оквиру  грађевинског  подручја  Ковиња  основна  наменаје  породично  становање , 
са  постојећим  и  планираним  јавним  службама. Концептом  просторног  развоја  стварају  
се  услови  за  привредни  развој  насења, плаuирањем  радне  зоне  и  мешовите  привредно-
стамбене  зоне. Граница  грађевинског  подручја  Ковиња  је  смањена, уз  корекције  у  
источном  делу  обухвата. 

Основним  концептом  просторног  развоја  стварају  се  услови  за  уређење  атара  у  
фувкцији  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. Североисточни  део  атара  - просторна  целина  број  2 

Североисточни  део  атара  обухвата  површину  од  4.327,35 ћа, према  графичком  
приказу  број  2 Претежна  намена  земњишта  у  атару  у  Р  1 :20000 (у  дајњем  тексту: 
графички  приказ  број  2). 

Планиране  намене  су: поњопривредно  земзњиште, јиуме, трстици, пашњаци, 
површине  за  рекултивацију , фарме, салаши, туризма  и  угоститеЈЂство , водозахват , 
железничка  пруга, ДП  АІ  (Е  75), саобраћајне  површине  и  електроенергетски  коридори . 

Североисточии  део  атара  Ковиња  је  зона  најквалитетнијег  поњопривредног  
земњишта  (І  и  11 класе), паје  узгој  ратарских  култура  доминантна  привредна  делатност. 

У  цизњу  развоја  других  видова  примарне  производње  из  области  поњопривреде , 
зона  између  трасе  Државног  пута  ІІА-129 и  железничке  пруге  је  намењена  за  фарме  за  
узгој  стоке. 3она  северно  од  државног  пута  је  делом  намењена  салашима, па  се  осим  
постојећих  планирају  и  нови  салаши. 

У  јужном  делу  ове  зоне, уз  обод  Ковињског  рита, планира  се  Туристичко-
угоститењски  комплекс  Шумарска  кућа . 

На  неколико  локација  у  зони  уз  ДП  АІ  (Е  75), налази  се  позајмиште  земњишта  и  
напуштена  депонија, који  се  плаuирају  за  рекултивацију . 

друге  намене  у  оквиру  ове  просторне  целине  су  постојећи  и  ллалирани  
инфраструктурни  коридори : друмски  (ДП  АІ  (Е  75), ДП  јІА-129, дП  јјА-1 14 и  
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општински  путеви), железнички  (једноколосечна  неелектрификована  жслезничка  пруга  
број  43: Нови  Сад  Сајлово  распутница  - Римски  Шанчеви  - Орловат  стајалиште  
(ТомаІЈіевац), енергетски  (електроенергетски , нафтовод, паневропски  нафтовод, 

продуктовод , гасовод), и  водопривредни  (водозахват  потенцијално  извориште  воде  за  
потребе  насења  Будисава  и  пречuстач  отпадннх  вода  за  насење  Ковињ). 

6.1.2. Југозападни  део  атара  - просторна  целина  број  З  

Југозападни  део  атара  обухвата  поврілину  од  2.827,72 ha, прсма  графнчком  
приказу  број  2. 

Планиране  намене  су: поњопривредно  земњиште , пашњаци, трстици, шуме, 

мелиорациони  канали, црпне  станице  и  рибњак. 

Мањи  део  ове  просторне  целине  је  обрадиво  поњопривредно  земњиште  
(намењено  за  ратарство, виноградарство  и  воћарство ), а  већи  део  се  користи  као  пашњаци  
(за  претежну  намену  сточарства), трстици  и  шуме. 

Најзначајнија  карактеристика  ове  просторне  целине  је  нижа  нивелација  терена  у  
односу  на  друге  делове  атара, што  за  последицу  има  вuсок  ниво  подземнuх  вода  који  је  
директно  условњен  водостајем  оближњег  дунава. Ниво  вода  се  контролuше  разгранатом  
мрежом  канала  који  су  усмерени  ка  две  црпне  станице  (ЦС  ТІКоВИЊІІ  и  ЦС  1 дунавац ). 

У  оквиру  југозападног  дела  атара  планирају  се  пречистач  огнадних  вода  и  
трафостаница  110/20 kV ІковињІ  уз  плаuирани  општинскu пут  Ковuњ-Каћ. 

дефиннсанаје  зона  виноградарскнх  кућа  на  потесу  Виногради , уз  атарски  пут  у  
наставку  Улице  Илије  Нешина. 

6.1.3. Манастир  Ковињ  - просторна  целина  број  4 

Просторна  целнна  коју  чини  део  поседа  манастира  Ковињ  обухвата  површину  од  
434,98 ћа. 

Планиране  намене  су: манастир , туризам  и  угостнтењство , поњопривреда , 

пашњаци  и  шуме. Целuна  обухвата  заштнћену  околину  споменuка  културе  манастuр  
Ковињ  и  парцелу  број  6755 која  се  налазн  нзмеђу  границе  заштнћене  околuне  маuастира  
и  Специјално  резервата  nрироде  ІІковињско ..петроварадински  рит . 

Намена  простора, услови  уређења  и  грађења  планираће  се  према  Одлуци  о  
утврђивању  заштuћене  околине  споменика  културе  манастuра  Ковињ  и  ППППН  
Ковињско  - петроварадинскu puTІІ . Y оквuру  ове  просторне  целине, планuрају  се  објектн  
који  својом  наменом, габаритом, волуменом  u облuком  неће  угрозити  основну  функцuју  

маuастuра  и  његову  заштuћену  околину. Планираhе  се  садржаји  у  намени  туризма  и  
поњопривредне  проuзводње  (фарме, пластенuци, расаднuк, рибњак  и  друго). 

Постојећи  објекти  на  потесу  Тиквара  се  планирају  за  туризам  и  угоститењство . 
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6.1.4. Ковињски  риТ  и  дунав  - просторна  целина  број  5 

Просторна  целина  Ковињски  рит  и  дунав  обухвата  површину  од  2.505,25 ћа, 
према  графичком  приказу  број  2. Ова  целина  обухвата  најјужнији  део  атара  Ковила, 
односно  део  Специјалног  резервата  природе  Ковињско-петроварадински  рит  са  делом  
дунава  на  подручју  КО  Ковил . Планиране  намене  простора  су: шуме, мочваре, трстици, 
и  водене  површине  (дунав  и  Дунавац). Цео  простор  је  под  режимом  заштите  
специфичног  еко-система  подунавских  шума  и  ритова, са  заштићеним  бињним  
стаништем  (јРА  подручје) и  заштићеним  стаништем  птица  (јВА  подручје). 

Заштита  резервата  је  струк rурирана  у  три  степена  заштите, према  укупним  
природним  вредностима, што  је  условидо  начин  коришћења  простора, односно  
могућност  изградње  објеката. 

На  појединим  локалитетима  у  оквиру  Ковињског  рита  ( Карловачка  плажа , На  
крај  света , Шлајз  и  други) планирају  се  туристичко  - угостителски  и  туристичко-
рекреативни  садржаји . 

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

6.2. Грађсвинско  подручје  (просторна  целина  број  1) 

Грађевинско  подручје  обухвата  површину  од  548,40 ћа  и  дели  се  на  три  
урбанистичке  целине, према  графичком  приказу  број  5: 

. Урбанистичка  целина  број  1, претежно  намењена  становању, централним  
функцијама  и  јавним  службама; 

2.Урбанистичка  целина  број  2, намењена  становању, и  спорту  и  рекреацији ; 
3.Урбанистпчка  целина  број  3, намењена  радним  зонама. 

6.2.1. Урбанистичка  целина  број  1 

Урбанистичка  целина  број  1, површине  412,09 ћа, обухвата  највећи  део  
грађевинског  подручја  Ковила. 

Намене  у  оквиру  урбанистичке  целина  број  1 су: породично  становање, мешовита  
пословно-стамбена  зона, централне  фуuкције, вашариште , јавuе  службе, верски  објекти, 
спортски  центар  на  Ади, комуналне  површине  (гробла, пијаца  и  гасна  мерно-
регулациона  стаuица), станица  за  снабдевање  горивом, тргови, сквер  и  заштитно  
зеленило . 

Урбанистичку  целину  број  1 чине  блокови  ивичне  изградње  претежuо  намењени  
породичном  стаuовању, спратности  п+т  до  П+1+Пк. 

део  урбанистичхе  целине  број  1, дуж  Улице  Лазе  Костића  од  Трга  солунских  
доброволаца  до  Трга  ослобођења, планира  се  као  зона  центра  Ковиња. 
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6.2.2. Урбанистичка  целина  број  2 

Урбанистичка  целина  број  2, површине  6 1 ,42 ћа, обухвата  источни  део  
грађевинског  подручја  Ковиња. 

Намене  у  оквиру  урбанистичка  целине  број  2 су; породично  становање  (нова  
стамбена  зона) и  спорт  и  рекреација  (спортско-рекреативни  центар). Простор  је  
ограничен  улицама  29. новембра, Војвођанских  бригада, Браика  Радичевића  и  
Партизанском , односно  границом  грађевинског  подручја. 

Урбанистичка  целина  број  2 није  приведена  намени  и  тренутно  се  користи  за  
повртњаке  и  винограде . Простор  се  гіостепено  изграђује  објектима  породичног  
становања. 

6.2.3. Урбанистичка  целина  број  3 

Урбанистичка  целина  број  3, површине  75,57 ha, обухвата  крајњи  северозападни  
део  грађевинског  подручја  Ковиња. Урбанистичка  целина  број  3 је  намењена  пословању  
у  радној  зони. 

Пословање  у  радној  зони  обухвата  секундарне  (производња  у  домену  
непоњопривредних  делатности ) и  терцијарне  привредне  делатности  (услужно  занатство , 
услуге  и  сервиси  из  области  друмског  транспорта  и  остало). Простор  је  ограничен  
улицама  Bpahe Вуков, Паје  Гаћеше  и  Саве  Зорића, односно  границом  грађевинског  
подручја. 

Урбанистичка  целина  број  3 није  приведена  намени, односно  постоји  неколико  
објеката  за  складиштење  поњопривредних  производа. 

6.3. Биланс  површина  

Табела  број  5: Површина  грађевинског  подручја  и  атара. 
Простор  у  обухвату  плана . Поврнјина  (ћа) Површииа  (%) 
Грађевинско  подручје  насењеног  места  Ковињ  548,40 5,15 
Атар  Ковиња  10.079 94,85 
Укупно  10.643,70 ћа  100% 

Табела  број  б: Површине  просторних  целина  
Просторне  целине .. . Повртпина  (ha) Површина  (%) 
Просторна  целина  број 1-грађевинско  подручје  
Ковиња  54840 5 15 

Просторна  целина  број  2-северни  део  атара  4.327,35 40,66 
Просторна  целина  број  З-југозападни  део  атара  2.827,72 26,57 
Просторна  целина  број  4-Манастир  Ковињ  434,98 4,08 
Просторна  целина  број  5-Ковињски  рит  и  дунав  2.505,25 23,54 
укупно  10.643,70 ћа  100% 
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Табела  број  7 Биланс  површина  по  наменама. 

Намена . .• .. • . Површина  (ћа) Површина  (%) 
ГРАЋЕВИНСКО  ПОДРУЧЈЕ . 

Становање  319,11 58,04 

Радна  зона  63,99 11,66 

Мешовита  привредно-стамбена  зона  9,69 1 ,76 

Централне  функције  8,96 1,63 
Постојећа  предјлколскаустанова  0,84 0,15 
Постојећа  основна  школа  1,1 0,2 

Планирана  предшколска  установа  0,76 0, 13 
Планирана  основна  школа  2,36 0,43 
Амбуланта  0,13 0,023 

Апотека  0,09 0,016 

Ветеринарска  станица  0,1 0,018 
друштвени  дом  0,08 0,014 
Културно-образовни  центар  0,55 0,1 
Мултифункционална  сала  0,42 0,07 
Спортски  центар  у  Ади  3,95 0,72 
Спортско-рекреативни  центар  10,37 1,89 
Месна  канцеларија  и  месна  заједница  0,17 0,03 
Пијаца  0,05 0,01 
Горњековилско  гробле  4,77 0,87 
доњековилско  гробле  5,5 1 
Вашариште  0,6 0,1 
Трг  солунских  доброволаца  0,30 0,05 
Трг  ослобођења  0,24 0,04 
Трг  браће  Јовановић  0,3 1 0,05 
Сквер  0,15 0,02 
3аштитно  зеленило  7,60 1,38 
Станица  за  снабдевање  горивом  0,28 0,05 
Мерно  регулациона  станица  0,015 0,003 
Горњековилска  црква  0,75 0, 13 
доњековилска  црква  0,40 0,07 
Римокатоличка  црква  0,59 0,1 
Адвентистичка  црква  0,05 0,01 
Назаренска  црква  0,05 0,01 
Саобраћајне  површине -улице  97,18 17,72 
3она  насипа  (долме) 1 0, 18 
Појас  дунавца  (водена  површина) 5,88 1,07 
Површине  за  хидротехничке  захвате  0,03 0,005 
укупно  548,40 100 % 

HAMEHA ПОВРШШL& АТАРА  Површина  (ћа) Површина  (%) 
Подручје  манастира  Ковил  
Манастир, конаци  и  nомоћни  објекти  4,2 0,04 
Расадник  4,43 0,04 
Пластеници  1,3 0,0 1 
Манастирски  рибњак  3,72 0,04 
Чарда  на  іТикварит  0,30 0,003 
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Полопривредне  површине  
Поњопривредно  землиште  6Л9О,5 61,42 
(3она  фарми: 69,83 lіa) 
(зона  салаша; 430,19 ћа) 
(3она  виноградарских  кућа: 18,54 ha) 
Поврњине  за  рекултивацију  (намена  њуме) 41,07 0,41 
Трстици  212,5 0,02 
(Слатине: 128,28 ћа) 
Пашњаци  193 1,91 
Рибњак  15,2 0,15 

Шуме  и  шумско  землиште  
Шуме  2.161,1 2,44 

Комуналне  површине  
Водозахват  (за  населе  Будисава) 1 0,01 
Постројење  за  пречишћавање  отпадних  вода  1,5 0,01 
Насип  179,56 1,78 
ТС  1 10/20kУ  Ковињ  0,35 0,003 

Туризам  и  угостителство  
зона  кућа  за  одмора  (викенд  населе) т!субићі! 1,88 0,02 
Шумарска  кућа  (угоститењство  и  туризам) 1,04 0,0 1 
На  крај  света  (угостителство  и  туризам ) 0,42 0,004 

Оетали  објекти  
Станица  за  снабдевање  горивом  1,5 0,0 1 

Водене  површине  
Мочваре  22,68 0,23 
Мелирациони  канали  167,5 1,66 
Рукавци  дунава  129 1,28 
дунав  317,6 3,15 
Саобраћајне  површине  
Коридор  државног  пута  АI (Е  75) 111,66 1,1 1 
Остале  саобраћајне  површине  3 16 52,4 
укупно  10.079 100 

7. ПЛАН  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

Планом  је  изврілена  подела  грађевинског  земњишта  на  површине  јавне  и  
површине  осталих  намена. 

За  подручја  за  која  је  основ  за  реализацију  овај  план, планом  су  утврђене  
површинејавних  намена. Од  целих  и  делова  катастарских  парцела  образоваће  се  парцеле  
површинајавне  намене, према  графичким  приказима  број  3 I!План  регулације  површина  
јавне  намене  са  саобраћајном  инфраструктуром  у  атару  у  Р  1: 20.000 (у  дањем  тексту: 
графнчки  приказ  број  3), број  6.1. План  саобраћаја, регулације  и  нивелације  са  планом  
парцелације  површинајавне  намене  у  грађевинском  подручју-северни  део  у  Р  1: 2.500 

и  број  6.2. !IПлаu  саобраћаја, регулације  и  нивелације  са  планом  парцелације  повртііина  
јавне  намене  у  грађевинском  подручју-јужни  де0 у  Р  1 :2.500. Планиране  регулационе  
линије  дате  су  у  односу  на  осовине  саобраћајница  или  у  односу  на  постојеће  rранице  
парцела  и  постојеће  објекте. Осовине  саобраћајница  дефинисаие  су  координатама  
осовинских  тачака  које  су  дате  на  наведеним  графичким  приказима. 
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За  просторе  који  су  одређени  за  далу  разраду, услови  за  формирање  грађевинске  
парцеле  и  површинајавне  намене  дефинисаће  се  плановима  деталне  регулације . 

7.1. План  регулације  површина  јавне  намене  у  атару  

Поврпіинејавне  намене  у  атару  су: 
- саобраЋајне  површине, 
- железничко  подручје, 
- водена  површина  (дунав, дунавац, мелирациони  канали), 

- насип, 

- постројење  за  пречистач  отпадних  вода, 

водозахват  и  
- транформаторска  стаиица  Ііковилі  1 10/20 kV. 

Све  остале  површине  ће  се  сврстати  у  површине  осталих  намена. 

Површинејавне  и  осталих  вамена  приказани  су  на  графичком  приказу  број  З. 

7.2. План  регулације  површина  јавне  намене  у  грађевинском  подручју  

Површинејавне  намене  у  оквиру  грађевинског  подручја  су: 
саобраlтіајне  површине; 
основна  школа, 
предшколска  установа, 
здравствене  установе, 
ветеринарска  станица, 
установе  културе, 

локална  самоуправа , 
спорт  и  рекреација , 
трг, сквер, 
заштитно  зеленило , 
гробле, 
пиј  аца, 
насип, 
површине  за  хидротехничке  захвате, 
мерно-регулациона  гасна  станица, 
трафостаница  и  
водене  површине  (Дунавац, мелирациони  канали). 

Све  остале  површине  ће  се  сврстати  у  површине  осталих  намена. 
Површине  ј  авне  и  осталих  намена  приказаии  су  на  графичким  приказима  бр.  6. 1. 

и  6.2. 
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7.3. План  нивелације  

Ковињ  је  изграђен  уз  обалу  дунавца  од  којег  је  у  југоисточном  делу  одвојен  
одбрамбеним  насипом, са  котом  круне  на  том  делу  од  79,30 м  н.в. Насење  је  на  скоро  
равном  терену  између  кота  око  73,00 на  обали  дунавца  до  82,50 м  Н.в. у  источном  делу  
насења. Изграђени  и  планирани  коловози  су  прилагођени  постојећем  терену, 
минималног  су  пада  око  0,2% изузев  оних  који  се  спуглтају  на  обалу  дунавца  1%. 

Коловозе  углавном  прате  канали  за  одводњавање  атмосферских  вода. 

Постојећа  нивелација  терена  се  задржава  нај  већим  делом. Планом  нивелациј  е  дате  
су  коте  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница-улица, интерполоване  коте  и  нагиб  
нивелете . Нивелете  гротоара  око  објеката  рачунају  се  према  нивелети  коловоза. 

План  нивелације  за  саобраћајнице -путеви  у  атару  урађен  на  основу  катастарско -

топографског  плана  у  размери  1: 2500, а  при  изради  пројекта  саобраћајница  могућа  су  
одступања  нивелета  од  нивелета  датих  овим  планом . 

Пре  реализације  саобраћајница  терен  је  потребно  снимити  терен  и  нивелационо  
решење  прилагодити  постојећем  стању  уз  поштовање  основне  концепције  плана, што  
подразумева  да  су  могућа  одступања  од  датих  нивелета. 

8. КОРИДОРИ  И  КАПАЦИТЕТИ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

8.1. Саобраћај  

Населе  Ковињ  се  налази  источно  од  града  Новог  Сада. Центар  Ковињаје  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  путовања  
пугничким  аутомобилом  од  Ковиња  до  Новог  Сада  износи  од  30 До  40 минута, односно  
јавним  приградским  превозом  око  60 минуга. 

Подручје  које  обухвата  план  карактеришу  друмски, а  мање  железнички  и  водни  
саобраћај . 

Својим  nоложајем , Ковил  у  односно  на  наведене  видове  саобраћаја , пружа  веома  
повоњне  услове  за  њихов  развој , а  истовремено  то  захтева  и  проналажење  адекватних  
решења  којима  ће  функција  саобраhаја  бити  усаглашена  са  свим  осталим  функцијама  
насења  и  његовим  планираним  просторним  развојем . 

8.1.1. друмски  саобраћај  

друмска  саобраhајна  мрежа  у  обухвату  плала  дели  се  на  две  категорије . 

1. Примарна  мрежа, са  основном  функцијом  обезбеђивање  протока  
транзитног  саобраћаја  што  већег  кагјацитета , комфора  и  безбедности  уз  што  мањи  број  
конфликтних  тачака  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  граиица  са  
Македонијом), државни  пут  ІІА  реда  број  129 (Kah - Шајкаш  - Псрлез  - Ковачица  
Сечањ  - државна  граница  са  Румунијом) и  државни  пут  ІІА  реда  број  1 14 (Бачко  
Градинјте  - Чуруг  - Жабал  - Шајкам  - веза  са  државним  путем  IA реда  број  1), 

- општински  путеви  (ОП) према  насењима: Будисава  (Улица  Бранка  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  цилног  и  
изворног  саобраћаја  унутар  самог  насења  коју  чине: 

- сабирне  и  приступне  улице  унутар  грађевинског  подручја  насела  и  
некатегорисани  путеви  у  атару  (атарски  путеви ). 

- Најзначајнији  плавиране  интервенције  на  друмској  саобраћајној  мрежи  су  
приказаие  у  графичком  приказу  број  5, а  чине  их: 

- изградња  тротоара  тамо  где  у  постојећем  стању  недостају, 
- изградња  бициклистичких  стаза, 
- изградња  кружних  раскрсница, 
- изградња  општинских  путева  према  насењима: Каћ, Нови  Сад, Вилова  и  

део  пута  према  Гардиновцима  (обилазница  око  манастира  Ковињ), 

- изградња  нових  улица  у  урбанистичкој  целини  број  2, 

- изградња  путног  објекта  на  укрштању  Државног  пута  АІ  (Е  75) и  
општинског  пута  према  насењу  Вилово, 

- изградња  путног  објекта  на  укрштању  државног  пута  ІIА-114 и  
једноколосечне  неелектрифицира uа  железничка  пруга  број  43: (І-Іови  Сад) - Сајлово  
распутница  - Римски  Шанчеви  - Орловат  стајалиште  (Томашевац). 

- изградња  паркинга  испред  објекатајавних  служби  и  гробња. 

- Могућа  је  изградња  површинских  кружних  раскрсница  где  за  то  постоје  
потребе  и  просторне  могућности  иако  то  графичким  приказом  број  3 није  назначено , а  
према  следећим  условима: 

- ако  се  захтева  веhи  ниво  безбедности  у  саобраhају, 
- ако  прилазни  краци  имају  максимално  2+2 саобраћајне  траке, 
- ако  су  прилазни  краци  подједнако  оптерећени , 

- ако  нема  семафорске  координадије  на  прилазним  крацима  у  односу  на  
суседне  раскрснице , 

- ако  се  поставњају  на  раскрсницама  које  су  мало  или  средње  оптерећене  и  
то  максимално  3400 возила!сат  у  самој  раскрсници  или  максимално  2400 возила!сат  по  
једном  прилазу. 
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У  зонама  породичног  становања  планираноје  паркирање  у  оквиру  индивидуалних  
парцела  за  потребе  корисника  парцеле, док  се  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  паркинга  иако  они  нису  уцртани  у  графичком  
приказу  број  5 или  у  карактеристичном  погіречном  профилу. Услов  за  реализацију  је  да  
су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе , прибавлена  
сагласност  управњача  пута  у  делу  где  се  жели  изградити  паркинг  и  максимално  
задржавање  и  заштита  постојећег  квалитетног  дрвећа. 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај   
Афирмација  бициклистичког  саобраћаја  треба  да  буде  на  што  већем  нивоу, како  

би  се  овај  вид  превоза  што  више  популаризовао . Планом  се  оставња  могућност  изградње  
тротоара  и  бициклистичких  стаза  иако  ове  саобраћајне  површине  нису  уцртане  у  
графичком  приказу  број  5 или  у  карактеристичном  попречном  профилу. 

Бициклистичке  и  пешачке  стазе  се  не  планирају  у  слободном  профилу  државног  
пуга  ІА  реда  број  1. Бициклистичке  и  пешачке  стазе  које  су  у  оквиру  државних  путева  11 

реда, који  су  предмет  овог  плана, се  планирају  са  разделним  зеленим  појасом  у  односу  
на  коловоз . 

Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  са  становишта  
законске  регулативе  и  максимално  задржавање  и  заштита  постојећег  квалитетног  дрвећа. 

Посебан  акценат  треба  дати  развоју  бициклистичког  туризма-међународним  
пројектима  који  се  заснивају  на  изградњи  тзв. зелених  путеваІ .  Трасе  ІІтуристичкихіі  

бициклистичких  стаза  углавном  треба  планирати  по  постојећим  насипима, атарским  и  
шумским  путевима  при  чему  овакве  бициклистичке  стазе  не  захтевају  обавезну  нову  
изградњу, већ  се  могу  и  само  адекватно  обележити  одговарајућом  саобраћајном  
сигнализацијом . У  Ковињу  је  траса  тзв  Іізелених  путеваіІ  планирана  дуж  насипа  према  
реци  Дунав. 

На  путевима  где  је  мали  број  пешака  и  бициклиста  могуће  је  планирати  
комбиновано  пепіачко  - бициклистичке  стазе. 

Станице  за  снабдевањем  горивом   
Локацнја  стаиица  за  снабдевањем  горнва  се  планнра  тако  да  њени  прикњучци  на  

саобраћајну  мрежу  омогуће  ефикасно  и  безбедно  одвијање  саобраћаја  у  зони  прнкњучка  
станице, што  се  пре  свега  односи  на  његов  положај  у  односу  на  раскрсницу , пешачки  
прелаз, аутобуско  стајалиште  и  сл. По  правилу  најмања  удаленост  прuлаза  станнце  за  
снабдевање  горивом  од  суседне  раскрсннцеје  25 м. Такође, плаuирана  локација  станице  
треба  да  задовоњи  све  услове  управњача  пута, надлежннх  установа, јавних  н  јавних  
комукалних  предузећа. 

Стаuице  за  снабдевање  горивом  могу  бити  изграђене  са  ужим  или  пінрнм  
садржајем . Под  ужим  садржајем  станнце  за  снабдевање  горивом  подразумевају  се  
следећи  садржајн : 
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места  за  истакање  за  све  Врсте  горива, 
- манипулативна  површина. 

цистерне, 
- систем  цевовода, 

отВори  за  пуњење  и  преглед  цистерни, 

- продајни  и  пословни  простор  у  функцији  станице  за  снабдевање  горивом, 

- надстрешница . 

Под  ширим  садржајем  стаиице  за  снабдевање  подразумева  се  ужи  садржај  стаиице  
за  снабдевање  гориВом, уз  додатак  следећих  садржаја: 

перионице, 
- сервисне  радионице, 

угоститењства, 

- паркинга. 

3адржава  се  постојећа  станица  за  снабдевање  горивом  на  парцели  број  3307/2 у  
Улици  Ђорђа  Бешлина. дозвоњенаје  реконструкција , доградња  и  надоградња  постојећег  
објекта  до  спратности  п+1 (раван  кров) до  20% заузетости  парцеле. 

Парцела  број  163/3 је  плаuираnа  за  пројііирење  садржаја  постојеће  суседне  
станице  за  снабдевање  горивом . Планиранаје  изградња  објеката  спратности  П+І  (раваu 

кров) искњучиво  за  пословну  намену  (аутомеханичарска  радионица, перионица, 

продавнице  ауто-делова  и  друго). Могућа  је  изградња  сервисних  и  помоћних  објеката  
спратности  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  саобраћај  

Железничку  саобраћајну  мрежу  у  обухвату  плана  чине: 
- једноколосечна  неелектрифицирала  железничка  пруга  број  43: (Нови  Сад) 

- Сајлово  распутница  - Римски  Шанчеви  - Орловат  стајалиште  (Томашевац ) од  26+489 

kмдозо+436kми  
- путни  прелази  у  Км  26+489 (на  месту  прелаза  државног  пута  ІјА-129 преко  

пруге) и  y kuІ  29+015 осигурани  саобраћајним  знацима  на  путу  и  троугловима  
прегледности . 

Најзначајнији  планиране  интервенције  на  железничкој  саобраћајној  мрежи  су: 

- планирана  ревитализација  и  модернизација  (респективно  
електрификација ) постојеће  железничке  пруге  и  

- денивелација  друмског  прелаза  са  државним  путем  јјА-129. 
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Приликом  планирања  укрштаја  железничке  пруте  са  јавним  путевима  тежило  се  
свођењу  на  њгіхов  најнеопходнији  број  и  то  усмеравањем  два  или  вишејавних  путева  на  
заједничко  место  укрштања. 

Приликом  било  каквих  интервенција  на  железничкој  саобраћајној  мрежи  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 . 

&1.3. Водни  саобраћај  

Водни  саобраhај  се  одвија  на  реци  дунав  од  km 1244 до  km 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 T, 

1 Тиквара  и  т iна  крај  света , према  графичком  приказу  број  2. 

Пловни  пут  на  деоници  дунава  у  обухвату  плана  има  статус  међународног  
пловног  пута  knace Vі  c ca минималном  ширином  пловног  пуга  од  1 80 м. 

Приликом  било  каквих  интервенција  на  дунаву, услове  треба  тражити  од  
Министарства  саобраlіаја, сектор  за  пловни  саобраhај  и  безбедност  пловидбе . 

&1.4. Ваздушни  еаобраhај  

Могућаје  изградња  хелиодрома  у  обухвату  плана  иако  није  уцртан  у  графичким  
приказима  бр. 3 и  5. Локације  које  су  погодне  за  хелиодроме  морају  задоволавати  услове  
да  су  стабилизоване  равне  површине  са  или  без  коловозног  застора, минималних  
димензија  25х25 м, са  прилазним  површинама  без  препрека  уз  прибавлену  сагласност  и  
услове  директората  цивилног  ваздухопловства  Републике  Србије. 

8.1.5. Јавни  путнички  саобраћај  

Развој  јавног  превоза  путника  неопходан  је  у  што  већем  обиму, шТо  се  може  
постићи  повећањем  комфора  и  нивоа  услуге, односно  подизањем  квалитета  услуга  
превоза. Неопходне  су  активности  које  би  јавни  превоз  што  више  популаризовале , те  би  
тиме  овај  вид  транспорта  постао  конкуренција  аутомобилу . Те  активности  су  давање  
приоритета  возилима  јавног  превоза, изградња  аутобуских  ниша  и  њихово  уређење, 

увођење  савремених  информационих  система, увођење  савремених  возила  итд. 

У  оквиру  друмске  саобраhајне  мреже  где  саобраћају  возилајавног  превоза, могућа  
је  изградња  аутобуских  ниша  (стајалишта) и  окретница  за  аутобусе  и  ако  оне  нису  
уцртане  у  графичком  приказу  број  5. Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  сви  
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саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе  и  прибавњена  сагласност  
управњача  пута  у  делу  где  се  жели  изградити  ниша  или  окретница. 

Јавни  саобраћај  се  не  планира  у  оквиру  државног  пута  IA реда  број  1. 

8.2. Водна  инфраструктура  
Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  насења  биће  решено  преко  постојсће  и  планиране  водоводне  
мреже  која  ће  функционисати  у  оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 

Насење  је  повезано  на  Новосадски  водоводни  систем  преко  доводника  воде  
профила  О  200 мм. 

Секундарна  водоводна  мрежа  изграђенаје  у  свим  постојећим  улицама  и  профила  
јеО  100ммиО  l5Омм. 

Постојећа  водоводна  мрежа  планом  се  задржава  уз  могућност  реконструкције  
дотрајалих  деоница  и  измештања  у  профилу  улице, а  према  планираном  распореду  
инсталација  дефинисаном  у  попречним  профилима  улица. 

Планира  се  изградње  секундарне  водоводне  мреже  профила  О  100 мм  у  свим  
новопланираним  улицама. 

На  југоисточном  делу  парцсле  број  4427/8 плакира  се  изградња  хлорне  станице, 
станице  за  повишење  притиска  и  резервоара  питке  воде, а  све  у  цију  побоњшања  
квалитета  воде  и  притисака  у  водоводној  мрежи . 

Потребе  за  технолошком  водом  реіпаваће  се  захватањем  воде  из  подземних  
водоносних  слојева  преко  буаіеног  бунара. 

Појединачне  потребе  за  водом, корисника  у  атару  решаваће  се  преко  буіuених  
бунара  на  сопственим  парцелама. 

Постојећа  и  планирака  водоводна  мрежа  својим  капацитетом  задовоњиће  потребе  
за  водом  садашњих  и  будућих  корисника  простора. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  сепаратног  

канализационог  система. 

Отпадне  воде  из  насења  ће  се  преко  постојеће  и  плаuиране  канализационе  мреже, 
одводити  на  пречистач  отпадних  вода  за  насење  Ковињ, кападитета  7.000 EЅ. 

Пречистач  отпадних  вода  реализоваи  је  на  локалитету  северозападно  од  насења. 
Планом  се  омогућава  доградња  постојећег  пречистача  отпадних  вода, како  у  

смислу  повећања  капацитета, тако  и  у  смислу  побоњшања  квалитета  пречишћених  вода, 
а  све  у  складу  са  условима  надлежних  институција . 

У  насењу  је  изrрађена  секундарна  канализадиона  мрежа  отпадних  вода  и  девет  
црпних  станица. 

Канализациона  мрежа  отпадних  водаје  профила  О  250 мм  и  О  300 мм. 
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Планира  се  изградња  секундарне  канализационе  мреже  отпадних  вода  у  свим  
постојећим  улицама  у  којима  није  реализована  до  сада, као  и  у  свим  новопланираним  
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  се  постижу  знатне  дубине  укопавања  мреже. 

Црпне  станице  ће  бити  шахтног  типа  и  изградиће  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  отпадних  вода  корисника  у  атару  решаваhе  се  

преко  водонегтропусних  септичкихјама  на  парцелама  корисника. 
Атмосферске  воде  ће  се  преко  постојеhе  и  планиране  отворене  уличне  каналске  

мреже  одводити  према  постојећим  мелиорационим  каналима  који  функционишу  у  
оквиру  мелиорационих  сливова  дунавац  и  Ковил . 

У  склопу  мелиорационих  система  постоје  две  мелиорационе  црпне  станице. 
Планом  се  омогућава  реконструкције  и  доградња  постојећих  мелиорационих  

црпних  станица  и  других  водопривредних  објеката, а  све  у  складу  са  потребама  
надлежног  водопривредног  предузећа. 

Планом  се  омогућава  делимично  зацевлење  отворене  уличне  каналске  мреже  због  
просторних  и  хидрауличких  услова. 

Заштитни  појас  уз  мелиорационе  канале  биће  ширине  5 м  у  грађевинском  
подручју , односно  10 м  у  ванграђевинском  подручју  (атару) мерено  од  горње  ивице  
канала, обострано . 

У  заштитном  појасу  канала  забрањена  је  изградња  свих  врста  објеката  (и  
привремених ), као  и  садња  дрвећа, појас  мора  остати  проходан  за  механизацију  која  
одржава  канале. 

Постојећа  и  планнрана  канализацнона  мрежа  својим  капацитетом  задоволиће  
потребе  за  одвођењем  отпадних  и  атмосферских  зода, садашњих  и  будућих  корисника  
простора. 

Одбрана  од  поплава  
Планом  се  задржава  постојећи  систем  одбрана  од  поплава. 
Одбрана  од  високих  вода  дунава, спроводиће  се  преко  земњаног  насипа  који  

штити  населе  Ковињ  и  атар  насења  од  високих  вода  дунава  вероватноће  појаве  једном  
у  сто  година. 

Забрањено  је  градити  објекте, копати  буиаре, ровове  и  каиале  поред  насипа  у  
појасу  ширнне  најмање  50,0 м  од  ножице  насипа  према  брањеном  подручју, осим  ако  је  
њихова  функција  заштита  од  штетног  дејства  вода  или  је  техничком  документацијом  
урађеном  у  складу  са  Законом  о  водама, доказано  да  није  угрожена  стабилност  насипа. 
Забрањено  је  садити  дрвеће  на  одбрамбеном  насипу, у  инундационом  појасу  ширине  
најмање  0 м  ножице  насипа  ка  водотоку  и  у  брањеној  зони  на  уда.њености  до  50 м  од  
уиутрашње  ножице  насипа. 
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У  заштитном  појасу  насипа  забрањенаје  изградња  објеката  високоградње  и  садња  
дрвећа, појас  мора  остати  проходан  за  потребе  проласка  механизације  службе  одбране  
од  поплава. 

Просторним  планом  Града  предвиђена  је  изградња  саобраћајнице  у  заштитном  
појасу  насипа. Пројектно  техничка  документација  мора  доказати  да  планирана  
саобраћајница  ничим  неће  угрозити  постојећи  насип, како  у  периоду  изградње  тако  и  у  
периоду  експлоатације . За  потребе  израде  пројектно  техничке  документације  
саобраћајнице , неопходно  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  11Воде  Војводине  Нови  Сад. 

Условњава  се  израда  плана  детањне  регулације  за  потребе  реализације  планиране  
отворене  каналске  мреже, односно, за  потребе  планираних  заливних  система  на  
просторима  где  их  данас  нема. 

Приликом  израде  пројектно  техничке  документације , за  коју  је  основ  за  
спровођење  nnau генералне  регулације, nотребно  је  nрибавити  позитивно  мишњење  
надлежног  водног  органа. 

Подземнс  воде  
Меродавни  нивои  nодземних  вода  су: 
- максималаи  ниво  подземних  вода  од  74,00 до  78,80 м  н.в., 
- минималаи  ниво  подземних  вода  од  72,00 до  76,10 м  н.в. 

Правац  nада  водног  огледала  просечиог  нивоа  подземних  вода  је  североисток- 
југозапад  са  смером  пада  премајугозападу . 

8.3. Енергетека  инфраетруктура  
Снабдевање  електричном  енергијом  

Ово  nодручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система. Основни  објекти  за  снабдевање  електричном  енергијом  
биће  трансформаторска  станица  (ТС) 1 10/20 kV ,,Римски  шанчеви , TC i 10/20 kV ,,Нови  
Сад  9 и  нова  ТС  110/20 kV Ковињ . Од  ових  ТС  ће  nолазити  далеководи  и  мрежа  20 КУ  
до  насења. Ови  водови  ће  напајати  nостојеће  и  планиране  дистрибутивне  
трансформаторске  станице  20/0,4 kV од  којих  ће  полазити  мрежа  јавне  расвете  и  
дистрибутивна  0,4 ку  мрежа  до  nотрошача, чиме  ће  бити  омогућено  квалитетно  
снабдевањс  слсктричном  енергијом  свих  садржаја  на  подручју  nлана. 

У  наредном  nериоду  потребно  је  повећати  капацитете  мреже  и  обезбедити  
додатно  напајање  изградњом  20 ку  надземних  и  подземних  водова  и  дистрибутивних  
трансформаторских  станица  20/0,4 kV. До  нових  објеката  потребно  је  изградитu 
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прикњучке  од  постојеhе  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. 
,,План  енергетске  инфраструктуре -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  приземњу . За  
пословно-производне  садржаје  према  потреби  ће  се  градити  сопствене  ТС  на  парцелама  
инвеститора. Свим  трансформаторским  станицама  потребноје  обезбедити  колски  прилаз  
ширине  минимално  3м  и  висине  минимално  3,5 м, у  случају  постојања  пасажа, ради  
обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Планирана  електроенергетска  
мрежа  20 kV, као  и  дистрибутивна  мрежа  0,4 kV могу  се  градити  и  подземно  и  надземно . 
На  гіросторима  планираuе  изградње  потребно  је  изградити  инсталацију  јавног  
осветЈЂења. У  попречним  профилима  свих  улица  планирани  су  независни  коридори  за  
пролаз  електроенергетских  каблова. 

Ради  повећања  електроенергетских  капацитета  и  сигурности  напајања  потрошача, 
а  због  предвиђене  изградње  пословно  - производних  садржаја  у  радној  зони  и  уз  аутопут  
Е-75, у  наредном  периоду  потребноје  изградити  нову  трансформаторску  станицу  110/20 
kV TКовињ  и  прикњучни  далековод  110 kV северозападно  од  грађевинског  подручја. 

Снабдевање  топлотном  енергијом  
Подручје  Ковиња  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  гасификационог  

система, локалних  топлотних  извора  и  обновњивих  извора  енергије . 
Основни  објекат  за  снабдевање  гасом  биће  Главна  мерно  - регулациона  станица  

(ГМРС) 1Будисава  од  које  полази  гасовод  средњег  притиска  до  мерно  - регулационе  
станице  (МРС) у  Ковињу. Од  МРС  ће  полазити  дистрибутивна  гасоводна  мрежа  до  
потрошача, као  и  гасоводи  средњег  притиска  до  пословно-производних  комплекса. Због  
планиране  изградње  потребно  је  изградити  још  једну  МРС  у  средишњем  делу  подручја. 
Нове  МРС  се  могу  градити  и  на  парцелама  намењеним  пословању  у  случају  потреба  за  
већим  капацитетима . Плавира  се  изградња  дистрибутивне  мреже  и  приклучака  до  нових  
објеката. 

Потрошачи  који  не  буду  имали  могућност  прикњучења  у  гасификациони  систем  
могу  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  локалних  топлотних  извора  (nећи  и  котлови  
на  дрвну  биомасу  и  угањ) и  коришћењем  обновњивих  извора  енергије . 

Енергетска  инфраструктура  у  атару  
Од  круnне  електроенергетске  инфраструктуре  преко  атарског  подручја, на  истоку, 

прелазе  два  далековода  400 kV u један  далековод  220 kV, a плалира  се  изградња  
далековода  110 kV за  нову  TC i 10/20 kV Ковињ . Сви  далеководн  имају  замтитне  
коридоре  у  којuма  није  дозвоњена  изградња  објеката  и  садња  високо  и  средње  растућег  
дрвећа  и  воћки, осим  уз  посебне  услове  и  сагласност  ЈП  Електромрежа  Србије!Т .  На  свим  
далеководима  могућа  је  санација, адаптацuја  и  реконструкција  за  потребе  интервенција  
или  ревитализације  електроенергетског  снстема. 
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Кроз  атар  још  пролазе  и  далеководи  20 kV чија  запттита  је  дефинисана  важећлм  
правилницима  из  ове  области . 

Планира  се  изградња  далековода  20 kV према  Шајкашу  и  Гардиновцима . На  
трасама  20 kV водова, иди  изградњом  20 kV огранака  од  њих, могу  се  поставњати  стубне  
трансформаторскс  станице  за  потребе  снабдевања  електричном  енсргијом  објеката  у  
функцији  полопривредне  производње, салаша  и  зона  кућа  за  одмор. Наведени  садржаји  
имају  могућност  прикњучења  и  на  гасоводну  мрежу  уз  одговарајуће  услове  надлежног  
дистрибутера . 

Нови  електроснергетски  водови  могу  се  градити  и  за  потребе  прнкњучења  
објеката  у  ванграђевинском  подручју  који  ће  се  бавити  производњом  електричне  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  Панчево  - Нови  Сад  (ДНІ ) са  својим  заштитним  коридорима  у  којима  није  
дозвоњена  изградња  објеката, осим  уз  посебне  услове  и  сагласност  ЈП  Србијагас  и  ЈП  
Транснафта . У  коридору  нафтовода  планира  се  изградња  продуктовода  према  
Просторном  плану  подручја  посебне  намене  система  продуктовода  кроз  Републику  
Србију  ( Службени  гласник  РС  број  19/11). 

Приликом  изградње  нових  инсталација  кругтне  енергетске  инфраструктуре  
потребно  је  водити  рачуна  о  постојећим  саобраЋајницама  и  подземним  и  надземним  
инсталацијама  водне, енергетске  и  телекомуникационе  инфраструктуре , односно  
изградњу  вршити  уз  прибавњање  услова  од  власника  или  управњача  над  овим  објектима. 

Обновњиви  извори  енергије  
На  овом  подручју  постоји  могућност  коришћења  следећих  обновњивих  извора  

енергије . 
Соларна  енергиа  
Пасивни  соларни  системи  
дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  се  површина  не  рачуна  код  индекса  

изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  побоњшава  енергетска  
ефикасност  објекта. Код  објекта  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  оријентације  
поред  стакленика  дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  система  - ваздушних  
колектора, Тромб  - Мишеловог  зида  и  сл. 

Акмивни  соларни  системиу  ванграђевинском  подручју  
Соларнн  системи  (соларни  колекторски  систем  или  систем  са  фотонапонским  

панелима) за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  производњу  енергије  могу  се  
поставлати  у  ванграђевинском  подручју  под  следећим  условима: 

- наводњавање  - дозвоњава  се  nоставњање  резервоара  за  воду, 
фотоналонских  панела  и  пратеће  опреме  потребних  димензија  на  земњи  за  потребе  
наводњавања  полопривредних  површина  на  свим  класама  земњишта; 
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- стакленици  и  пластеници  - дозвоава  се  поставњањс  фотонапонских  
панела  и  соларних  колектора  на  земњи  и  на  објсктима  за  потребс  загревања, заливног  
система  или  осветњења  стаклсника  или  пластеника  до  максимално  дефинисаних  
урбанистичких  параметара  за  ове  просторе ; 

- салаши, фарме  и  објекти  у  функцији  примарне  поњопривредне  производње  
- дозвоњава  се  поставњање  фотонапонских  пај-іела  и  соларних  колектора  на  кровним  
површинама  и  фасадама  објеката  за  потребе  загревања, припреме  топле  потрошне  воде  
и  снабдевања  електричном  енергијом . Препоручује  се  улотреба  комбинованих  система  
за  производњу  енергије  из  обновњивих  извора  (соларна  енергија  са  енергијом  ветра, 
геотермалном  енергијом  или  енергијом  биомасе); 

- објекти  саобраћајне  инфраструктуре  - као  пратећи  садржај  дозвоњава  се  
поставњање  фотонапонских  панела  за  потребе  осветњења, сигнализације  и  видео-
налзора  путева, надвожњака  и  објеката  у  функцији  путног  објекта; на  путним  објектима  
као  мто  је  мост, надвожњак  и  сл. дозвоњава  се  поставњање  фотонапонских  панела  по  
претходно  лрибавњеној  сагласности  управЈвачајавног  пута; у  заштитном  појасу  поред  
јавног  пута  по  претходно  прибавњеној  сагласности  управњача  јавног  пута, могуће  је  
заштитну  ограду  (за  звучну  и  визуелну  зітлтиту) изградити  од  фотонапонских  панела; у  
заштитном  пружном  појасу  и  на  објектима  железнице  уз  сагласност  управњача  
дозвоњава  се  nоставњање  фотонапонскнх  паиела  за  потребе  комерцијалне  производње  
електричне  енергије  и  за  потребе  управњања  (рампе), сигнализације , осветњења  и  видео  
надзора; 

- водни  објекти  и  инфраструктура  - на  постројсњима  за  прераду  воде, 
пумпним  станицама  и  сл. дозвоњава  се  поставњање  фотонапонских  панела  на  објектима  
и  на  земњи. Фотонапонски  панели  могу  се  поставњати  и  на  отвореним  каналима  
поштујући  ограничења  дефинисана  3аконом  о  водама; 

- рибњаци  - на  воденим  површинама  дозвоава  се  поставњање  
фотонаnонских  паиела. 

Соларни  системи  за  комерцијалну  производњу  електричне  иlили  топлотне  
енергије  могу  се  градити  у  ванграђевннском  подручју  и  то  на  поњопривредном  
земњишту  б. класе  и  ниже, трстици  и  пашњаци  уз  обавезну  израду  плана  детањне  
регулације  и  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину. 

Активни  соларни  системиу  грађевинском  подручју  
Соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  лроизводњу  могу  се  

поставњати  у  грађевинском  подручју  под  следећим  условима: 
- објекти  породичног  становања  - на  кровним  површинама  и  фасадама  

главног, помоћиог, економског  објекта  и  сл. дозвоњава  се  поставњање  соларних  система; 
- објекти  пословања, пословно -стамбени  објекти, објекти  сnорта  и  

рекреације , туристички  објекти, објекти  јавне  и  других  намена  - на  кровним  површинама  
и  фасадама  објеката, где  просторно  - технички  услови  то  дозвоњавају ; на  постојећим  (уз  
сагласност  пројектанта  објекта  или  друштва  архитеката  Новог  Сада) и  планираним  
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објектима  дозвоњава  се  поставњање  соларних  система  на  препустима  у  форми  ограде  
или  надстрешнице ; на  плаиираним  објектима  фасадни  елементи  могу  бити  изграђени  од  
блокова  са  интегрисаним  соларним  панелима; на  објектима  под  заштитом , соларни  
системи  се  могу  поставњати  само  уз  сагласност  надлежног  завода  за  заштиту  споменика  
културе ; 

- површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  
потребе  видсо  - надзора  (у  регулацијама  улица, у  заједничким  блоковским  површинама, 

у  парковима, у  оквиру  дечјих  игралишта  и  спортских  терена), за  осветњење  рекламних  
паноа  и  билборда, за  саобраћајне  знакове  и  сигнализацију , на  елементима  урбаног  
мобилијара  (надстренјнице  за  клупе, аутобуска  стајалишта, изнајмЈЂивање  бициклова  и  
сл.) дозвоњава  се  поставњање  фотонапонских  гтанела. 

Соларни  системи  за  комерцијалну  производњу  електричне  и/или  топлотне  
енергије  могу  се  градити  у  грађевинском  подручју  и  то: 

- у  радној  зони  - дозвоњава  се  изградња  соларних  енергана  и  соларних  
електрана  (снаге  до  10 MW) unu комбинованих  енергетских  производних  објеката  који  
користе  обновњиве  изворе  енергије. За  изградњу  оваквих  објеката  обавезна  је  израда  
плана  детањне  регулације  уколико  не  постоји  приступни  пут  и  остали  капацитети  
инфраструктуре , или  израда  урбанистичког  пројекта  ако  је  дефинисан  приступни  пут  и  
ако  постоји  изграђена  одговарајућа  инфраструктура . Такође  је  обавезна  израда  
стратешке  процене  утицаја  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  
локалним  топлотним  изворима: 

- постројења  за  производњу  електричне  и  топлотне  енергије  из  биомасе  или  у  
комбинацији  са  другим  оиБ  могу  се  градити  у  грађевинском  подручју  у  оквиру  радне  
зоне. 3а  изградњу  оваквих  објеката  обавезнаје  израда  плана  детањне  регулације  уколико  
не  постоји  приступни  пут  и  остали  капацитети  инфраструктуре  или  израда  
урбанистичког  пројекта  ако  је  дефинисан  пристуnни  пут  и  ако  постоји  изграђена  
одговарајућа  инфраструктура . Такође  је  обавезна  израда  стратешке  процене  утицаја  на  
животну  средину, 

- постројења  за  производњу  електричне  и  топлотне  енергије  из  биомасе  или  у  
комбинацији  са  другим  ОИЕ  могу  се  градити  у  ванграђевинском  подручју  на  
поњопривредном  земњишту  6. класе  и  ниже, трстицима  и  палјњацима, уз  обавезну  
израду  плана  детањне  регулације  и  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину; 

- постројења  за  производњу  биогаса  из  бињног  и  животињског  отпада  за  
сопствене  потребе  могу  сс  градити  за  потребе  објеката  у  функцији  примарне  
поњопривредне  производње  и  на  фармама, а  до  максимално  дефинисалих  урбанистичких  
параметара  за  ове  просторе . 
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Геотермална  енергија  
Системи  са  топлотним  пумпама  Могу  се  поставњати  на  парцелама  свих  намена  

које  се  односе  на  могућу  изградњу  објеката. У  случају  ископа  бунара  потребно  је  
прибавити  сагласност  надлежног  органа. 

Енергија  ветра  
Појединачни  стубови  са  ветрогенераторима  мањих  снага  (до  10 kW) могу  се  

поставњати  на  парцелама  свих  намена, тако  да  висина  стуба  није  већа  од  удалености  
стуба  од  објекта  на  самој  парцели  или  од  границе  суседне  парцеле. 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обновњивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије . 

Мере  енергетске  ефикасности  изградње  
Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  

касније  експлоатације  објеката, као  и  приликом  опремања  енергетском  
инфраструктуром , потребноје  применити  следеће  мере: 

- приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  повоњној  
оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 

- користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  
изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , комбиновани  
материјали , дрво, трска  и  др.); 

- у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  
декоративне  расвете  употребњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела. 

- користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови, тромб-

мишелов  зид,  термосифонски  колектор  итд.); 

- поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе) 

као  фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају ; 

- размотрити  могућност  поставњања  тзв. зелених  кровова  и  фасада, као  и  
корипЈћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 

- код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  
аутоматског  система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  објекту . 

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани 5  изграђени, коришћени  и  
одржавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  прописана  енергетска  својства. Ова  својства  се  
утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  документадије  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе. 

8.4 Елеіпронске  комуникације  

Подручје  Ковињ  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникација . 
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Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цијњу  пружања  
ноВих  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дале  поставзњање  мултисервисних  платформи  
и  друге  оnреме  у  уличним  кабинетима  у  скдопу  децентрализације  мреже. Улични  
кабинети  се  могу  поставњати  на  јавној  повріпини, у  регулацијама  постојећих  и  
плавираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  техничке  могућности . 

Планирана  је  изградња  оптичког  кабла  Каћ  - Шајкаш  - Тител  са  проводним  каблом  за  
Ковињ. да  би  се  обезбедило  проширење  мреже  електронских  комуникација  потребно  је  
у  регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
пролазити  будућа  инсталација  електронских  комуникација . У  попречним  профилима  
улица  резервисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . 

Планира  се  потпуна  покривеност  овог  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  
свих  надлежних  оператера. На  подручју  је  могуће  поставлати  системе  мобилне  
телефоније  уз  поштовање  следећих  услова: 

антенски  системи  и  базне  станице  мобилне  телефоније  могу  се  поставзњати  на  
кровне  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника, односно  
корисника  тих  објеката; 

- антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  
комуникација , могу  се  поставЈЂати  на  антенске  стубове  уз  обавезну  сагласност  власника, 

односно  корисника  парцеле; антенске  стубове  могуће  је  поставњати  на  парцелама  свих  
намена; базне  станице  поставзњати  у  подножју  стуба, уз  изградњу  оптичког  проводног  
кабла  до  базне  станице; 

- антенске  системе  поставзњати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области, као  и  препорука  Светске  здравствене  организације ; 

- изглед  антенског  система  (који  је  лако  уочзњив) ускладити  са  објектима  у  
непосредном  окружењу ; користити  транспарентне  материјале  за  маскирање  и  
прикривање  опреме; 

уколико  се  у  близини  иалазе  стубови, односно  локације  других  оператера, 

размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 

- обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система, а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  становања  који  се  
налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 

- за  поставзњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоnије  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  nозитивно  мишњење  надлежног  
органа  управе. 

Постојећи  системи  мобилне  телефоније  се  задржавају  до  привођења  простора  
планираној  намени  уз  обавезно  периодично  мерење  јачине  зрачења  како  је  то  важећим  
правилницима  дефинисано . 
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9. ЗАШТИТА  клтно  - исТоРиЈских  СПОМЕНИКА  
И  пРиродНих  ВРЕДНОСТИ  

9.1. 3аштита  културно  - историјских  спомсника  

Непокретна  културна  добра  

1. МАНАСТИР  КОВИЊ, душана  Вицкова  5 1, Ковил ; 

Одлука  о  утврђивању  за  непокретно  културно  добро  од  великог  значаја: ,,Сл. лист  
АПВ , бр.  28/91 

Одлука  Владе  Републике  Србије  о  утврђивању  заттттићене  околине  споменка  
културе  Манастира  Ковил  05 број  633-152/2008 од  17.јануара  2008. године: ,,Службени  
гласник бр. 7/08 од  18 јануара  2008 годнне  

Заштићена  околина  споменика  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. Ковињ  у  друјптвеној  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. Ковињ  у  својини  Манастира  Ковил, 3260, 5817, 6754, 6850, К.О. Ковињ  
у  мешовитој  својини . 

Мере  заштите  за  споменик  културе : 

- заштићени  споменик  не  може  се  преправлати , рестаурисати , дозиђивати  
или  рушити, а  забрањена  је  свака  градња  и  ма  каква  промена  облика  терена  у  његовој  
непосредној  околини  без  претходне  дозволе  Завода, 

- заглтићене  иконе  не  могу  се  рестаурисати  нити  премештати  без  претходног  
одобрења  Завода. 

Мере  заштите  заштићене  околине  споменика  културе: 
- очување  аутентичности  амбијента  у  којем  се  налази  споменик  културе. 
- забрана  активности  које  нарушавају  природно  окружење  споменика  

културе, 
- забрана  градње  индустријских , енергетских , инфраструктурних , 

привредних  и  других  објеката  трајног  или  привременог  карактера  који  својом  наменом, 
габаритом , волуменом , обликом  или  отпалним  материјама  могу  угрозити  и  деградирати  
споменик  културе  и  његово  функционисање  као  верског  објекта, или  његову  з uлтићену  
околину, 

- пре  извођења  земњаних  радова  обавезна  су  заштитна  археолошка  
ископавања, 
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- све  садржаје  делатности  и  намене  простора  и  објеката  у  оквиру  заштићене  
околине  прилагодити  намени  споменика  културе  као  верскот  објекта, 

- забрана  промене  намене  површина  и  култура  до  доношења  одговарајућих  
планских  аката, 

- забрана  експлоатације  шума  на  начин  и  у  размерама  које  доводе  до  
деградације  састојина  и  огоњавање  терена, као  и  чисте  сече, 

- забрана  депоновања  чврстог  отпада, чије  одлагање  вршити  организовано  у  
оквиру  комуналних  служби, 

- забрана  испуштања  отпадних  вода  површински  и  у  рукавац  дунава, а  
елиминацију  спровести  у  прописно  изграђене  септичкејаме , 

- забрана  експлоатације  минералних  сировина  и  отварање  привремених  
позајмишта , 

забрана  превођења  далековода  снаге  35КW и  веће, 

- постојећи  водоток  оставити  у  природном  стању  и  регулационе  радове  
изводити  само  у  случају  угрожености , односно  у  интересу  заштите  Специјалног  
резервата  природе  ,,Ковињско-петроварадински  рит  или  заштићене  околине  споменика  
културе, 

- озезЂењавање , формирање  заLптитног  појаса  и  други  видови  садње  могу  се  
обавњати , поред  аутохтоних, и  дрвенастим  и  жбунастим  врстама, одговарајућим  за  
специфичне  услове  станишта  на  овом  простору, 

- забрана  уношења  страних  врста  дивњачи  и  порибЈвавање  врстама  које  могу  
да  изазову  измену  састава  аутохтоног  живог  света. 

2. СПОМЕНИК  ПОСВЕЋЕН  РАТНИЦИМА  ПРВОГ  СВЕТСКОГ  РАТА  У  
КОВИЈћУ, Трг  солунских  добровоњаца , Горњи  Ковињ, (Споменик  културе  и  заштићена  
околина  коју  чини  парцела  број  1428 

Одлука  о  утврђивању  за  непокретно  културно  добро  од  великог  значаја: 
,,Службени  лист  АПВ , број  28/91. 

Мере  заштите: 

- редовно  чување  и  одржавање  споменика, 
- споменик  се  не  сме  померати  са  места  на  којем  је  саграђен . 

3. РОДНА  КУЋА  ИЛИЈЕ  НЕШИНА  У  КОВИЈЂУ, Браће  Вуков  1, (Споменик  
културе  и  заштићена  околина  коју  чинн  парцела  број  288/1) 

Репіење  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. 
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Мере  заштите : 
- забрањена  раскопавања , рушења, препраањања , презиђивања  или  вршења  

било  каквих  радова  који  могу  нарушити  својства  споменика  културе  без  утврђених  
услова  и  сагласности  надлежне  установе  заштите, 

- извођење  техничко-заштитних  мера  ради  обезбеђења  од  оштећења  или  
уништења  под  условима, у  поступку  и  на  начин  утврђен  3аконом  о  културним  добрима  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  71/94, 52/1 1 - др. закон  и  99/1 1 - др. закон), 

- коришћење  споменика  културе  у  сврхе  које  су  у  складу  са  његовом  
природом, наменом  и  значајем , 

- обавепітавање  надлежне  установе  заштите  о  свим  правним  и  физичким  
променама  насталим  на  споменику  културе, 

у  границама  запјтићене  околине  не  смеју  се  подизати  нови  објекти, а  кућни  
претпростор  мора  се  одржавати  у  затеченом  стању  и  изгледу. 

4. СРПСКА  ПРАВОСЛАВНА  ЦРКВА  СВБТОГ  АПОСТОЛА  ТОМЕ  У  
КОВИЈћУ  (доњоковилска  црква), Лазе  Костића  16, (Споменик  културе  на  парцели  број  
2513 и  3аглтићена  околина  коју  чини  цела  парцела  број  2513 и  делови  парцела  3312 и  
3326) 

Одлука  о  утврђивању  за  споменик  културе  05 бр. 633-7567/2005 од  1. децембра  
2005. Године, ,,Службени  гласник  рС  бр. 108/05. 

Мере  заштите  споменика  културе: 

- очување  изворног  изгледа  сгіолашње  архитектуре  и  ентеријера, 

хоризонталног  и  вертикалног  габарита, облика  и  нагиба  крова, свих  конструктивних  и  
декоративних  елемената, оригиналних  материјала  и  функционалних  карактеристика , 

- редовно  праћење  стања  и  одржавање  конструктивно  статичког  система, 
кровног  покривача, свих  фасада, ентеријера  и  исправности  инсталација  у  споменику  
културе, 

забрана  радова  који  могу  угрозити  статичку  безбедност  споменика  
културе, 

поставњање  и  одржавање  адекватне  расвете. 

Мере  заштите  заштићене  околине : 
- урбанистичко  и  комунално  одржавање  и  кориідћење  уличног  простора  

испред  споменика  културе  као  јавног  простора  превасходно  намењеног  пешадима. 

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  појединачним  актом  Одлуком  о  утврђивању . 

Објекти  поД  претходном  заштитом  

1. Објекат  у  Улици  браће  Вуков  број  1 1, 

2. Објекти  у  Улици  Змај  Јове  Јовановића  број  20, 

3. Објекти  у  Улици  краа  Петра  број  1 1, 

4. Објекти  у  Улици  Лазе  Костића  бр. 80 и  82. 

Мере  заштите : 
- очување  оригиналног  хоризонталног  и  вертикалног  габарита  постојећих  

објеката, конструктивног  склопа  и  примењених  материјала , 
- очување  основних  вредности  функционалног  склопа  и  ентеријера, као  и  

сачуваних  детања  у  ентеријеру  (дашчаних  подова, кањевих  пећи, оригиналне  столарије  
и  сл.), 

- очување  или  рестаурација  изворног  изгледа, стилских  карактеристика , 

декоративних  елемената  и  укупног  ликовног  израза, 
- при  санацији ,  адаптацији  или  реконструкцији  користити  оригиналне  

материјале, начин  обраде  и  врсту  декорације , 
- обавезно  задржавање  свих  оригиналних  нагиба  кровних  равни, као  и  

оригиналног  начина  покривања  и  материјализације , 
- све  накі-јадно  додате  елементе  или  делове, или  некомпатибилно  замењене  

конструкције  или  делове  конструкција, дозидане  објекте  или  делове  објеката  који  нису  у  
складу  са  оригиналним , потребно  је  рекоі-іструисати , односно  довести  изгледом  у  стање  
тако  да  не  варушава  основни  концепт  градње  и  организације  парцеле, 

- очување  односа  изграђеног  - неизграђеног  на  парцели, 
- могућа  је  промена  намене  дела  или  целог  објекта, уколико  она  неће  

нарушити  постојећи  архитектонско -конструктивни  склоп  и  функционалну  шему, 
- остали  објекти  на  парцели  (доградње  и  дворишни  објекти) не  подлежу  

режиму  заілтите  главног  објекта  и  решавају  се  у  складу  са  њиховом  валоризацијом , али  
тако  да  не  наруше  вредности  главног  објекта, а  према  условима  надлежне  установе  
заштите  непокретних  културних  добара. дворишни  простор  партерно  и  хортикултурно  
уредити  и  ускладити  са  главним  објектом , уз  максимално  очување  или  реконструкцију  
економских  зграда  у  дворишту  (чардади, шупе  сл.), 

- дозвоњено  је  увођење  савремених  инсталација, тако  да  не  наруше  
вредности  ентеријера  и  екстеријера, 

- промена  намене  таванских  и  подрумских  просторијаје  могућа  уз  обавсзну  
сагласност  надлежне  усталове  заштите, 

- при  реконструкцији  крова  обавезно  је  задржавање  његове  оригиналне  
геометрије , материјализације  покривача  и  конструктивног  склопа, 
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код  адаптације  подрумских  просторија  водити  рачуна  о  статици  објекта, 

санацији  евентуалне  влаге  и  примени  свих  превентивних  радњи, уз  претходно  
испитивање  тла  и  израду  езтабората  заштите  тог  објекта, али  и  суседних , 

- отварање  гтортала  и  излога. Приликом  интервенције , мора  се  поштовати  
принцип  јединственог  третмана  целог  објекта, тако  да  се  не  наруше  основне  вредности  
архитектуре , стилске  карактеристике  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  археолошкии  садржајем  

Постоји  38 рекогносцираних  археолошких  налазишта  на  следећим  просторима : 

1. Потеси  Нове  земле, Бели  брег  (бр. парцела  46 13- 16 17, 4634-463 7 и  7207), 

2. Потес  Нове  земле  (бр.  парцела  4596 и  4597), 
3. Потес  Виногради , (бр.  парцела  4532 и  4533), 
4. Потес  Виногради  (бр.  парцела  4513, 4515-4522), 

5. ПотесВиногради  (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), 
1 1. Горњи  Ковил  (бр. парцела  468-500, 1449-1456), 

12. Потес  Јарак  (бр. парцела  6695-6603, 67О8 и  6609), 
13. Потес  Јарак!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  Броћин  до  (бр.  парцела  3820-3828, 43 12, 4363-4370, 4378-
43 8 8), 

18. Потес  Скакавци  (бр.  парцела  3452/1, 3452/2, 3452/3 и  3452/4), 
19. Потес  Скакавци  (бр.  парцела  3488-3498), 
20. Потес  Шевари  (бр. парцела  3735), 
2О.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!Ш-3, на  траси  Јужног  тока ) (бр.  парцела  3564- 

24. Потес  Скакавци  (бр. К/јЛ-2, на  траси  Јужног  тока ) (бр.  парцела3576/2, 

3550), 
25. Потеси  Џанак  и  Скакавци  (бр. ј(!јЛ- І , на  траси  Јужног  тока ) (бр. парцела  

3608-3618, 3578/1), 
26. Потес  Џанак  (бр. парцела  3883-3889, 3855-3859), 

27. Потес  Крстача  (бр. парцела  5308-5312), 

28. Потес  Дрварице  са  хумком  (бр. парцела  4045-4050), 

29. Потес  Дрварица  (бр. парцела  4035-4041) и  хумка  на  парцели  бр  6956, 

30. Потес  Крстача  (бр.  парцела  4146,4147, 4139-4143), 

3 1. Потес  Крстача  (бр. парцела  5360-5365), 

32. Потеси  Крстача!Манастир  (бр.  парцела  5868/1, 5869-5871), 

33. Потеси  дрварица  (бр. парцела  5419-5424, 5380-5385) и  хумка  на  парцеди  
број  5481, 

34. Потес  дрварица  (бр.  парцела  41 14-4116), 

35. Потес  дрварица  (бр. парцела  5390-5391), 

36. Потес  дрварица  (бр. парцела  5400-5402), 

37. Потес  Шума  (бр. парцела  5761-5765), 

38. Потес  Шума  (бр. парцела  5747, 5748/1, 5548). 

Археолошка  налазиілта  се  деле  на  ј  и  11 режим  заштите  за  која  су  утврђене  опште  
мере, а  за  І  режим  заштите  и  посебне  мере  заштите . 

Режим  заштите  ј  степена  је  простор  старе  високе  обале  Дунава, односно  зоне  
археолошких  локалитета  број  1 - 16 (локалитети  на  данашњем  гребену  старе  обале  
дунава  и  њеном  непосредном  залеђу  који  су  у  хронолошком  распону  од  неолита  до  новог  
века). Ови  локалитети  својим  садржајем , хронолошким  потенцијалом , бројношћу  и  
густином  археолошких  налаза, старином , континуитетом , документарним  историјским  
вредностима, природним  окружењем  и  положајем . Стара  обала  дуuава  се  издваја  као  
најзначајније  археолошко  подручје  у  ковињском  атару. Хумке  на  Зечијем  ату  и  Јарку  у  
зони  локалитета  број  16, који  осим  што  представњају  реткост  и  старину, најугроженије  
су  наслеђе  у  ковињском  атару. 

Режим  заштите  11 степена  утврђује  се  за  локалитете  број  17-38 (на  локацијама  у  
залеђу  старе  високе  обале  дуuава, на  лесној  заравни, на  обалама  старих  рукаваца, 

гредама  и  на  обалама  некадашњих  бара  у  атару). 

Мере  заштите   
Опште  мере  заштііте  простора: 
- простори  nосебних  културних  и  природних  вредности  се  адекватно  чувају  

и  репрезентују  у  складу  са  својим  значајем  и  неnосредним  окружењем ; 

3549), 
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- планирају  су  радови  на  уређењу  и  ревитализацији  репрезентативног  
сегмента  археолошког  подручја  реконструкцијом  и  презентацијом  іn ѕіtu, y циЈБу  
очување  наслеђа  и  образовање . 

- пре  предузимања  било  каквих  земаних  радова  на  свим  констатованим  
локалитетима , потребно  је  од  надлежног  Завода  исходовати  слове  и  мере  заштите . На  
овим  локалитетима  и  зонама  заштите, пре  изградње  нових  објеката, инфраструктурних  
коридора  и  извођења  других  земланих  радова, морају  се  обавити  претходна  заштитна  
археолошка  истраживања . 

- изузетно  је  важна  и  пријава  случајних  налаза  надлежном  Заводу  за  заштиту  
споменика  културе, као  и  спречавање  незаконитог  ископавања, девастације  и  отуђења  
археолошког  културног  наслеђа. 

Посебне  мере  заштите  простора  за  Ј  степенарежича  зајатите  
Археолошко  подручје  старе  обале  дунава  и  зоне  археолоіпких  локалитета  бр.  1-9 

и  12-16 у  атару, строго  чувати  у  склопу  интегралне  заіптите  природних  вредности  
очуваног  предела. Приликом  реализације  плана  (урбанистичког  и  инфраструктурног  
развоја) неопходноје  што  мање  оштећења  постојећег  археолошког  наслеђа. 

9.2. 3аштита  природних  вредности  

Заштићена  подручја  
Специјални  резерват  природе  Ковитbско-петроварадински  рит , заштићен  

Уредбом  о  проглашењу  Срп  Ковињско-петроварадински  рит  (1 Службени  гласник  рС  
, број  44/11); 

Станишта  заштићених  и  строго  заштићених  врста  од  националног  значаја  и  
типови  станишта  

Ознака: НСА13а, назив: Ковилске  слатине , категорије  станишта: слатине . 
Ознака: НСАІЗ6, назив: Ковињске  слатине , категорије  станишта: слатине. 
Станишта  су  регистрована  у  бази  података  Покрајинског  завода  за  заштиту  

природе  у  складу  са  критеријумима  Правилника  о  проглашењу  и  заштити  строго  
заштићених  и  заштићених  дивлих  врста  бињака, животиња  и  гњива, број  1 10-00-
18/2009-03 од  20.1.2010. ( Службени  гласник  РС , број  5/10). 

У  оквиру  граница  заштићене  околине  споменика  културе  улази  и  део  наведеног  
станишта  НСАІЗ6. 

Еколошки  коридори   
дунав  и  његов  обалски  појас  са  насипом  - еколошки  коридор  од  међународног  

значаја  утврђен  Регионалним  просторним  плаuом  АП  Војводине  ( Службеии  лист  АП  
Војводине , број  22 од  14.12.2011. године). 

Локални  еколошки  коридори : канали . 
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Мере  очувања  Специјалног  резервата  природе  Ковињско  - петроварадиІ~јј _рит  

На  подручју  Специјалног  резервата  природе  Ковињско—петроварадински  рит  
омогућава  се  коришћење  заштићеног  подручја  засновано  на  чувању, одржавању  и  
унапређивању  свих  природних  вредности  и  особености . Овакви  захтеви  подразумевају  
да  се  ниједан  његов  део, не  сме  иск.њучити  из  плавне  зоне  дунава  подизањем  насипа, јер  
без  повременог  плавњења  рит  престаје  да  буде  рит, и  губи  изворне  карактеристике . 

Заштита  вегетације  обухвата, поред  шумске  вегетације, и  остале  бињне  заједнице  
рали  очувања  изворности  и  природних  одлика  барско-мочварног  комплекса  рита. 

Све  облике  туристичко  - рекреативног  и  привредног  коришћења  простора  под  
осталим  бињним  заједницама  (спортски  риболов, експлоатација  трске, кошење  ливада, 
испаша  стоке, коришћење  лековитог  биња  и  сл.) ускладиће  се  са  потенцијалним  
природним  могућностима  и  капацитетима  датог  простора, утврђивањем  планске  намене  
његових  одређених  делова. 

Очување  флоре  Ковињског  рита, као  битног  елемента  његових  укупних  
природних  вредности , подразумева  доследно  спровођење  законских  мера  заштите  
заступњених  проређених  и  угрожених  бињних  врста  у  риту. 

На  подручју  Специјалног  резервата  Кови.њско-петроварадински  рит  
установњен  је  режим  заштите  І, 11 и  111 степена. 

Заштита, уређење  и  развој  подручја  резервата  одвијаће  се  у  складу  са  планским  
решењима  и  условима  Просторног  плана  резервата. 

Ковињско-петроварадински  рит  номинован  је  за  Рамсарско  подручје , а  због  
изузетних  орнитолошких  и  флористичких  вредности  регистрован  је  као  станиште  од  
међународног  значаја  за  птице  (јВА  подручје-Імрогtапt Bіrd Area) u бињке  (јРА  подручје  
- Іmportant Plant Areaѕ). 

Мере  очувања  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  врста  од  националног  
значаја  

На  стаништима  заштићених  и  строго  заштићених  врста  од  националног  значаја: 
- забрањено  је: мењати  намену  површина  (осим  у  цињу  еколошке  

ревитализације  стаuишта), преоравати  површине  под  природном  вегетацијом , уклањати  
травни  покривач  са  површинским  слојем  земњишта, подизати  соларне  и  
ветрогенераторе , rрадити  рибњаке, отварати  површинске  копове, мењати  морфологију  
терена, привремено  или  трајно  одлагати  отпад  и  опасне  материје , уносити  инвазивне  
врсте  бињака  и  животиња. 

- неопходно  је: ускладити  постојећи  режим  вода  са  цињевима  заизтите  
станишта, обезбедити  одрживо  коришћење  травних  површина  станишта  за  кошење  и  
испашу  у  складу  са  капацитетом  станишта, обнавњати  шумарке  аутохтоних  врста  на  
одговарајућим  ливадским  стаништима  до  20% покривености  по  nарцели, односно  до  
максималне  величине  појединачнuх  nовршина  до  0,05 ћа. 
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- потребно  је  прибавити  посебне  усзіове  заштите  природе  за  изградњу  и  
реконструкцију  инфраструктуре  и  објеката, планирање  рекреативних  активности , 

уређење  вода, геолошка  и  друга  истраживања , подизање  ваншумског  зеленила, сеча  
дрвореда, група  стабала  и  шумица, крчење  жбуња, пањење  вегетације  ливада, пашњака  
и  трстика, као  и  ревитализацију  станишта, формирање  појилимта  (копање  јаме, бушење  
новог  или  обнавњање  запуштеног  бунара), као  и  за  подизање  привремених  објеката  
(надстрешнице  и  сл.) тако  да  се  не  условњава , не  ограничава  и  не  ремети  
функционисање  и  одржавање  водних  објеката . 

Мере  очувања  еколошких  коридора  

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  еколошких  коридора; 

- поплочавање  и  изградњу  обала  са  функцијом  еколопЈких  коридора  свести  
на  најнеопходнији  минимум. Поплочане  или  изграђене  деонице  на  сваких  200-300 м  
(оптимално  на  100 м) прекидати  мањим  зеленим  поврпіинама  које  су  саставни  део  
заітпитног  зеленила. Поплочани  или  бетонирани  делови  обале  не  могу  бити  стрмији  од  
45°, изузев  пристана, а  структура  њихове  површине  треба  да  омогућује  кретање  
животиња  малих  и  средњих  димензија; 

- током  реконструкције  постојећих  обалоутврда  прекидати  их  мањим  
просторима  који  ублажавају  негативне  особине  измењене  обалне  структуре ; 

- испод  мостова  као  и  на  местима  укрштања  државних  путева  вишег  реда  са  
еколошким  коридорима , приликом  изградње  или  реконструкције , предвидети  посебне  
пролазе  и  прелазе  за  животиње  наведених  објеката; 

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

- Урбане  садржаје  распоредити  тако  да  минимална  удањеност  објеката  од  
еколошких  коридора  нема  директног  утицаја  на  коридор: 

- на  простору  изван  зона  становања  забрањена  је  изградња  објеката  чија  
намена  није  директно  везана  за  обалу  водотока  са  функцијом  еколошког  коридора  на  
растојању  мањем  од  50 м  од  обале  стајаћих  вода, односно  линије  средњег  водостаја  
водотока; 

-
у  зонама  становања, минимална  удањеност  плаиираних  објеката  који  

захтевају  поплочавање  и  осветњењеје  20 м, а  оптимална  50 м  од  обале  коридора; 

- уз  обалу  чији  је  део  планиран  за  спортско-рекреативне  активности , могу  
бити  смештени  објекти  везаuи  за  активности  на  води  (привез  за  чамце  или  монтажно-

демонтажни  молови  и  др)  на  тај  начин  да  не  прекидају  континуитет  коридора, а  у  појасу  
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вишеспратног  зеленила  планирати  објекте  који  Не  захтевају  вештачку  подлогу  и  
осветњење  (нпр. трим-стаза, дечије  игралиште , уређена  зелена  површина); 

- у  простору  еколовіког  коридора  и  30ни  непосредног  утицаја  ширине  до  200 

м  од  коридора, забрањено  је  одлагање  отпада  и  свих  врста  опасних  материја, 

складилпење  опасних  материја  (резервоари  горива  и  сл.) и  нерегуларно  одлагање  отпада. 

- успоставњањем  континуитета  зелених  површина  чија  структура  подржава  
функције  еколошког  коридора, очувати  и  уналредити  вегетацију  приобала  еколошких  
коридора: 

- уређењем  континуираног  појаса  вишеспратног  заштитног  зеленила, 
очувати  појас  приобалне  вегетације  (врбака  и  мочварне  вегетације) на  што  већој  дужини  
обале  водотока!канала  и  обезбедпти  што  већи  проценат  (најмање  50%) аутохтоних  врста  
плавног  подручја  (тополе, врбе, панонски  јасен, брест, храст  лужњак  итд.) које  је  
неопходно  обогатити  жбунастим  врстама  плавног  подручја; 

- заштитни  појас  канала  (код  локалних  коридора  у  ілирини  од  најмање  5 м) 

треба  да  има  травну  вегетацију  која  се  одржава  редовних  кошењем  и  која  не  може  бити  
засенчена  дрворедом  (посађеним  ван  коридора); 

- на  грађевинском  земњишту  наменити  приобале  и  деонице  еколошког  
коридора  за  зеленило  посебне  намене, са  улогом  очувања  и  заштите  биолошке  
разноврсности ; 

- на  просторима, где  не  постоје  услови  за  формирање  напред  описаног  појаса  
заппитног  зеленила  (саобраhајнице  и  сл.), обалу  визуелно  одвојити  од  простора  њудских  
активности  зеленилом  висине  1-3 м; 

- током  планирања  заштитног  зеленила  објеката!блокова, уз  међне  линије  
парцела  које  се  граниче  са  обалним  појасом  наведених  водотокова , формирати  
вишеспратно  зтНтитно  зеленило  минималне  ширине  3 - 5 м  (у  зависности  од  величине  
парцеле /блока); 

- забрањеноје  сађење  инвазивних  врста, а  током  уређења  зелених  површина, 

одстранити  присутне  самоникле  јединке  инвазивних  врста  и  обезбедити  редовно  
одржавање  зелених  површина. 

Пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосили, минерали, кристали  и  
др.) која  би  могла  представњати  заштићену  природну  вредност, налазач  је  дужан  да  
пријави  надлежном  министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска, л  предузме  
мере  заштите  од  уништења, оштећивања  или  крађе. 

10. ЗАШТИТА  ПРОСТОРА  ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  
И  РАТНИХ  РАЗАРАЊА  

Ради  запітите  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа, органи  државне  
управе, органи  локалне  самоуправе  и  привредна  друіптва  и  друга  правна  лица, у  оквиру  
својих  права  и  дужности, дужна  су  да  обезбеде  да  се  становништво , односно  запослени , 

склоне  у  склоништа  и  друге  објекте  погодне  за  заштиту. 
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Склањање  луди, материјалних  и  културних  добара  обухвата  плавирање  и  
коришћење  постојећих  склоништа, других  заштитних  објеката, прилагођавање  нових  и  
постојећих  комуналних  објеката  и  подземних  саобраћајница , као  и  објеката  погодних  за  
заппиту  и  склањање, њихово  одржавање  и  коришћење  за  заштиту  луди  оД  природних  и  
других  несрећа. 

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземне  просторије  у  
стамбеним  и  Другим  зградама, прилагођене  за  склањање  луди  и  материјалних  добара. 

Као  јавна  склоништа  могу  се  користити  и  постојећи  комунални , саобраhајни  и  
други  инфраструктурни  објекти  испод  површине  тла, прилагођени  за  склањање . 

Инвеститор  је  дужан  да  приликом  изградње  нових  комуналних  и  других  објеката  
у  градовима  прилагоди  те  објекте  за  склањање  . уди. 

Приликом  изградње  стамбених  објеката  са  подрумима, над  подрумским  
просторијама , гради  се  ојачана  плоча  која  може  да  издржи  урушавање  објекта. 

Изградња, прилагођавање  комуналних , саобраћајних  и  других  подземних  објеката  
за  склањање  становништва  врши  се  у  складу  са  прописима. 

11. СПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  

Начин  спровођења  плана  датје  у  графичком  приказу  број  9 Спровођсње  nnauaT 

уР  1:20000. 
Основ  за  издавање  информације  о  локацији , локацијских  услова  и  решења  за  

одобрење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола  у  оквиру  подручја  плана  биће  
план  генералне  регулације , план  детане  регулације  и  урбанистички  пројекат. 

Планом  се  прописује  обавеза  израде  планова  деталне  регулације  и  урбанистичких  
пројеката. 

За  просторе  у  којима  је  основ  за  реализацију  плаu деталне  регулације , могуће  је  
утврдити  препоруке  за  локације  за  деталнију  разраду  урбанистичким  пројектом . 

доноіпење  овог  плана  омогућава  реализацију  плаuираних  и  реконструкцију  
постојећих  објеката  и  инсталација  комуналне  инфраструктуре . 

11.1. Простори  за  које  је  осиов  за  рсајіизацију  план  гснералне  регулације  

У  просторној  целини  број  1 (грађевинско  подручје  насела) простори  намењени  
за: 

- становање  (породично  становање , породично  становање  полопривредног  
типа  и  породично  становање  на  Ади  и  Вењерцу), 

урсђење  комплекса  и  рсконструкцију  постојећих  објеката, доградњу, 

замену  и  изградњу  нових  објеката  јавних  служби  у  деловима  који  се  
документима  дсталније  разраде; 

мешовиту  пословно—стамбену  зона, 

радну  зону  (цела  урбанистичка  целина  број  З), 
- спортски  центар  на  Ади, 
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- Вініариште , 

- Горњековилско  тробње, 

пиј  ацу, 
- станицу  за  снабдевање  горивом  ако  се  не  планира  њено  проширење, 

- заштитно  зеленило , 
тргове  и  скверове, 

- гасну  мерно  - регулативну  станицу, 

- трафостанице , 
насип, и  

- дунавац. 

У  просторној  целини  број  2 (североисточни  део  атара) простори  намењепи  за: 

поњопривредно  земЈњиште , 

објекте  за  примарну  поњопривредну  производњу , 

зону  фарми  (осим  за  појединачне  фарме), 

зоНу  салаша  и  постојеће  салаше, 

станицу  за  снабдевање  горивом  и  Мотел  Етно  - село  (уколико  се  
задржава  садашње  просторно  решење), 

површине  за  рекултивацију  (позајмишта  земње  и  депонију), 

шуме, 
трстике  и  пашњаке, 

државне  путеве  ІІА  реда  бр.  1 14 и  129, 

оіпјітинске  путеве, 

друге  саобраћајне  површине  (осим  коридора  државног  пута  АІ  (Е  75), 

водозахват , 
мелиорационе  канале, 
електроенергетске  коридоре  (за  постојеће  далеководе ) и  
магистрални  гасовод  и  нафтовод . 

У  просторној  целиии  број  З  (југозапални  део  атара) простори  намењени  за: 

поњопривредно  земњиште , 

објекте  за  примарну  поњопривредну  производњу , 

винотрадарске  куће, 
шуме, 
трстике  и  шшіњаке, 
површине  за  рекултивацију  (позајмиште  земле), 

пречистач  отпадних  вода, 
црпне  стаnице, 
мелиорационе  канале, 
насин, 
опіптинске  путеве, 
друге  саобраћајне  површине, 
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електроенергетске  коридоре , 
површине  за  рекултивацију . 

У  просторној  цслини  број  5 (Ковилски  риТ  и  дунав) простори  намењени  за: 

шуме, 
трстике  и  папіњаке , 

насип, 
саобраћајне  површине  (осим  коридора  државног  пута  І  А  реда  број  1), 

електроснергстске  коридоре  (водове  снаге  мање  од  1 10 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  спортско- 
рекреативни  центар, 

доњоковилско  гробње  и  
станица  за  снабдевање  горивом  уколико  се  планира  њено  проширењс . 

У  просторној  целини  број  2: 
- фарме  чији  капацитет  налаже  обавезу  израде  студије  о  процени  утицаја  на  

животну  средину; 

- за  подручје  државног  пута  Ај  (Е  75); 

у  случају  потребе  за  проширењем  државног  пута  ІІА  реда  бр. 1 14 и  129, 

у  случају  потребе  за  проширењем  постојећег  железничког  коридора, 

За  нове  стаnице  за  снабдевање  горивом  са  ширим  садржајеМ  ван  парцеле  
пута, 

Трафостаница  Ковил, 110/20 kV ca далеководом  напона  110 kV, 
за  изградњу  постројења  за  производњу  електричне  и  топлотне  енергије , у  

случају  потребе  утврђивања  грађевинског  землишта; 
- за  потребе  реализације  планиране  отворене  каналске  мреже  која  ће  

функционисати  за  планиране  заливне  системе. 

У  просторној  целини  број  3; 
- фарме  чији  капацитет  налаже  обавезу  израде  студије  о  процени  утицаја  на  

животну  средину; 
- рибњаке  површине  веће  од  10 ћа, 
- за  потребе  реализације  планиране  отворене  каналске  мреже  која  ће  

функционисати  за  плаnиране  заливне  системе, 
- општински  пут  Нови  Сад  - Ковил. 

46 



У  просторној  целини  број  4: 
- манастир  Ковињ. 

Подручје  манастира  Ковил  се  може  деталније  разрађивати  и  просторним  планом  
посебне  намене, уколико  орган  надлежан  за  његово  доношење  тако  одлучи . 

Уколико  је  неопходно  проширење  или  утврђивање  Нове  површине  јавне  намене  
за  изградњу  атарских  и  других  некатегорисаних  путева, неопходно  је  израда  плана  
детајне  регулације . 

11.3. Локације  за  којс  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  детањне  регулације  
или  на  основу  nросторног  плана  подручја  посебнс  намене  уколико  орган  за  његово  
доношење  тако  процени . 

11.4. Локације  за  које  се  обавезно  израђује  урбанистички  пројекат  

Планом  генералне  регулације  одређују  се  простори  за  које  је  обавезна  израда  
нових  урбанистичких  пројеката. 

У  просторној  целини  број  1 за: 
- комплекс  нове  предшколске  установе, 
- комплекс  нове  основне  нЈколе, 
- комплекс  за  изградњу  новог  дома  пензионера  или  геронтолошког  центра  на  Тргу  
солунских  доброволаца, 

- пословне  и  привредне  комплексе  у  радној  зони  веће  површине  од  5.000 м2  и  за  
делатности  које  захтевају  процену  утицаја  на  животну  средину  без  обзира  на  
величину, 

- нови  комплекси  верских  објеката  и  
- Доњоковилско  гробЈЂе. 

У  просторној  целини  број  2 за: 
- туристичко-угостителски  комллекс  Шумарска  кућа ; 

- просторе  економија  и  просторе  фарми, којс  не  подлежу  обавези  израде  студије  о  
процени  утицаја  на  животну  средину; 
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- комплексе  у  функцији  примарне  поњопривредне  производње , површине  преко  3 

ћа; 

- стакленике  површине  преко  3 ha u 

- станице  за  снабдевање  горивом  ужег  садржаја  (осим  унутар  грађевинског  
подручја  насења, где  планом  генералне  регулације  може  бити  другачије  уређено ). 

У  просторној  целини  број  3 за: 

- просторе  економија  и  просторе  фарми, које  не  подлежу  обаЕези  израде  студије  о  
процени  утицаја  на  животну  средину; 

- комплекса  у  функцији  примарне  поњопривредне  производње , површине  преко  3 

ћа; 

- стакленика  површине  преко  3 ha u 

- рибњаке  површине  мање  од  10 ћа. 

У  просторној  целини  број  5 за  локације  планиране  Просторним  планом  подручја  
посебне  намене  Специјалног  резервата  природе  Ковињско  - петроварадински  ритп . 

12. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ПО  ЦЕЛИНАМА  И  
ЗОНАМА  ЗА  КОЈЕ  ЈЕ  осНоВ  пллн  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

12.1. Атар  
12.1.1. Просторна  целина  број  2 - североисточни  део  атара  

Поњопривреда  има  велики  значај  и  готово  је  једина  привредна  делатност  у  
Ковињу. Велике  повргпине  плодног  земњишта  у  оквиру  ове  просторне  целине, уз  друге  
повоњне  услове  (боње  располагање  водним  ресурсима, повоњни  климатски  услови, 

ратараска  традиције  и  др.), поњопривредна  производња  представња  изузетан  развојни  
потенцијал  Ковиња. 

Поњопривредно  земњиште  обухвата  највећу  површину  у  атару. Поњопривредно  
земњиште  је  најбоњег  квалитета  (І  и  11 класе) користи  се  искњучиво  за  ратарску  
производњу  и  не  може  се  користити  у  друге  сврхе, осим  у  случајевима  и  под  условима  
утврђеним  овим  планом  и  Законом  о  поњопривредном  земњишту  (,,Службени  гласник  
РС  бр. 62/0665/08 - др. закон  и  41/09). Неплодно  поњопривредно  земњиште  чине  
пашњаци, трстици  и  слатине  (НСА  lза). Посебна  врста  земњишта  су  позајмишта  земње  
и  депоније  које  нису  више  у  употреби  (површине  за  рекултивацију ). 

Основни  концепт  уређења  у  североисточном  делу  атара  је  коришћење  
поњопривредног  земњишта  у  поњопривредне  сврхе. На  плодном  поњопривредном  
земњишту  дозвоњена  је  изградња  објеката  у  функцији  примарне  поњопривредне  
производње  и  то: фарми, салаша  и  објеката  за  смештај  поњопривредне  механизације  и  

48 



поњопривредних  производа. На  поњопривредном  земњишту  дозвоњава  се  и  изградња  
саобраћајних , енергетских  и  водних  инфраструктурних  објеката  од  општег  интереса  

На  неплодном  поњопривредном  земњишту, уколико  то  услови  дозвоњавају  
(физичке  неповоњности  терена, исушивање  земњиuјта, степен  заштите  и  друго) могу  се  
подизати  шуме  економског , рекреационог  и  заштитног  карактера. Изузетак  су  слатине  
које  се  задржавају  у  непромењеној  површини . 

Планом  се  подстиче  одрживо  коришћење  поњопривредног  земњишта  као  
природног  ресурса  за  унапређење  поњопривредне  производње . Модернизација  
поњопривредне  производње  подразумева  уређење  поњопривредног  земњишта  
(прилагођавање  поњопривредних  парцела  обликом  и  величином  за  обраду), 

повећавањем  површина  за  наводњавање  и  nостепеном  променом  врсте  култура  од  
ратарске  ка  повртарској , као  економски  рационалнијем  виду  производње . 

А. Објеіпи  у  функцији  примарне  поњопривреднс  производње  

Овим  објектима  се  сматрају  објекти  за  смештај  свих  видова  гіоњоnривредне  
механизације , објекти  за  складиштење ,  сушење  и  чување  поњоnривредних  производа, 

ђубрива, реnроматеријала, као  и  други  објекти  у  функцији  nоњопривредне  производње . 

Објектима  за  смештај  nоњопривредне  мехаиизације  сматрају  се  затворени  
простори  и  надстрешнице  у  којима  се  смешта  механизација  (возила, машине, прикњучни  
уређаји  и  др.), као  и  поњопривредни  алати  и  опрема  ради  чувања  и  одржавања. 

Објектима  за  складиштење  поњоnривредних  производа  и  реnроматеријала  
сматрају  се  све  врсте  складишта  (полуотворене  и  затворене  хале, надстрешнице , силоси, 

трапови, подна  складишта, хладњаче  и  др.). Објекти  се  могу  планирати  у  случају  да  су  у  
функцији  обрађивања  минимум  10 ћа  nоњопривредне  површине  намењене  повртарству  
и  минимум  30 ha поњопривредне  nовршине  намењене  ратарству . 

Услови  за  изградњу  објеката : 

минимална  површина  парцелеје  1 ћа; 

за  парцеле  површине  1 3 ha степен  заузетости  је  до  15%; 

за  nарцеле  површине  nреко  3 ha стеnен  заузетости  је  до  10%; 

- спратност  објектаје  П  и  ВП; 

могућа  је  изградња  подрума; 

максимална  висина  nода  приземњаје  70 сгп; 

- минимална  удањеност  објекта  од  границе  суседне  nарцеле  је  5 м, од  
државног  nута  ј  редаје  20 гп, а  од  државног  пута  11 редаје  10 nі; 

- nостојеће  парцеле  које  су  мање  од  дозвоњене  се  задржавају  у  затеченом  
стању, а  у  случају  реконструкције  или  замене  објеката  није  nnauupauo 

повећање  корисне  површине, и  заузетости ; 

49 



парцеле  се  могу  ограђивати  транспарентном  оградом  висине  максимално  
2,20 м; ограда  и  стубови  ограде  се  поставлају  на  удалености  од  минимум  1 

м  од  међне  линије; 

- приликом  изградње  објеката  обавезна  је  примена  хигијенско -техничких , 

еколошких , противпожарних  и  других  услова, одговарајућа  
инфраструктурна  опремленост  (електроинсталације , евентуално  санитарна  
вода, водонепропусна  септичкајама  и  др.). 

3а  парцеле  површине  1-3 ћа  основ  за  реализацију  је  овај  план, односно  план  
генералне  регулације  насела, а  за  комплексе  преко  3 ћа  обавезнаје  израда  урбанистичког  
пројекта. 

Услов  за  реализацију  у  случају  потребе  формирања  јавног  земњијнта  је  план  
деталне  регулације . 

Постојећи  објекти  и  они  чија  је  реализација  започета  на  полопривредном  
землишту  по  важећој  планској  документацији , задржавају  се. 

Б. Стакленици  и  пластеници  

У  цилу  интензивирања  полопривредне  производње , на  полопривредном  
землишту  дозволенаје  изградња  или  поставлање  стакленика  и  пластеника: 

минимална  удаленост  оваквих  објеката  од  међних  линијаје  5 rn; 

- парцеле  се  могу  ограђивати  трансггаретном  оградом  висине  максимално  2,20 

м, ограда  и  стубови  ограде  се  поставлају  на  удалености  од  минимум  1 м  
од  међне  линије; 

- заузетост  землишта  пластеницимаје  до  75%; 

- заузетост  земњиілта  стакленицимаје  до  50%. 

Основ  за  реализацију  је  план  генералне  регулације . 3а  површине  за  изградњу  
стакленика  преко  3 ћа  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта. 

В. Салаши  

На  подручју  Ковиња  евидентираноје  неколико  постојећих  салаша  у  зони  северно  
од  државног  пута  јјА-129. Основна  интенција  плана  је  очување  постојећих  салаша  уз  
могућиост  промене  намене. Осим  тога, могућеје  и  формирање  нових  canauіa y складу  са  
традиционалним  одликама, а  према  параметрима  из  овог  плаuа. 

Основ  за  реализацију  садржаја  на  постојећим  и  изградњу  нових  салаЈпаје  овај  план. 

Постојећи  салаши  - на  комплексима  постојећих  салаша  могућаје  реконструкција  
постојећих  објеката  и  изградња  нових  у  функцији  поњопривредне  nроизводње  nод  
следећим  условима: 
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- постојећи  комнлекси  се  по  правилу  задржавају  у  nостојећим  границама; 

- поштује  се  традиционална  функционална  оргализација  у  оквиру  које  се  јасно  
издваја  стамбени  и  економски  део  и  гјрипадајуће  обрадиво  земњиште ; 

- максимална  заузетост  комплекса  је  до  4%, осим  у  случају  када  је  повріпина  
комплекса  постојећег  салама  мања  од  5 ha, a постојећи  индекс  заузетости  већи  
од  4%, те  се  приликом  реконструкције  и  одржавања  тих  салаша  задржава  
постојећи  индекс  заузетости . 

На  постојећим  салатпима  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  
поњопривредне  производње , а  могућаје  допунска  намена  у  функцији  културе, туризма  
и  рекреације .  У  оквиру  салаша  могуће  је  формирати  и  мање  производне  погоне, као  
(напр . мини-млекаре , млинове  и  др ), уз  примену  свих  хигијенско-техничких  и  
еколошких  услова. 

За  уређење  и  изградњу  салаЈпа  важе  следећа  правила: 

- минимална  површина  комплекса  са  припадајућим  обрадивим  земњиштем  
је  5 ha; 

- минимална  парцела  за  изградњу  стамбеног  (и  економског) објекта  је  1О% од  
површине  комплекса; 

- максимална  заузетост  комплексаје  4%. 

Услови  за  уређење : 

- на  комплексу  салаша  се, поред  главног  објекта  (који  мора  бити  реализован  у  
првој  фази  изградње), дозвојњава  изградња  следећих  објеката: објеката  за  
смештај  поњопривредне  механизације , за  држање  и  узгој  стоке, за  прераду  и  
складиштење  поњопривредних  производа , стакленика , као  и  објеката  за  
употребу  у  културне, рекреативне  и  услужно  - угоститењске  сврхе  (уколико  је  
салаш  отворен  за  ову  намену), уз  примену  важећих  санитарно -ветеринарских , 

хигијенско-техничких , еколошких , противпожарних  и  других  услова  и  
неопходну  инфраструктурну  опремњеност . 

Услови  за  изградњу  стамбених  објекта: 

- на  парцели  главног  објекта  може  бити  саграђен  самоједан  стамбени  објекат, са  
једном  стамбеном  јединицом ; 

- максимална  дозвоњена  спратност  стамбеног  објекта  је  П+Пк; објекти  могу  
имати  подрумску  или  сутеренску  етажу, ако  не  постоје  сметње  геотехничке  или  
хидротехничке  природе; 

- висина  стамбеног  објекта  не  може  прећи  5 м  (од  нивелете  до  венца); 

- максималан  габарит  стамбеног  објектаје  200 м2; 
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- кота  пода  приземња  не  може  бити  нижа  од  коте  нивелетејавног  или  приступног  
пута; кота  пода  приземња  може  бити  највише  за  70 см  виша  од  нивелете  терена; 

код  стамбених  објеката  који  ће  имати  подрум  или  сутерен  коту  приземња  
изводити  тако  да  се  обезбеди  правилно  проветравање  и  осветњавање  
подрумских  односно  сутеренских  просторија; 

- минимално  растојање  објекта  од  бочне  међне  линијеје  5 м; 

- парцеле  се  могу  ограђивати  зиданом  оградом  до  висине  од  Q90 м  или  
транспарентном  оградом  висине  до  1 ,80 м. Ограда  и  стубови  ограде  се  
поставњају  на  удањености  од  минимум  1 м  од  међне  линије; 

- најмања  ширина  приступног  пута  ка  парцели  је  2,50 м. 

Услови  за  изградњу  економских  и  помоћних  објекта: 

- економски  објекти  деле  се  у  две  групе: 

а) складишта  за  смештај  хране  (кош, амбар, силоси  за  зрнасту  и  
концентровану  храну); 

б) објекти  за  држање  домаћих  животиња  и  гаражирање  поњопривредних  
машина; 

- све  ове  објекте  градити  према  одговарајућим  нормативима  и  прописима , с  тим  
да  се  води  рачуна  о  њиховом  лоцирању, односно  да  задовоје  назначене  хигијенско-

техничке  услове; 

- сточне  стаје  (живинарници , свињци, говедарници , овчарници, козарници , 

коњушнице  и  др.), ислусти  за  стоку, ђубришта, осочаре, поњски  клозети  и  
слични  објекти  загађивачи  граде  се  на  економском  делу  парцела; 

-	 максимална  дозвоњена  спратностје  П; могућеје  изградити  подрум  или  сутерен  
у3 примену  посебних  мера  запІтите  од  високих  подземних  вода; 

- међусобно  растојање  стамбеног  објекта  и  сточне  стајеје  мин. 15 м; 

- ђубриште  и  поњски  клозет  морају  бити  удањени  од  стамбеног  објекта  или  
бунара, најмање  20 м; 

- прњави  објекти  могу  се  поставњати  само  низ  ветар  у  односу  на  чисте  објекте; 

- ако  се  економски  делови  суседних  комплекса  непосредно  граниче, растојање  
нових  економских  објеката  од  границе  парцеле  не  може  бити  мање  од  1 м, ако  
се  економски  деоједне  парцеле  непосредно  граничи  са  стамбеним  делом  друге  
парцеле, онда  је  њихово  растојање  мин. 1 5 м, односно  20 ni, y зависности  од  
врсте  економскот  објекта; 

- оставе, гараже, летње  кухиње, млекаре  и  сл. који  се  граде  у  стамбеном  делу  
парцеле  могу  бити  у  саставу  стамбеног  објекта, дограђени  као  анекс  или  
минимално  7 м  удањени  од  њега  у  правцу  економског  дела  парцеле; 

- пушнице, сушнице, кошеви, амбари, надстрешнице  за  машине  и  возила, 

магацини  хране  за  стоку  и  сл. граде  се  на  економском  делу  нарцеле; 
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- економски  и  помоћни  објекти  морају  бити  изграђени  од  ватроотпорног  
материјала; могу  се  градити  као  ттриземни  објекти  са  или  без  подрума; 

- помоћни  објекти  (оставе) и  гараже  Могу  бити  у  саставу  стамбеног  објекта  или  
као  слободностојећи  објекат; 

- најмања  ширина  приступног  пута  ка  економском  делу  парцеле  је  3 м. 

Услови  за  реконструкцију  објекта: 

- на  постојећим  салашима  објекти  се  могу  реконструисати  у  затеченим  
габаритима  (односно  тако  да  се  задржи  постојећа  изграђеност  парцеле), или  
градити  у  складу  са  условима  за  изградњу  нових  салаша; 

- за  постојеће  комплексе  испод  5 ћа  дозвоњена  је  реконструкција  у  истим  
габаритима  (односно  у  постојећем  индексу  заузетости ); 

- 
у  стамбеном  делу  парцеле  (комплекса) могу  се  адаптирати  постојећи  простори  
или  градити  нови  за  делатности  које  не  угрожавају  становање  и  то  за  културу, 

угоститењство , и  сл. 

Увођење  допунских  делатности  у  оквир  поњопривредних  површина  обезбеђује  
развој  сеоског  туризма  са  понудом  уз  еко  и  етно  туризам, ловни  туризам, аутохтоне  
домаће  кухиње, производњу  етно-занатских  производа, неговање  етничких  
манифестација  и  обичаја, и  сл. 

Г. Раднс  површине  у  функцији  примарне  поњопривредне  произВоДње  - 
објекти  фарми  

Развој  сточарске  производње  тесно  је  повезав  са  осталим  гранама  поњопривредне  
производње . Природни  и  просторни  услови  које  пружају  одређени  делови  
североисточног  дела  атара  повоњни  су  и  за  сточарство . 

Постоје  комплекси  фарми  и  економија  које  се  налазе  на  ободу  rрађевинског  
подручја  Ковиња  или  у  зонама  које  не  испуњавају  услов  из  Просторног  плана  rрада  даје  
удавеност  фарми  од  грађевинског  подручја  насења  већа  од  1 .000 м  односно  500 nі  (за  
фарме  за  узгој  говеда). Ови  комплекси  се  не  задржавају , а  могућеје  њихово  дислоцирање  
у  зоне  гдеје  ова  намена  планирана. 

Планом  се  утврђује  зона  фарми  површине  69,83 ћа, у  неповоњном  простору  за  
интензивнију  поњопривредну  производњу  у  зони  између  регионалне  пруге  Нови  Сад  - 
Орловат  и  државног  пута  ІІА  реда  број  129, према  rрафичком  приказу  број  2. 

У  другим  деловима  просторне  целине  број  1 у  атару  не  планира  се  могућвост  
изградње  фарми. 

У  случају  нове  изградње  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта. 
Условн  за  уређење : 

- за  све  фарме  обавезно  је  појлтовање  захонске  регулативе  којом  се  уређује  
област  заштите  животне  средине. У  зависности  од  капацитета, обавезнаје  израда  студије  
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о  процени  утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  
средину  ( 1Службени  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  пијаћом  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  даој  околини ; 

- краћа  страна  парцеле  мора  имати  мин. тпирину  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; 

- у  једном  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  повезани , да  има  контролисан  улаз  (улазе) 

и  да  буде  ограђен  адекватном  оградом; 

- прилазни  путеви  фарми  (јавне  површине) морају  да  буду  доволно  широки  
и  по  могућлости  изграђени  од  чврстог  материјала  или  са  подлогом  од  шњунка  
(минимална  категорија  атарски  пут); 

локација  за  изградњу  фарме  мора  бити  снабдевена  доволном  количином  
воде  за  пиће  из  јавног  водовода  или  властитог  бунара; 

- отпадне  воде  морају  се  скупњати  у  водонепропусне  испусте  и  морају  се  
пречистити  пре  испуштања  у  природне  реципијенте. Фекалне  воде  сакупњају  се  у  
одвојене  септичке  јаме  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  ширење  узрочника  
заразних  болести  животиња  и  луди, насупрот  правцу  главних  ветрова  и  мора  да  буде  
удањен  најмањс  50 м  од  објекта  за  животиње; 

- локација  за  изrрадњу  фарме  мора  имати  уредно  електроенергетско  
снабдевање . 

Услови  за  изградњу  објеката: 

- минимална  површина  парцеле  за  изградњу  фармеје  1 ћа; 

- економско-производни  објекти  морају  бити  грађени  од  чврстог  материјала  и  
по  намени  могу  бити: основни  производни  објекти, објекти  за  смештај , чување  и  дораду  
сточне  хране, објекти  за  смештај  отпадних  материја  и  објекти  за  утовар  и  истовар  живе  
стоке, као  и  објекти  за  дневни  боравак  радника  и  администрацију ; 

- 
у  комплексу  фарме  могућа  јс  изградња  стамбеног  објекта, максималне  

површине  до  100 м2, са  једним  станом, који  обезбеђује  функцију  фарме. Минимална  
удаленост  стамбеног  објекта  од  загађивачаје  20 м; 
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- максималан  степен  заузетости  за  парцеле  површине  1 - З  ћаје  20%, за  парцеле  
површине  3-5 ћа  15%, а  преко  5 ћа  10%; 

- минималне  површине  под  зеленилом  (зелени  заштитни  појас  - заштитно  
зеленило , зеленило  комплекса, декоративно  зеленило  и  сл.) је  40%, изузев  за  фарме  за  
узгој  и  држање  живине, гдеје  минимално  учешће  зеленила  6О%; 

спратност  објекатаје  од  П, ВП, до  П+Пк; 

- унутар  високог  приземња  могуће  је  формирати  два  корисна  нивоа, у  делу  
објекта; 

- оријентациони  нормативи , у  складу  са  захтевима  технологије, за  
димензионисање  објеката  фарме  и  капацитети  по  врсти  стоке  су  следећи : 

краве  музаре  (5 ком.) 80 м2  

товјунади  (20 ком.) 100м2  

прасад  (5 приплодних  крмача) 124 м2  

50 товњеника 80 м2  

тов  3.000 бројлера 750 пх2  

коке  носиње  (600 ком.) 125 м2  

помоћни  објекти  (кош  за  храну  и  гаража  за  машине) 120 м2; 

парцеле  се  могу  ограђивати  транспаретном  оградом  висине  максимално  2,20 

м: ограда  и  стубови  ограде  се  поставњају  на  удањености  од  минимум  1 м  од  међне  
линиј  е; 

- услов  за  изградњу  фарме  је  капацитет  од  минимално  20 грла  копитара  или  
папкара, односно  20 грла  говеда, 100 грла  свиња, 150 грла  оваца  и  коза, или  350 јединки  
живине  и  кунића; 

- сточарске  фарме  планирају  се  заједну  сточну  Врсту; за  веће  капацитете  (преко  
500 условних  грла) обавезнаје  примена  3акона  о  процени  утицаја  на  животну  средину. 

Једно  условно  rрло  је  тешко  500 kg; 

Објекти  за  интензиван  узгој  говеда: 

постоје  две  врсте  фарми  говеда  и  то: за  музне  краве  и  за  тов; 

за  фарме  за  које  је  по  капацитету  потребна  израда  студије  о  процени  
утицаја  на  животну  средину, удањеност  од  границе  грађевинског  подручја, спортско  
рекреативних  и  других  јавних  комплекса, мора  бити  преко  1 .000 м. 3а  фарме  мањег  
каnацитета, до  500 условних  грла, удањеностје  мининално  500 м; 

- фарме  за  тов  могу  се  градити  по  систему  везаног  иди  слободног  одгоја, па  
се  nрема  томе  димензионише  простор. 

Објекти  за  интензиван  узгој  свиња  - удањеност  фарме  од  гралице  грађевинског  

подручја, спортско  рекреативних  и  других  јавних  комплекса, мора  бити  преко  
1 .000 м, уз  услов  да  се  наведени  садржаји  не  налазе  на  правцу  доминантних  
ветрова  (југоисточни  - кошава  и  сл.). 
Фарме  за  узгој  и  држање  живине: 

граде  се  на  пашњацима  и  у  затвореі-іим  стајама  као  nодне  и  у  кавезима  
(батеријама). 3а  веће  капацитете  (гјреко  10.000 места) обавезна  је  примена  3акона  о  
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процени  угицаја  на  животну  средину . Терен  за  живинарску  фарму  треба  да  је  изолован  
од  околних  садржаја  и  пролаза  уди  и  даје  оцедит  и  сув; 

- минимално  растојање  између  две  живинарске  фармеје  300 м, а  минимално  
удањењеност  од  границе  грађевинског  подручја, спортско  рекреативних  и  другихјавних  
комплекса  мора  бити  преко  1 .000 м; 

- степен  заузетости  парцеле  објектима  фарме  живинеје  максимално  20 %; 
минималне  површине  јіод  зеленилом  (зелени  заштитни  појас  - заштитно  

зеленило, зеленило  комплекса, декоративно  зеленило  и  сл.)је  60 %. 

За  фарме  које  по  капацитету  имају  обавезу  израде  студије  о  процени  утицаја  на  
животну  средину  основ  за  реализацију  је  план  детане  регулације . За  све  остале  основ  
за  реализацију  је  овај  план  уз  обавезу  израде  урбанистичког  пројекта. 

д. Туристичко  - угоститењски  комnлекс  Шумарска  кућа  

Комплекс  Шумарска  кућа  налази  се  на  парцели  број  6708, и  обухвата  поврпјину  
од  1,38 ha. Планирани  објекат, или  комплекс  објеката  може  бити  намењен  различитим  
видовима  туризма  (излетнички , ловни, риболовни ), образовања  (школе  у  природи, 
ученички  кампови ...), културе  (уметничке  колоније  и  сл), угостителству  и  др. Део  
објекта  илиједан  од  објеката  у  комплексу  може  бити  намењен  мањем  хотелу! 

Планом  се  задржава  постојећа  парцела. 
Индекс  заузетости  парцеле  је  до  5 %. Планира  се  један, или  група  

слободностојећих  објеката  у  оквиру  планираних  намена, који  међусобно  могу  бити  
повезани  топлом  везом . Спратност  објеката  је  до  П+Пк. Поткровње  се  формира  без  
назитка, а  осветЈЂење  се  планира  вертикалним  или  полеглим  кровним  прозорима. 

Планирају  се  и  пратећи  технички , сервисни  и  објекти  гаража  у  оквиру  планираног  
индекса  заузетости . Спратност  свих  објекатаје  П+Т. 

У  оквиру  парцеле  може  се  планирати  мањи  број  спортских  терена  на  највише  10% 
површине . Остали  део  парцелеје  намењен  зеленим  просторима . 

Могуће  је  задржати  постојећи  објекат, али  је  могућа  и  његова  замена  или  
доградња  до  планираног  индекса  заузетости . 

Услов  за  реализацијује  израда  урбанистичког  пројекта. 

Ђ. Зелене  површине  

Основни  концепт  озелењавање  просторне  целине  број  2 засаива  се  на  уређењу  
постојећих  и  повећању  површина  под  зеленилом , односно  повезивању  зеленила  у  
целовит  систем, и  обезбеђењу  равномерног  распореда. Посебно  су  значајни  
ветрозаштитни  појасеви  који  се  планирају  у  форми  поЈЂозаштитних  појасева, формирање  
линијског  зеленила  уз  путеве  и  каnале, озелењавање  постојећих  и  планираних  
повопривредних  комплекса  (саліііа  и  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  планираних  агрикултура. Подизање  ових  појасева  се  планира  
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и  ради  гіоболшања  услова  средине, заштите  од  еодске  ерозије, разнопіења  ђубрива, 

пестицида, семена  и  осталих  лаких  материја  како  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  6идних  категорија  (дрвеће, жбуње, цвеће  и  перене). Препоручује  се  
водене  површине, 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. 

Фарме  - приликом  уређења  зелених  површина, у  оквиру  комплекса  фарми, 

потребно  је  подићи  заштитни  појас  према  окружењу, због  санитарно-хигијенских  
функција. Приликом  уређења, избор  бињног  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% зелених  површина. 

Трстици  и  пашњаци  - трстици  и  памњаци  су  неплодно  поњопривредно  
земњиште  које  може  бити  намењено  за  испашу  стоке, или  се  уз  рекултивацију , може  
наменити  за  гајање  специфичних  бињних  врста  (лековито , медоносно  или  зачиnско  биње  
и  друго). Предлажу  се  и  засади  тзв. енергетског  биња  које  ће  се  користити  у  еuергетске  
сврхе  (врба, багрем, топола, трска, сирак, пауловнија, mіѕcanthuѕ  gіganteum итд). 

Ветрозаштитни  појасеви  у3 путеве  - уређење  зелених  површина  поред  путева, 

планира  се  садржајима  линеарног  зеленила, групних  засада  или  травнатих  површина. 

Ветрозаштитини  појасеви  се  формирају  дуж  категорисаних  саобраћајница , у  путном  
појасу  на  дово.њној  удањености  од  ивице  коловоза . Најмања  ширина  атарских  путева  уз  
које  би  било  могуће  подизање  ветрозаnітитних  појасеваје  10 м, с  тим  даје  земњишни  
појас  са  обе  стране  најмање  1 м, од  ивице  пута. Избор  бињног  материјала  треба  да  буде  
претежно  од  аутохтоних  сорти. Забрањена  је  садња  високих  и  средњих  бињака  испод  
енергетских  коридора. 

Површине  за  рекултивацију  - приликом  рекултивације  позајмишта  и  депоније  
које  нису  у  фуuкцији, неопходnа  је  саuација  терена, што  подразумева  чишћење  и  
одношење  отпада, насипање  земње, а  потом  подизање  одговарајуће  вегетације . 

Е. Инфраструктурни  објекти  и  коридори  

Правила  грађења  за  инфраструктурне  објекте  и  коридоре  дефинисани  су  у  
пододењку  12.3. Правила  уређења  и  грађења  за  инфраструктуру . 

12.1.2. Просторва  целина  број  3 - југозападни  део  атара  

Југозападна  зона  атара, осим  њеног  северног  дела  на  платоу  јужнобачке  
алувијалне  терасе, је  некадашња  зона  инучдационе  равли  дунава  која  чини  највећи  део  
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ове  просторне  целине. Простор  је  намењен  поњопривреди , претежно  ратарству, на  
поњопривредном  земњишту  слабијег  квалитета  (111 класе  и  лошије). Мањи  део  поврпіина  
је  неплодно  поњопривредно  земњиште  (трстици  и  пашњаци), шуме, површине  за  
рекултивацију  (некадашња  позајмишта  земњишта) и  мелирациони  канали . На  вишим  
деловима  целине, пре  свега  на  косини  алувијалне  равни, земњиште  је  претежно  
намењено  виноградима  и  воћњацима. 

Како  висок  ниво  подземних  вода  не  дозвоњава  стабилап  и  континуиран  развој  
поњопривредне  производње , на  плодном  поЈњопривредном  земњишту  у  оквиру  ове  
целине, плавирају  се  фарме  и  изградња  објеката  за  смештај  поњопривредне  
механизације , и  изградња  саобраћајних , енергетских  и  водних  инфраструктурних  
објеката  од  општег  интереса . 

На  нсплодном  поњопривредном  земњишту, уколико  то  услови  дозвоњавају  
(физичке  неповоњности  терена, исушивање  земњишта  и  друго) могућеје  подизати  шуме  
економског , рекреационог  и  заштитног  карактера. 

А. Објекти  у  функцији  примарне  поњопривредне  производње  

Објекти  у  овој  намени  сматрају  се  затворени  простори  и  надстрешнице  у  којима  
се  смешта  механизација  (возила, машине, прикњучни  уређаји  и  др.), као  и  
поњопривредни  алати  и  опрема  ради  чувања  и  одржавања . 

Услови  за  изградњу  објеката: 

- минимална  површина  парцелеје  1 ћа; 

- за  парцеле  површине  1-3 ћа  степен  заузетости  је  до  1 5%; 

- за  парцеле  површине  преко  3 ћа  степен  заузетости  је  до  1О%; 

- спратност  објектаје  П  и  Вп; 
- максимална  висина  пода  приземњаје  70 см; 
- минималuа  удањеност  објекта  од  границе  суседне  парцелеје  5 м; 

- парцеле  се  могу  ограђивати  транспарентном  оrрадом  висине  максимално  
2,20 м; ограда  и  стубови  ограде  се  nоставњају  на  уда.њености  од  минимум  1 м  од  међне  
линиј  е; 

- приликом  изградње  објеката  обавезна  је  примена  хигијенско -техничких , 
еколошких, противпожарних  и  других  услова, одговарајућа  иифраструктурна  
опремњеност  (електроинсталације , евентуално  санитарна  вода, водонепропусна  
септичкајама  и  др.). 

3а  парцеле  површине  1-3 ћа  основ  за  реализацију  је  овај  план, а  за  комплексе  преко  
3 ћа  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта  

Б. 3она  виноградарских  кућа  

3она  виноградарских  кућа  се  налази  на  одсеку  алувијалне  терасе, на  потесу  
Виногради  

58 



За  почетну  тачку  описа  утврђенаје  тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 4526, 4527 и  7032 
из  које  се  граница  у  правцу  североистока  поклапа  са  северозападном  границом  парцеле  
број  4526, долази  до  јужне  границе  поњског  пута, парцела  број  7034 и  по  њој  до  тачке  
којаје  70 мјужно  до  тромеђе  парцела  бр. 7034, 7035 и  4513/3. Овде  граница  скреће  у  
правцујугоистокапресецајући  парцеле  бр.  4513/3, 4513/2, 4513/, 14512, 4511, 4510, 4509, 

4508, 4507, 4506, 4505, 4504, 4502 до  тачке  која  је  на  граници  парцела  бр.  4502 и  4500 а  
која  је  од  најсеверније  тачке  парцеле  број  4500 удањена  29 м. Из  ове  тачке  граница  
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, обухвата  је  и  по  nравцу  северне  границе  парцеле  
број  4493 пресеца  парцеле  бр. 4495 и  4494, наставња  дање  северним  границама  парцела  
бр. 4493, 4492, ... до  тромеђе  парцела  бр.  4479, 4476 и  4477. дање  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  
граници  парцеле  број  4473 долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4472, 4473 и  4471. Овде  
граница  скреће  на  југозапад  по  северозападној  граници  парцеле  број  4471 у  дужини  од  
12 м  а  затим  скреће  на  југоисток, пресеца  парцеле  број  4471 и  4469, обухвата  парцеле  
бр. 4467, 4466 пресеца  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  nарцела  бр. 35 1 и  352. У  тој  тачки  граница  скреће  на  
југоисток  пресеца  парцеле  бр. 347, 349 и  350, скреће  најугозапад  8 м  а  затим  најугоисток  
пресецајући  парцеле  бр. 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 369, 370 и  371 идолази  до  
југоисточне  границе  парцеле  број  371 до  тачке  којаје  по  тој  граници  удањена  82 мјужно  
од  тромеђе  парцеле  бр. 372, 341 и  340. Овде  rраница  скреће  најугозапад  по  истој  граници  
за  33 м  где  скреће  на  југоисток  до  најсеверније  тачке  парцеле  број  410. Из  ове  тачке  
граница  у  истом  правцу  обухвата  парцелу  бр. 410, 409, 408, 407, 405, 404 и  403 до  тромеђе  
nарцела  бр. 402, 373 и  374 где  скреће  најугозапад  по  југоисточној  граници  nарцеле  број  
402 до  четворомеђе  парцела  бр. 401, 402, 33 16/2 и  33 16/1. Из  ове  тачке  граница  скреће  на  
северозапад  no североисточним  границама  парцела  пута  бр. 33 16/2 и  7032 и  долази  до  
почетне  тачке  описа  границе. 

Зона  површинеје  18,53 haje намењена  за  винограде  и  воћњаке, паје  дозвоњена  
изградња  виноградарских  кућа. 

Задржава  се  nостојећа  парцелација . 
У  оквиру  парцеле  планира  се  изградња  само  једног  објекта. Грађевинска  линија  

виноградарских  кућаје  nовучена  од  регулационе  линије  nарцеле  према  атарском  nуту  за  
најмање  10 м. Објекти  су  спратности  По+П+Т, максималне  површине  основе  25 м2. 
Подрум  виноградарске  кућеје  намењен  за  оставу. 

Снабдевање  електричном  и  тоnлотном  енергијом  виноградарских  кућа  може  се  
решити  коришћењем  обновњивих  извора  енергије  - поставњањем  соларних  колектора  и  
фотонапонских  nauena на  објектима, уnотребом  топлотних  гтумnи  које  користе  
геотермалну  енергију  преко  поврілинских  колектора, енергетских  стубова  и  гео-сонди, 
коришћењем  котлова  и  пећи  на  биомасу  итд. 
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В. Рибњаци  

На  целом  подручју  просторне  целине  број  3 је  могућа  изградња  рибњака  или  
других  објеката  за  аквакултуру , ако  су  задовоњени  одређени  гтросторни  и  функционални  
услоВи . 

За  формирање  рибњака  неопходно  је  обезбедити  напајање  свежом  водом  (из  
мелиорационих  канала  и/или  дунавца), односно  одвођење  прњаве  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  саобраћајници , 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  10 ћаје  урбанистички  пројеката, 
а  за  површине  10 ћа  и  више  услов  је  израда  плана  детањне  регулације . 

Г. 3елене  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  систем  и  обезбеђењу  равномерног  распореда. Посебно  су  значајни  
ветрозаштитни  појасеви  који  се  планирају  у  форми  поњозаштитних  појасева, формирање  
линијског  зеленила  уз  пугеве  и  канале, озелењавање  постојећих  и  планираних  
поњопривредних  комнлекса  (салаша  и  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  планираних  агрикултура . Подизање  ових  појасева  се  планира  
и  ради  побоњшања  услова  средине, заштите  од  еолске  ерозије, разношења  ђубрива, 
пестицида, семена  и  осталих  лаких  материја  како  би  се  оптимално  заштитило  
грађевинско  подручје . 

Шуме  - под  шумским  земњиштем , у  складу  са  Законом  о  шумама  (,,Службени  
гласник  РС , бр. 30/10 и  93/12), подразумева  се  земњиште  на  коме  се  гаји  шума  или  
земњиште  на  комеје  због  његових  природних  особина  рационалније  да  се  гаји  шума, као  
и  земњиште  којеје  овим  планом  намењено  за  шумску  производњу . 

Уређење  шумског  земњиштаје  у  интересу  очувања, запјтите  и  унапређења  стања  
мума, активирања  свих  потенцијала  шума  и  њихових  функција, и  подизања  нових  шума  
у  цијњу  постизања  оптималне  шумовитости , просторног  распореда  и  структуре  шумског  
фонда  у  АП  Војводини . Шуме, као  добра  од  општег  интереса, морају  да  се  одржавају, 
обнавњају  и  користе. Шумско  земњиніте  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, унапређсње , организовање  и  
коришћење  шумске  производње  и  шумског  земњишта  у  складу  са  његовим  биолошким  
капацитетима , као  и  претежна  садња  аутохтоних  врста. 

На  шумском  земњишту  Могу  се  градити  објекти  који  су  у  функцији  шума  и  то: 

- објекти  у  функцији  шумске  привреде  (објекти  за  одржавање  и  
експлоатацију  шума, шумски  путеви, противпожарне  пругс) у  складу  са  посебном  
основом  газдовања  шумама  и  годишњим  извођачким  плановима; 

- објекти  у  функцији  туризма, рекреације  и  ловства  (надстрешнице , 
видиковци  и  Др.) И  

- објекти  инфраструктуре  у  складу  са  овим  планом. 

- Уређење  и  опремање  шумског  земњитјјта  ће  се  вршити  усклађивањем  
плана  развоја  шумског  nодручја  и  основа  газдовања  шумама, у  складу  са  условима  
Покрајинског  завода  за  заштиту  nрироде. 

На  шумском  земњишту  на  коме  се  прогласи  општи  интерес  промена  намене  ће  се  
вршити  у  складу  са  Законом  о  шумама. 

Трстици  и  пашњаци  - трстици  и  пагпњаци  су  неплодно  nоњопривредно  
земњиште  које  може  бити  намењено  за  испашу  стоке, или  се  уз  рекултивацију , може  
наменити  за  узгајање  специфичних  бињних  врста  (лековито , медоносно  или  зачинског  
биња  и  друго). 

Рибњаци  - рибњаци  и  други  објекти  за  аквакултуру  могу  имати  и  туристичко -
рекреативну  функцију . Поставка  бињног  материјала  треба  да  буде  претежно  од  
аутохтоних  врста  (дрвећа, шибња  и  ахватичне  вегетације ). 

Мелиорациони  канали  - зеленило  уз  мелиорационе  канале  потребно  је  
допуњавати  и  одржавати  претежно  аутохтоним  врстама, како  се  не  би  нарушио  еколошки  
систем . У  зони  од  14 м  забрањенаје  садња  високих  бињака, осим  травне  поврЈпине . 

Еколошки  коридори  - уређење  зелених  површина  еколопіког  коридора  треба  да  
се  сведе  на  доnуњавање  и  одржавање  зелених  површина. Забрањено  је  уношење  
инвазивних  врста  бињака. У  небрањеном  делу, осим  травне  површине, забрањена  је  
садња  од  стопе  насипа  удалености  најмање  14 м. 

Ветрозаштитни  појасеви  уз  лутсве  - уређење  зелених  површина  поред  путева, 
планира  се  садржајима  линеарног  зеленила, групних  засада  или  травнатих  површина. 
Ветрозаттітитини  појасеви  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  земњишни  
појас  са  обе  стране  најмање  1 м, од  ивице  пута. Избор  бињног  материјала  треба  да  буде  
претежно  од  аутохтоних  сорти. Забрањена  је  садња  високих  и  средњих  бињака  испод  
енергетских  коридора. 

Површинс  за  рекултивацију  - приликом  рекултивације  позајмишта  које  није  у  
функцији , неоnходнаје  санација  терена, што  подразумева  чишћење  и  одношење  отпада, 
насипање  земње, а  потом  nодизање  одговарајуће  вегетадије . 
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д. Инфраструктурни  објекти  и  коридори  

Правила  грађења  за  инфраструктурне  објекте  и  коридоре  дефинисани  су  у  
пододе.њку  број  12.3. Правила  уређења  и  грађења  за  инфраструктуру . 

12.2. Грађевинско  подручје  (просторна  целина  број  1) 

12.2.1. Урбанистичка  целина  број  1 

Основ  за  реализацију  планираних  намена  у  урбанистичкој  целини  број  1 је  овај  
план. На  графичком  приказу  број  5, дефинисане  су  намене  земњишта. 

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  насењеног  места  Ковињ  је  
породично  становање . Породично  становање  је  делимично  поњопривредног  типа, у  
складу  са  традицијом  али  и  постојећом  привредном  основом  насења. 

Опис  урбанистичких  целина  дат  је  у  пододењку  број  6.2. Просторна  целина  1 - 
грађевинско  подручје  и  просторно  дефинисан  на  графичком  приказу  број  2. 

Услов  реализације  нових  стамбених  зона  је  израда  плана  дета.њне  регуладије  за  
урбанистичку  целину  број  2. 

Правила  vрсђсња  и  правила  грађсња  за  породично  становање  

Намена  
На  грађевинским  парцелама  намењеним  за  породично  становање , могу  се  

градити : стамбени  објекти, стамбено-пословни  објекти  (са  пословањем  до  50% површине  
објекта) и  пословни  објекти  оних  делатности  које  не  угрожава  становање. 

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  планом, објекат  
може  да  има  две  стамбене  и/ или  пословнејединице . 

Пословање  се  планира  из  области  услужно-комерцијалних  делатности  из  
терцијерног  сектора  и  то: трговине , пословања, услужног  занатства, угоститењства , 
делатности  из  области  туризма, културе  и  др. Није  дозвоњена  изградња  и  реконструкција  
објеката  за  делатности  које  буком, вибрацијом  и  другим  негативним  дејствима  могу  
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угрозити  услове  становања  (посебно  онс  намене  за  чије  објекте  је  неопходна  израда  
студије  гіроцене  утицаја  на  животну  средину). 

Посебно  се  подстичу  намене  из  области  образовања , здравства  и  намена  
геронтолоілких  центара, у  јавном  или  приватном  сектору. У  овом  случају  морају  бити  
задовоЈњени  услови  утврђсни  за  изградњу  објекта  у  намени  становања  и  поштовани  
планирани  параметри  (услови  обликовања  и  грађења). Изузетак  су  парцеле  и  објекти  из  
области  јавних  служби  где  се  параметри  утврђују  у  складу  са  нормативима  за  планиране  
намене  у  поглавњу  В. Јавне  служ6е1 . 

У  постојећим  објектима  могућа  је  промена  намене  постојећег  становања  у  
пословање , уз  могућност  поделе  или  спајања  појединих  делова  објеката. 

Правwш  парцелације  
Најмања  површина  парцеле  за  изградњу  слободностојећег  објекта  на  rіарцели  је  

500 м2. Могућа  је  изградња  двојних  и  објеката  у  прекинутом  низу  на  парцелама  
минималне  површине  400 м2  по  парцели . 

У  блоковима  где  је  у  највећој  мери  реализовано  rіородично  становање, задржава  
се  постојећа  парцелација . Препарцелација  јс  могућа  под  условом  да  је  за  изградњу  
слободностојећих  објеката  обезбеђена  парцела  минимум  500 м2. За  двојне  објекте, 
објскте  у  прекинутом  низу  и  полуатријумске  објекте  површина  парцеле  је  минимум  

400 м2. 
Најмања  ширина  грађевинске  парцеле  за  изградњу  слободностојећег  објекта  и  

објеката  у  прекинутом  низује  15 м, а  за  изградњу  двојних  објеката  8 м. 

Задржавају  се  постојеће  катастарске  парцеле  које  својим  обликом, површином  и  
ширином  уличног  фронта  задовоЈњавају  критеријуме  за  формирање  грађевинских  
парцела  за  реализацију  планиране  намене  на  начин  дефинисан  планом. 

Грађевинска  парцела  мора  да  има  излаз  на  јавну  површину. 
Обавезна  је  парцелација  и  препарцелација  у  случају  формирања  парцеле  

планиране  зајавне  површине . 
Грађевинске  парцеле  могу  се  парцелисати  и  препарцелисати  до  минимума  

утврђеног  овим  планом. Максимална  величина  парцеле  у  намени  становања  се  не  
утврђује . 

Индекс  заузетости  и  спратност  објеката  
Индекс  заузетости  се  утврђује  у  односу  на  величину  парцеле. Највећи  дозвоени  

индекс  заузетости  за  парцеле  површине  до  1.000 м2је  40%, за  парцеле  површине  од  1.000 
до  2.500 м2  је  до  30 %, за  парцеле  површине  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  установама  и  пензионерским  домовима  или  геронтолошким  центрима. 
Уколико  је  парцела  намењена  исклучиво  пословању, главни  (уличии) објекат  је  
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максималне  спратности  п+1+Т. Највећа  дозволена  спратност  за  помоћне  објекте  на  
парцели  је  до  П+Т. 

Постојеће  породично  становање  се  задржава  у3 мотућу  постепену  замену  до  
максималне  спратности  П+1+Пк. Постојећи  објекти  се  могу  реконструисати , 

дограђивати , надограђивати  или  заменити  новим, у  складу  са  урбанистичким  
параметрима  дефинисаним  овим  планом. 

На  постојећој  грађевинској  парцели  чија  је  површина  и  ширина  уличног  фронта  
мања  од  најмањих  вредности  утврђених  овим  планом, може  се  утврдити  изградња  
породичнот  стамбеног  објекта  спратности  до  П+Пк, индекс  заузетости  до  50%. 

доЗвоЈЂена  је  изградња  подрумске, односно  сутеренске  етаже  уз  обавезне  
техничке  мере  заштите  од  влаге  и  подземних  вода. 

Уколико  је  потребно  обезбедити  колски  приступ  у  дворишне  делове  парцела  
објеката  у  непрекинутом  низу, колски  пасаж  мора  бити  минималне  ширине  3,5 м  и  
висине  3 м. 

Висина  пода  приземла  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  решаваденивелацијом  унутар  објекта. 

Паркирање  се  по  правилу  планира  у  оквиру  парцеле  по  нормативу  1 паркинг  
место-1 стамбена  или  пословнајединица . 

Положај  објеката  на  иарцели  
Грађевинска  и  регулациона  линија  се  по  правилу  поклапају . 

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  удалености  нових  објеката  од  граница  суседне  парцеле  
примењује  се  Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  
( Службени  гласник  РС  број  22/15). 

Услоеи  за  изградњу  других  објеката  на  истој  грађееинској  парцели  
Поред  главног  уличног  објекта, на  парцели  је  могућа  изградња  двориіііних  

помоћиих  и  пратеhих  објеката  (летње  кухиње, остава, котларнице  и  сл.), гаража  и  
приземних  пословних  објеката  за  делатности  које  не  угрожавају  становање, До  
дозвоњеног  максималног  индекса  заузетости . Максимална  спратност  свих  објеката  је  
п+Т. Кровови  су  коси  са  падом  према  парцели  корисника. 

Одводњавање  атмосферских  падавина  са  кровних  површина  ових  објеката  мора  
се  решити  у  оквиру  парцеле  на  којој  се  градн  објекат. 

Грађевинске  парцеле  могу  се  ограђивати  зиданом  оградом  или  транспарентном  и  
зеленом  оградом  до  висине  1 ,8О  м. 3идане  и  друге  врсте  ограда  поставњају  се  на  
регулациону  линију, односно  унутар  грађевинске  парцеле  која  се  ограђује . 
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Об.пиковање  грађевинских  елемената  објекта  
Архитектонским  обликовањем , употребом  материјала  и  боја  фасада  треба  да  

одражава  постојећи  карактер  Ковиња. 
Висина  назитка  зависи  од  спратности  објеката  и  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-1-1+Пк, п0ткровње  се  формира  без  назитка. 

Максималан  нагиб  кровних  равни  је  око  3О°! У  поткровној  етажи  може  постојати  
самоједна  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  имати  већу  висину  од  главног  
објекта. 

Отварање  прозора  стамбених  просторија  на  бочним  фасадама  условњено  је  
раздалином  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  2,50 м, дозвоњено  је  отварање  прозора  
нестамбених  просторија  објекта  са  високим  парапетом  (минимум  1,4 м). Уколико  је  
растојање  минимално  4 м, могуће  је  отварање  прозора  стамбених  просторија  
уобичајеног  парапета  (до  1 м). 

3а  изграђене  стамбене  објекте, чија  међусобна  удаленост  износи  мање  од  3 м, у  
случају  реконструкције  не  могу  се  на  суседним  странама  планирати  отвори  стамбених  
просторија . 

Изградњом  крова  не  сме  се  нарушити  ваздушна  линија  суседне  парцеле, а  
одвођење  атмосферских  падавина  са  кровних  површина  мора  се  решити  у  оквиру  
грађевинске  парцеле  на  којој  се  гради  објекат. Препоручује  се  да  нагиб  кровних  равни  
буде  према  улици  и  дворишту . 

3а  друге  грађевинске  елементе  на  фасадама  примењују  се  правила  из  Правилника  
о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (пслужбени  гласиик  РС  
број  22/15). 

Поссбна  правила  vрсћсња  и  граћсња  за  вородично  становање  
полоприврсдног  типа  

Поред  правила  уређења  и  грађења  за  породично  становање , важе  и  посебна  
правила  уређења  и  грађења  за  парцеле  намењене  становању  које  имају  и  одређене  
делатности  из  домена  поњопривреде . 

Због  специфичног  положаја  на  ободу  подручја  Града  Новог  Сада, Ковињ  је  
задржао  карактеристике  поњопривредног  насења. Иако  је  број  регистрованих  
поњопривредних  газдинстава  482 (према  попису  из  2002. године), садржаји  намењени  
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поњопривредним  делатностима  у  окВиру  парцеле  (стамбеном  и/ или  економском  делу) 
су  присутни  у  готово  целом  Ковињу. 

Нсаіена  
Планом  се  задржава  могућност  одређених  врста  поњопривредне  делатности  на  

подручју  целог  Ковиња, изузев  зоне  центра, према  графичком  приказу  број  5. 

Правила  парцелације  
Најмања  површина  парцеле  за  намену  породичног  становања  поњопривредног  

типаје  900 м2, а  највећа  површина  се  не  ограничава . 

Индекс  заузетости  
Индекс  заузетости  је  исти  као  у  намени  породичног  становања. 

Положај  објекма  на  парцели  и  међусобна  удаленост  објеката  
Услови  за  изградњу  објеката  (стамбених , пословних  и  помоћних) у  стамбеном  

делу  парцеле  и  за  обликовање  грађевинских  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  објекти : 
1. објекти  уз  стамбени  објекат  (летња  кухиња, млекара, санитарни  

пропусник, магацин  хране  за  сопственс  потребе  и  сл.) 
2. објекти  за  гајење  животиња, пратећи  објекти  за  гајење  животиња  (испусти  

за  стоку, бетонске  шисте  за  одлагање  чврстог  стајњака, објекти  за  складиштење  
ђубришта); 

3. објекти  за  складиштење  сточне  хране  (сеници, магацини  за  складиштење  
концеnтроване  сточне  хране, сило  јаме  и  сл.); 

4. објекти  за  складиштење  поњопривредних  производа  (амбари, кошеви); 
5. објекти  за  машине  и  возила, пушнице, сушионице , магацини  хране  и  сл.; 
б. производни , односно  пословни  објекти  који  задовоњавају  услове  заштите  

животне  средине, тј . који  својим  деловањем  - буком, гасовима, отnадним  материјама  не  
утичу  негативно  на  примарну  функцију  - становање ; 

7. објекти  за  производњу  енергије  из  обновњивих  извора  за  сопствене  
потребе  (поставњање  соларних  паиела, изградња  мањих  nостројења  за  прераду  биомасе, 
издвајање  биогаса  из  бињног  и  животињског  отпада, за  искоришћење  геотермалне  
енергије  и  сл.). 

Максимална  спратност  свих  економских  објекатаје  п+Т. 
Сточне  стаје  и  нужници  морају  имати  септичку  јаму  са  поклопцем , озидану  као  

непропусну  јаму  која  има  обезбеђено  одвођење  преливне  воде  или  њено  биолошко  
пречишћавање . 
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Економски  и  помоћии  објекти  морају  бити  изграђени  оД  ватроотпорног  
материјала. 

Међусобна  растојања  економских  објеката  зависе  од  организације  економског  
дворишта, с  тим  да  се  правн  објекти  могу  поставати  само  низ  ветар  у  одНосу  на  чисте  
објекте. 

Минимално  растојање  сточне  стаје  од  било  ког  стамбеног  објекта  је  1 5 м, а  
осталих  објеката  загађивача  20 м  од  стамбеннх  објеката  или  бунара. Ако  се  економски  
део  једне  парцеле  непосредно  граннчн  са  стамбеним  делом  друге  парцеле, растојање  
између  нових  објеката  утврђује  се  прнменом  ових  правила  о  миннмалном  растојању . Ако  
се  економскн  деловн  суссдннх  парцела  непосредно  граниче, растојање  између  помоћних  
и  економских  објеката  од  транице  парцеле  не  може  битн  мање  од  1 м. Удаленост  
економских  објеката  у  којима  се  складнІЈіти  залаливu материјал  од  других  објеката  не  
може  бити  мања  од  6 м. 

Услови  и  начин  држања  и  заштита  домаћнх  жнвотиња  у  некомерцнјалне  сврхе  
уређује  се  Одлуком  о  држању  домаћих  животиња  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  

бр. 60/10, 12/11, 17/11-испр., 1/12, 65-IЗ-др. одлука, 13/14, 11/15 н  33/15). 

3а  сваку  грађевинску  парцелу  у  зони  породнчног  становања  полопривредног  типа  
мора  се  обезбеднти  колско-пешачки  прuлаз  минималне  ширнне  4 м. Паркнрање  се  
планнра, слободно  нлн  нзградњом  гіриземних  гаража, у  Дворишном  делу  парцеле  (1 

паркинг  место-1 стан). Гаража  за  возила  се  планира  у  дворишном  делу  парцеле. Објекат  
гараже  ј  е  спратности  П+Т, са  равннм  или  кровом  благог  і-јагнба  до  100,  са  падом  према  
парцели  корисника. 

Обликовање  грађевинских  елемената  објекта  
Услови  облнковања  су  исти  као  у  намени  породичног  становања . 

Посебна  правила  за  породично  становање  на  Ади  и  Вењерцv 

Поред  правила  уређења  и  грађења  за  породично  становање , за  ову  зону  важе  и  
посебна  правила  уређења  и  грађења. 

Камена  
На  грађевннскнм  парцелама  намењенuм  породичном  стаuовању  могу  се  градити : 

стамбенu објекти, стамбено-пословни  и  пословни  објектн  оних  делатности  које  не  
угрожавају  становање . У  задњем  делу  парцеле  су  могуће  uеке  делатности  из  областн  
полопривреде  (воћарство  и  повртарство ). Услови  и  начин  држања  и  заштита  домаћих  
животнња  у  некомерцијалuе  сврхе  уређује  се  Одлуком  о  држању  домаћих  животиња  
(ІСлужбеuи  лист  Града  Новог  Сада  бр.  60/10, 12/1 1, 17/11-испр., 1/12, 65-13-др. одлука, 
13/14, 11/15 и  33/15). 36ог  честог  изливања  подземних  вода  током  године, у  оквнру  ове  
намене  не  препоручује  се  држање  домаћuх  животнња. 
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Правwіа  парцелације  
Минимална  површина  парцелаје  1.000 м2. 
Најмања  ширина  уличног  фронта  парцеле  је  1 9 м. 
Индекс  заузетости  и  спратност  објеката  
Највећи  дозвоњени  индекс  заузетости  парцеле  је  20 %. 
Максимална  спратност  уличног, стамбеног  објектаје  до  П+1+Пк. 
Максимална  спратност  других  објеката  на  парцели  је  П+Т. 
Постојећи  стамбени  објекти  задржавају  се  уз  могућност  замене  и  доградње  до  

планираног  индекса  заузетости . 
Није  дозвоњена  изградња  подрумске ,  односно  сутеренске  етаже  због  високог  

нивоа  подземних  вода. 

други  услови  као  што  је  положај  објекта  на  парцели, услови  за  изградњу  других  
објеката  на  истој  грађсвинској  парцели, обликовање  грађевинских  елемената  објекта, су  
исти  као  у  намени  породичног  становања. 

Б. Вишепородично  стаиовање  

Постоји  један  објекат  вишепородичног  становања  у  Улици  Стевана  Пеіпића  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  тавана  у  поткровње . 

Могућа  је  промена  намена  стамбених  у  пословне  јединице  за  намене  које  не  
угрожавају  становање  (пре  свега  из  домена  терцијерних  услуга). 

Могућа  је  изградња  објекта  гаража  димензије  17 са  6 nі, спратности  П+Т  у  
дворишту  за  потребе  гаражирања  возила  корисника  парцеле. Планира  се  гаража  са  шест  
јединица  у  низу, уз  јужну  границу  парцеле. Објекат  гараже  је  зидап, покривен  косим  
кровом. 

В. Цснтралне  функцијс  

Зона  центра  
3она  центраје  простор  традиционалног  центра  Ковиња, између  Горњоковињске  и  

доњоковињске  цркве. Зона  центра  обухвата  парцеле  уз  Улицу  Лазе  Костића  на  потезу  од  
Трга  солунских  добровоњаца  до  Трга  ослобођења  (пијаца), према  графичком  приказу  
број  5. Површиназонеје  око  17 ha. 

3она  чини  и  посебан  просторни  амбијент  од  значаја  за  очување  историјске, 
културне  и  урбанистичкоархитектонске  специфичности  Ковиња. 

Поред  nравила  уређења  и  грађења  за  породично  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  управа), комуналне  делатвости  (пијаца),  верски  објекти  и  становање . Могућаје  допуна  
ових  намена  новим  садржајима , или  увођење  нових  ујавном  или  приватном  сектору. 

Прабипа  парцелације  
Залржава  се  постојећа  гіарцелација , уз  обавезно  припајање  уличних  и  дворишвих  

парцела. Изузетно  је  могућа  препарцелација  под  условом  да  најмања  површина  парцеле  
буде  500 м2  без  обзира  на  nоложај  објекта, и  да  улични  фронт  парцела  будс  најмање  1 5 
м. 

Индекс  заузетости  и  спрамност  објеката  
Индекс  заузетостије  до  50%. 
Највећа  дозвоњена  спратност  је  П+1+Пк  за  главне  (уличне) стамбене  и  стамбено  

- пословне  објекте, односно  до  П+т  за  помоћне  објекте  на  парцели . Поткровње  на  свим  
објектима  се  формира  без  назитка. 

Осим  објеката  који  су  заштићени  као  споменици  културе  и  оних  који  се  штите  
урбанистичком  заіптитом , могућа  је  замена  или  изградња  објеката  на  парцели  до  
планираног  индекса  заузетости . 

Положај  објекта  на  парцели  
Услови  су  исти  као  у  намени  породичво  становање . 

Услоби  за  uзградњу  других  објеката  на  истој  грађевинској  парцели  
Услови  су  исти  као  у  намени  породично  становање . 

Обликовање  грађевинскuх  елемената  објекта  
Зона  центра  је  посебна  зона  урбанистичке  заштите  за  коју  су  утврђена  правила  

обликовања  грађевинских  елемената  објеката. 
Архитектонским  обликовањем , употребом  материјала  и  боја  објекат  треба  да  

одражава  постојећи  карактер  зоне  центра  Ковиња. 
Поткровње  објеката  се  формира  без  назитка, без  обзира  на  висину  објекта. 

Осветњење  поткровњаје  полеглим  кровним  прозорима  премајавним  површинама  (улице  
или  трг), односно  вертикалним  кровним  прозорима  према  унутрашњости  парцеле  
(дворишту) на  највише  50% површине  крова. Максималан  нагиб  кровних  равни  је  око  
30°. У  поткровној  етажи  може  постојати  само  једна  независна  етажа. 

Ради  обезбеђивања  колског  пристула  у  дворишне  делове  парцела, објекти  у  
непрекинутом  низу  морају  имати  колски  пасаж  минималне  ширине  и  висине  3 м. 

У  случају  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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посебно  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-граl)евинској  линији. 
Максималан  нагиб  кровних  равни  је  300.  У  поткровној  етажи  може  постојати  само  једна  
независна  етажа. Поткровње  се  формира  без  назитка. 

Не  планирају  се  препусти , балкони  и  лође  на  уличној  фасади  објеката. 

Уређењејавних  просмора  
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  атмосферске  канализације , 
озелењавање  јавних  простора, 
уређење  простора  тргова  (пешачке  стазе, дечија  игралишта, клупе, ограде  

и  др.) 
- изградња  паркинга  на  просторима  где  су  неопходни , 

јавна  расвета  нижим  расветним  телима, прилагођена  пешачкој  уnотреби. 
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 1 9 пі2. 
Вашариштеје  намењено  је  за  повремене  скупове  већег  броја  посетилаца, сајмове, 

изложбе  на  отвореном, културне  и  туристичке  манифестације . 
Вашариште  је  слободна, травна  површина, по  северном  и  источном  ободу  

озелењена  високом  вегетацијом . 
Не  планира  се  изградња  објеката. 
Приликом  повремених  манифестација , паркирање  корисника  се  планира  уз  Улицу  

Ада, односно  у  регулацији  суседних  улица. 

Г. Јавнс  службе  

Предшколске  установе  
Постојећа  предшколска  установа  
Постојећа  предшколска  установа  налази  се  у  Улици  војвођанских  бригада  број  9 

на  парцели  број  1663. Планира  се  проширење  комплекса  припајањем  парцела  бр. 1665 и  
1667, укуnне  површине  8.400 м2  што  ће  задовоњити  стандард  од  25 м2  површине  
комплекса  по  детету. 
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дозвоњена  је  доградња  до  25% површине  парцеле  планираног  комплекса, 
надоградња  до  спратности  П+1+Пк  и  промена  намена  тавана  у  поткровње  постојећег  
објекта  спратности  П+Т, површине  око  700 м2. 

Планирана  предшколска  установа  
36ог  структуре  Ковиња, положај  једине  постојеће  предшколске  установе  не  

одговара  радијусу  покривености , који  по  нормативима  износи  највише  500 м  од  места  
становања. Планира  се  изградњајошједног  комплекса  предмколске  установе  у  наставку  
Партизанске  улице, у  источном  деду  Ковиња, према  графичком  приказу  број  5. 

Комплекс  се  планира  на  деловима  парцела  бр.  975, 967/1 и  968, површине  око  
0,76 ha. 

Индекс  заузетости  је  максимално  25%. Објекат  је  слободностојећи , максимална  
спратности  до  П+1+Пк, с  тим  да  се  у  поткровној  етажи  планирају  само  садржаји  
администрације  или  помоћне  просторије . 

Приликом  димензионисања  објекта  предшколске  установе, неопходно  је  
обезбедити  да  однос  површина  комплекса  и  објекта  по  детету  буде  од  25 м2  до  50 м2, од  
тогаје  потребно  обезбедити  најмање  3-10 м2  озелењене  површине. Површина  објекта  по  
дететује  од  6,5-8 м2. Максимални  капацитет  предшколске  установе  (заједно  сајасленим  
блоком)је  240 деце. 

У  оквиру  комплекса  потребно  је  обезбедити  простор  за  игру  деце. 
По  ободу  комплекс  предмколске  установе  потребно  је  формирати  појас  

заіптитног  зеленила  према  околним  парцелама  и  улици. Комплекс  обавезно  мора  бити  
ограђен  зиданом  оградом, или  комбиновано  зиданом  и  траиспарентном , максималне  
висине  i,g m. 

3а  одређивање  међусобне  уда.њености  плаиираног  у  односу  на  суседне  објекте  и  
удањеност  од  граница  суседне  парцеле  примењује  се  Правилник  о  општим  правилима  за  
парцелацију, регулацију  и  изградњу  ( Службени  гласник  РС  број  22/1 5). 

Потребан  паркинг  за  кориснике  и  запослене  планира  се  у  оквиру  nарцеле  
комплекса. 

Услов  за  реализацију  комплекса  предшколске  устаuове  је  израда  урбанистичког  
пројекта . 

Основна  школа  
Постојећа  основна  школа  
Постојећа  Основна  школа  Лаза  Костић  налази  се  у  Улици  Лазе  Костића  број  42. 
Постојећи  објекатје  спратности  П+1, површине  око  1250 м2. 
Површина  постојеће  парцеле  школе  не  заловоњава  нормативе  оптималног  односа  

броја  ученика  и  површине  парцеле, па  се  планира  њено  проширење . Проширење  се  
планира  на  целим  парцелама  број  1704 и  1658, односно  деловима  парцела  бр. 1655, 1661 
и  1662, површине  око  1 , 1, ћа. Проширењем  парцеле  основне  школе  обезбедиће  се  
минимум  i б  м2  површине  по  ученику. 
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Површина  објекта  школе  јс  око  2.600 м2  и  задовоњава  нормативе  и  потрсбе  
постојеhег  броја  ученика, ако  се  настава  одвија  у  две  смене. Могућаје  реконструкција  и  
доградња  објекта  школе  до  планираног  индекса  заузетости  од  3О%. 

Планирана  основна  школа  
Због  структуре  Ковиња, положај  једног  објекта  основне  школе  не  одговара  

радијусу  гіокривености , који  је  по  нормативима  износи  од  1 .500 до  2.500 м  од  места  
становања, у  зависности  од  узраста  ученика. Планира  изградња  још  једног  комплекса  
основне  џјколе  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, површине  око  2,21 ћа. 

Индекс  заузетости  парцеле  је  максимално  20%. Спратност  објеката  је  максимално  
П+1+Пк. 

Приликом  димензионисања  новог  објекта  основне  школе, неопходно  је  
обезбедити  15-30 м2  површине  комплекса  по  ученику, односно  8-10 м2  површине  
објекта  по  ученику. Максимални  капацитет  основне  школе  је  800 ученика. 

Осим  наставног  блока  и  других  пратећих  и  сервисних  просторија, обавезан  
садржај  комплекса  основне  школе  је  сала  за  физичко  васпитане . Сала  је  минималне  
величине  30 х l 5 м. Пратеће  просторије  су  по  правилу  справарница  (минимално  30 м2), 

просторија  за  наставнике , санитарни  блок  и  друге  пратеhе  просторије . Сала  за  физичко  
васпитање  може  бити  и  анекс  основном  објекту  школе, повезан  топлом  везом. Сала  би  
требала  да  буде  оријентисана  у  правцу  исток-запад, лоцирана  уз  вежбалиште  на  
отвореном  делу  парцеле  школе. 

У  оквиру  отворених  простора, потребно  је  обезбедити  вежбалишта  са  спортским  
теренима  за  различите  спортове . По  нормативима, вежбалиште  је  минималне  површине  
9.250 м2  и  садржи: одвојен  асфалтиран  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  ученика, најмање  величине  30 х  15 м. 
Оријентација  вежбалишта  је  по  правилу  север-југ  по  дужој  страни . Вежбалиште  треба  
ситуирати  на  супротној  страни  од  наставних  просториј  а  да  бука  спортских  игара  не  омета  
остали  наставни  рад  у  школској  згради . 

Међусобна  удањеност  планираних  у  односу  на  суседне  објекте  и  удаЈњеност  од  
граница  суседне  парцелеје  минимално  5 м. 

Комплекс  обавезно  мора  бити  ограђен  зиданом  оградом, или  комбиновано  
зиданом  и  транспарентном , максималне  висине  1,8 м. 

Потребан  nаркинг  за  кориснике  и  запослене  се  планира  у  оквиру  комплекса  
основне  школе  и  у  регулацији  наставка  Партизанске  улице . 

Коначна  структура  и  величина  просторија  биће  дефинисаиа  бројем  ученика  за  
који  се  комплекс  планира, потребама  и  могућиостима  Ковиња, односно  Града  Новог  
Сада. 

Предуслов  за  реализацију  основне  школеје  израда  урбанистичког  пројекта. 
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Здравствене  установс   
Амбуланта  
Постојсћа  амбуланта  у  Ковињу  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  
планирана  површина  комплекса  око  1330 м2• 

Планира  се  проширење  на  суседну  nарцелу  и  проширење  објекта  (доградња  и/или  
надоградња) како  би  се  исnунио  норматив  који  дефинише  однос  броја  становника  насења  
и  потребне  површине  здравствене  установе . Према  нормативу, на  1 .000 становника  
неопходно  је  обезбедити  120 м2  површине  објекта, што  значи  даје  неопходна  изградња  
објекта  минимално  660 м2  односно  проширење  постојећег  за  око  160 м2. 

Максимални  индекс  заузетости  nарцеле  до  50%. Планирани  објекатје  максималне  
спратности  П+1+Пк. Поткровње  се  формира  без  назитка, а  осветњење  је  nолеглим  или  
вертикалним  кровним  прозорима  на  највише  50% површине  крова. 

Међусобна  удаленост  планираних  у  односу  на  суседне  објекте  и  удаленост  од  
граница  суседне  парцеле  је  минимално  5 м. 

Планира  се  могућност  доградње  и/ или  надоградња  постојећег  објекта  амбуланте  
nрема  утврђеним  правилима. 

Апотека  
Објекат  апотеке  налази  се  у  приземњу  стамбено-пословном  објекту  спратности  

П+1+Т  у  Улици  Светозара  Милетића  број  За  (на  углу  са  Улицом  Лазе  Костића), на  
nарцелиброј  1764. 

Апотека  својим  капацитетима  задовоњава  nотребе  становника  Ковила. 
Задржава  се  постојећа  парцелација . 
Задржава  се  постојећи  објекат. 

Социјалне  установа   
Дом  за  пензионере  или  геронтолошки  центар  
Комплекс  дома  или  геронтолојлког  центра  се  планира  на  парцели  број  1408, 

површине  1 664 м2  у  Улици  Лазе  Костића  број  1 19, односно  на  углу  Улице  Лазе  Костића  
и  Трга  солунских  доброволаца . 

Задржава  се  постојећа  парцелација . 
Дозволени  су  радови  адаnтације  или  реконструкције  постојећег  објекта  уз  

могућпост  доградње  до  индекса  заузетости  до  50%, или  изградња  новог  објекта. 
Услов  за  реализацију  објекта  дома  пензионера  или  геронтолошког  центра  

(изградњу  новог  и  реконструкцију  постојећег) је  урбанистички  пројекат. 
Постојећи  објекат  је  спратности  П+Т  и  површине  477 м2. Предност  локације  је  

близина  амбуланте  и  апотеке . 
Планом  се  задржава  постојећа  парцелација . 
Планирана  заузетости  парцелеје  до  50 %. 
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Приликом  димензионисања  објекта, потребно  је  обезбедити  20-25 м2  објекта  по  
кориснику  и  25-30 м2  комгілекса  по  кориснику . 

Адаптација  или  реконструкција  постојећег  објекта  је  неопходна  како  би  се  
прилагодио  потребама  планираног  дома  за  пензионере  или  геронтолошког  центра. 
Могућа  је  доградња  објекта  у  дворишном  делу  парцеле  до  планираног  индекса  
заузетости . Доградња  се  планира  објектима  спратности  П+Пк, у  виду  дворишног  крила, 
по  ободу  парцеле. Поткровње  се  формира  без  назитка, а  осветњење  је  полеглим  или  
вертикалним  кровним  прозорима  до  50% површине  крова. Максималан  нагиб  кровних  
равни  је  око  300.  У  поткровној  етажи  може  постојати  само  једна  независна  стажа. 

Објекат  се  планира  као  полуатријумски  тако  да  дворишни  део  парцеле  делимично  
буде  отворен  према  Тргу  солунских  добровоњаца . 

Могућаје  потпупа  замена  објекта  и  изградња  новог. У  том  случају, регулациона  
и  грађевинска  линија  се  поклапају. 

Планирана  заузетост  парцелеје  до  50 %. 
Нови  објекат  је  планиран  као  полуатријумски , са  оријентацијом  дворишта  према  

Тргу  солунских  добровоњаца . 
Објекатје  спратности  до  П++Пк. 

Поткровле  се  формира  без  назитка, а  осветлењеје  полеглим  кровним  прозорима  
према  јавним  површинама, односно  вертикалним  кровним  прозорима  на  највише  50% 
површине  крова. Максималан  нагиб  кровних  равни  је  око  30°. У  поткровној  етажи  може  
постојати  само  једна  независна  етажа. 

Не  планирају  се  препусти , балкони  и  лође  на  фасади  објеката  према  Улици  Лазе  
Костића. Предуслов  је  рушење  свих  постојећих  објеката  на  парцели. 

На  минимум  30 % парцеле  nланира  се  хортикултурно  уређена  зелена  површина. 
Паркирање  корисника  се  планира  на  постојећем  паркингу, у  оквиру  регулације  

Трга  солунских  добровоњаца. 
домови  пензионера  и  геронтолошки  центри  се  могу  планирати  и  у  другим  

деловима  Ковила, у  јавном  или  приватном  власништву . У  том  случају , неопходно  је  
обезбедити  нормативе  дефинисане  овим  нланом. 

дневни  боравак  за  стара  лица  
Клуб  за  старе  се  задржава  у  приземњу  објекта  културно-образовног  центра  у  

Улица  Лазе  Костића  број  1 13, на  парцели  број  16 1 8, где  се  и  сада  налази. 
У  Ковињу  се  планираједан  клуб  који  треба  да  обезбеди : собу  за  дневни  боравак  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  образоени  центар  
Културно—образовни  центар, површине  око  200 м2, планира  се  у  Улици  Лазе  

Костића  број  113, на  парцели  број  1618, гдс  се  и  сад  налази . 
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Културно-образовни  центар  је  намењен  културним  и  образовним  садржајима  за  
потребе  и  од  интереса  за  становнике  Ковиња. Центар  је  седијлте  Културно-умстничког  
друштва  Нлаза  Костић . Уједном  делу  објектаје  Клуб  за  старе. 

Обе  намене  се  задржавају , а  доградњом  објекта  се  могу  обезбедити  нове  
површине  за  потребе  културно  - уметничког  друштва  или  других  културних  институција . 

Задржава  се  постојећа  парцелација  
Могућа  је  доградња  објекта  у  Виду  дворишних  крила  до  индекса  заузетости  од  

50% површине  парцеле. двориіnна  крила  су  спратности  до  П+Пк. Поткровње  се  формира  
без  назитка, а  осветњење  је  полеглим  кровним  прозорима  према  улици, односно  
вертикалним  кровним  прозорима  према  дворишту  на  највише  50% површине  крова. 

Слободне  површине  парцелеје  потребно  хортикултурно  уредити . 

Вишенаменски  центар  
Вишенаменски  центар  планира  се  у  Улици  Лазе  Костића  број  73 (на  Тргу  

ослобођења), на  парцели  број  1653, површине  4223 м2. Вишенаменски  центар  чини  
улични  објекат  гјовршине  око  1 .000 ш2, и  дворишни  објекат  површине  око  675 ш2. 

Објекти  су  седиште  Опште  земњорадничке  задруге  Ковињн  и  планирају  се  за  
намену  пословања  и  намене  у  оквиру  трећег  сектора  (култура, уметност, образовање , 
невладин  сектор, удружења  грађана  и  др.). 36ог  разуђености  комплекса, могуће  су  
различите  намене  и  независне  делатности  у  његовим  различитим  деловима. 

Задржава  се  постојећа  парцелација . 
3адржава  се  улични  објекат  спратности  П+1+т, који  чине  пословни  локали  у  

приземњу  и  пословни , канцеларијски  простор  на  спрату . Највећи  потенцијал  објекта  
вишенаменског  центраје  велика  сала  у  дворишном  тракту  објекта, коју  ће  бити  место  за  
окупњање  грађана  за  различите  јавне  и  културне  догађаје . Неонходна  је  обнова  и  
адаптација  објекта  за  потребе  нових  намена. Могућа  је  промена  намене  тавана  у  
поткровње, уз  задржавање  постојећег  габарита  и  нагиба  крова. Осветњење  поткровњаје  
полеглим  прозорима  према  јавним  површинама , односно  вертикалним  кровним  
прозорима  према  дворишту, на  највише  50% површине  крова. 

Задржава  се  дворишни , полуатријумски  објекат  спратности  П+Т, који  се  налази  у  
северозападном  делу  парцеле. Неопходнаје  обнова  и  адаптација  објекта  за  нове  намене. 
Могућа  је  промена  намене  тавана  у  поткровње, уз  задржавање  постојећег  габарита  и  
нагиба  крова. Осветњење  поткровња  је  полегдим  или  вертикалним  кровним  прозорима  
до  50% површине  крова. 

Сви  остали  дворишни  објекти, објекти  привременог  карактера  и  слободностојећи  
објекти, као  и  инсталације  станице  за  снабдевање  горивом  планирају  се  за  уклањање . 

Не  планира  се  изградња  нових  објеката. 
Слободни  простор  дворишта  се  планира  за  хортикултурно  уређење. 
Колски  приступ  објекту  је  могућ  кроз  колски  пасаж  (ајнфорт  капију) са  Трга  

ослобођења , и  директно  у  двориште  из  бочне  улице  према  Ади. Колски  пасажје  могуће  
затворити , односно  пренаменити  за  неку  од  намена  мултифункционалног  центра. 
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Паркирање  корисникаје  у  делу  дворимта  објекта, и  допунски, у  регулацији  улице  
Лазе  Костића  (ван  Трга  ослобођења). 

Управа  
Месна  заједница  и  месна  канцеларuја  
Објекат  месне  заједнице  и  месне  канцеларије  ,,Ковил , поврмине  око  350 м2, 

задржава  се  у  Улици  Лазе  Костића  број  70 (парцела  број  1 757). 
Задржава  се  постојећа  парцелација . 
Постојећи  објекат  спратности  П+Т  задовоњава  потребе  обе  институције  управе. 

Могућа  је  доградња  објекта  у  виду  дворишних  крила  до  планираиог  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  
гготкровња  без  промене  габарита  и  нагиба  крова. Поткровње  се  формира  без  назитка, а  
осветњењеје  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  рекрсација  

Спортски  центар  на  Ади, који  се  налази  на  парцелама  бр.  1524, 1525, 1526 и  1527, 
укупне  површине  3,95 ha, планира  се  за  задржавање ,  према  графичком  приказу  број  5. 
Спортски  центар  се  састоји  од  фудбалског  игралишта, којеје  са  западне  стране  окружен  
монтажним  трибинама. У  залеђу  игралишта  је  неуређена  зелена  површина. У  оквиру  
спортског  центра, налази  се  објекат  спратности  П+Т  у  Улици  Ада  број  29, површине  око  
440 м2, на  парцели  број  1524. Објекат  је  у  функцији  спортског  центра  и  намењен  је  за  
свлачионица  са  пратећим  просторијама , оставом  и  др. 

Задржава  се  постојећа  парцелација . 
Објекат  спратности  п+Т  планира  се  за  задржавање , уз  могућност  промене  намене  

тавана  у  поткровње . 
Трибине  на  западној  страни  игралишта  се  задржавају , а  могућа  је  њихоза  

адаптација  или  замена. Могућа  је  доградња  трибина  са  других  страна  фудбалског  
игралишта, према  процењеним  капацитетима . 

Планира  се  могућност  изградње  других  спортских  терена  на  простору  западно  од  
фудбалског  игралишта. Планира  се  хортикултурно  уређење  слободних  површина. 

У  оквиру  центра  не  постоји  могућност  за  изградњу  нових  објекта  због  високог  
нивоа  подземних  вода  у  ширем  окружењу  насења  Ада. 

Нови  спортско  - рекреативни  центар  са  спортском  халом, површине  око  10,5 ћа, 
планиран  је  у  источном  делу  Ковиња, у  оквиру  урбанистичке  целине  број  2. У  оквиру  
спортско  рекреатнвног  центра, планирају  се  садржаји  и  за  повремене  спортско  - 
рекреативне  активности  коњичког  спорта. За  ове  намене  планира  се  изrрадња  објеката, 
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без  могућности  за  стално  држање  коња. Услов  за  реализацију  спортско  - рекреативног  
центраје  израда  плана  деталне  регулације  за  урбанистичку  целину  број  2. Усмеравајући  
параметри  су  дефинисани  у  оделжу  број  13 Правила  усмеравајућег  карактера  за  израду  
планова  детавне  регулације . 

Ђ. Комуналне  поВршиНс  

Комуналне  површине  у  населу  су  гробла  (Горњоковињско  и  доњоковилско ) и  
пијаца. 

ГробЈbа  
Гробња  у  Ковињу  су  активна, и  задржаће  своју  функцију  и  у  наредном  гіериоду. 
Горњоковињско  гробње  се  налази  у  Улици  Ћорђа  Бешлина, на  улазу  у  Ковињ  са  

општинског  пута  Ковињ  - Шајкаш, односно  код  приклучка  на  ДП  АІ  (Е  75), према  
графичком  приказу  број  5. Горњоковињско  гроблс  чини  цела  парцела  број  156 и  део  
парцеле  број  157, укупне  површине  4,77 ћа. 

Горњоковињско  гробње  је  у  претходном  периоду  проширено , уређено, и  
изграђена  је  гробњанска  капела, па  се  не  планирају  нове  просторне  интервенције , осим  
додатног  хортикултурног  уређења. Задржава  се  постојећа  парцелација . Комплекс  
обавезно  мора  бити  ограђен  зиданом  оградом, или  комбиновано  зиданом  и  
транспарентном , максималне  висине  i,а  м. 

доњоковињско  гробње  се  налази  уз  Улицу  Јовице  Павлице, на  улазу  у  Ковињ  из  
правца  општинског  пута  Ковињ—Вилово, према  графичком  приказу  број  5. 

Доњоковињско  гробње  се  налази  на  гіарцели  број  2142, али  се  планира  за  проширење  на  
целу  парцелу  број  2144/1 u на  делове  парцела  бр. 2132, 2136/1, 2138, 2144/2 2146/1. Са  
овим  проширењем , планирана  површина  гробњаје  око  3,6 ha. 

Гробње  је  у  претходном  периоду  уређено  и  изграђена  је  гробњанска  капела. 

Придиком  проширења  потребно  је  уредити  нова  гробна  поња, обезбедити  водну  
инфраструктуру  за  гіотребе  одржавања  гробла  и  озелењавање  слободних  површина. 

Услов  за  реализацију  Доњоковилског  гроблаје  израда  урбанистичког  пројекта. 

Пијаца  
Пијаца  се  налази  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  
парковскu уређен, и  са  пијацом  чини  једну  просторну  целину . 

Пијаца  се  задржава  у  постојећој  површини  која  задовоњава  потребе  насела, али  
је  неопходно  њена  реконструкција , замена  подлоге, тезги, увођење  чесме  и  др. други  
неопходни  сервисни , технички, саиитарни  и  други  садржаји  пијаце, могу  се  обезбедити  
у  неком  од  објеката  у  окружењу  пијаце. 
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Е. Пословање  

Мешовита  пословно-стамбена  зона  
Мешовита  пословно-стамбена  зона  планира  се  у  оквиру  урбаие  целине  број  1, око  

Улице  Јована  Ћулума  и  Улице  Јована  Рајића, у  североисточном  делу  грађевинског  
подручја, према  графичком  приказу  број  5. Површина  зонеје  9,69 ћа. 

Намена  
Мешовита  пословно-стамбена  зона  намењена  је  пословању  у  домену  терцијарне  

привредне  делатности , и  за  породично  становање . Не  планирају  се  намене, односно  
изтрадња  објеката  за  производњу , прераду  и  складиштење  примарног  сектора  привреде . 

део  зоне  у  блоку  између  улица  Јована  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  поЈЂопривредом , занатским  и  сервисним  услутама. С  обзиром  на  
мепіовиту, пословно--стамбену  намену, није  дозвојена  изтрадња  објеката  у  оквиру  
делатности  за  којеје  неопходна  процена  утицаја  на  животну  средину. 

Парцелација  
Задржава  се  постојећа  парцелација , услови  за  формирање  нових  грађевинских  

парцела  су: површина  од  700 до  2.500 м2, минимална  ширина  уличнот  фронта  1 5 м. 

Индекс  заузетосми  и  спрамност  објеката  
Индекс  заузетости  парцелаје  до  40%. Спратност  објекатаје  до  П+1+т. 

Поред  тлавнот  уличнот  објекта, на  парцели  је  мотућа  изтрадња  помоћних  и  
пратећих  објеката  (остава, котларнице , гараже  и  сл.), и  друтих  објеката  спратности  П+Т. 

На  минимум  З0% парцеле  планира  се  хортикултурно  уређена  зелена  површина. 

Паркирање  се  планира  у  оквиру  парцеле  корисника. 
Манипулативне  и  површине  за  паркирање  се  планирају  унутар  комплекса . 

Положај  објеката  на  парцели  и  међусобна  удањеност  објеката  
Објекти  се  траде  у  прекинутом  низу  или  као  слободностојећи . 

Грађевинска  линијаје  повучена  3-5 м  у  односу  на  ретуладиону . 

Удаленост  планиранот  објекта  намењеног  пословању  у  односу  на  транице  
суседних  парцелаје  минимално  3,5 м. 

3а  вредности  удалење  објеката  намењених  становању  примењују  се  правила  из  
Правилника  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изтрадњу  (I!Службени  
гласник  РС  број  22/15). 
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Услови  за  изградњу  других  објеката  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  технолотлки  
услоВи  рада  то  захтевају, могућеје  повећање  висине  етаже. 

Грађевинске  парцеле  могу  се  ограђивати  зиданом  оградом  или  транспарентном  и  
зеленом  оградом  до  висине  1,80 м. Зидана  ограда  према  регулационој  линији  је  висине  
0,90 м, односно, транспарентни  део  оградаје  додатних  0,9 м. Зидане  и  друге  врсте  ограда  
поставњају  се  на  регулациону  линију, односно  унутар  грађевинске  парцеле  која  се  
ограђуј  е. 

Обликовање  грађевинских  елемената  објекта  
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  50% површине  крова. 

Не  планирају  се  препусти , балкони  и  лође  на  уличној  фасади  објеката. 

Ж. Верскиобјеіпи  

Постојећи  верски  објекти   
У  Ковињу  постоје  четири  верска  објекта  и  сви  су  концентрисани  око  Улице  Лазе  

Костића. 

Српска  православна  црква  
Црква  св. Апостола  Томе, у  Улици  Лазе  Костића  број  16 (доњоковињска  црква) 

(парцеле  бр. 25 13 и  25 14), је  проглаілена  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  
проглатпење  за  споменик  културе. Оба  храма  са  својим  портама  представњају  значајне  
објекте  и  просторе  у  Ковињу. 

Задржава  се  постојећа  парцелација , уз  могућност  припајања  дворишних  (задњих) 

парцела  уличним  (предњим) парцелама . 

С  обзиром  на  статус  заштите, све  интервенције  на  објектима, и  свентуална  
изградња  других  пратећих  објеката, морају  бити  у  складу  са  условима  и  мерама  заштите  
надлежне  службе  заЈптите  споменика  културе. 

Римокатоличка  црква  
3а  потребе  верске  заједнице  римокатоличке  цркве  користи  се  стамбени  објекат  

спратности  П+Т  у  Улици  Лазе  Костића  број  57 (парцеле  бр. 2560, 2561 и  2563). 

Задржава  се  постојећа  парцелација  уз  могућност  припајања  дворишних  (задњих) 

парцела  уличним  (предњим) парцелама. 
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Адвентистичка  верска  заједница  
За  потребе  адвентистичке  заједнице  користи  се  наменски  изграђен  објекат  

спратности  п+т  у  Улици  Лазе  Костића  број  130 (парцела  број  921). 3адржава  се  
гтостојећи  објекат, уз  могућност  надоградњс  до  спратности  П+1+Пк. Поткровње  се  
формира  без  назитка, а  осветњење  је  кровним  полеглим  или  вертикалним  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  заједница  у  поседу  има  парцелу  број  1625/1. На  парцели  не  

постоји  храм, али  је  могућа  његова  изградња  према  условима  за  изградњу  нових  верских  
објеката. 

Нови  верски  објекти  
Изградња  комгтлекса  новог  верског  објектаје  могуће  у  оквиру  парцела  постојећих  

верских  заједница  у  Ковињу, осим  на  парцелама  оба  храма  Српске  православне  цркве, 

или  у  било  којој  зони  у  намени  становања. 

Минимална  површина  парцеле  се  одређује  по  стандарду  0,3 - 0,5 м2  по  кориснику  
(броју  парохијана), али  не  може  бити  мања  од  1.000 м2. За  грађевинску  парцелу  верског  
објекта  максимални  индекс  заузетости  је  30 %. 

У  саставу  грађевинске  парцеле  верског  објекта, поред  храма, могућеје  планирати  
пратеће  административне , културне  садржаје  и  становање  у  функцији  верског  објекта  (за  
настојатења  храма), спратности  до  П+Пк. Поткровње  се  формира  без  назитка  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  урбавистичког  пројекта . 

3. Ветеринарска  станица  

3адржава  се  ветеринарска  ставица  у  Пастирској  улици  број  2, на  парцели  број  
1433. 

Објекатје  намењен  пословању . 

Задржава  се  постојећа  парцелација . 

Могућаје  замена  постојећег  објекта  новим  спратности  до  П+1+ Пк. 

Индекс  изграђености  је  до  40%. 
Објекат  се  поставња  на  грађевинско -регулационој  линији. 

Поткровње  се  формира  без  назитка, а  осветњење  је  полеглим  или  вертикалним  
кровним  прозорима  на  највише  50% површине  крова. 

Могућа  је  изградња  помоћвих  објеката  (остава, котларнице , гараже  и  сл.), и  
других  обј  еката  спратности  П+Т. 
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Ограђивање  парцеле  је  зиданом, транспарентном  или  комбинованом  оградом  
висине  до  1,8 м. ограда  гіоставњају  се  на  регулациону  линију, односно  унутар  
грађевинске  парцеле  

Паркирање  возилаје  на  парцели  и  у  регулацији  улице. 

И. Насип  

У  цињу  очувања  објеката  насипа, планирају  се  намене  које  не  могу  угрозити  
стабилност  и  функција  насипа. 

У  цињу  повезивања  свих  делова  приобања  Ковиња, али  и  других  подунавских  
насења  у  окружењу, на  круни  насипа  планира  се  пешачко-бициклистичка  стаза. 

Формирањем  пешачкобициклистичке  стазе  остварују  се  улови  за  развој  специфичних  
видова  туризма, али  и  лакша  комуникација  ка  туристичким  локалитетима  Ковињског  
рита  ( Шлајз t, Рибарска  колиба i!

, 
 !!карловачка  плажа!!,  На  крај  света  и  друге). 

Ј. Тргови  и  сквер  

Тргови  
Уређење  тргова  треба  да  се  базира  на  поставци  декоративне  вегетације  

различитих  категорија  (декоративно  дрвеће, жбуње  као  и  цветне  површине) Поред  
вегетације , трговеје  потребно  опремити  урбаним  мобилијаром . На  травиим  површинама  
планира  се  дечије  игралиште . Споменике  и  скулптуре  је  потребно  нагласити  
декоративном  вегетацијом . Важни  чиниоци  који  одређују  карактер  и  распоред  зеленила  
око  споменикајесу  величина  и  висина  сноменика, облик  и  материјал  од  когаје  изграђеи, 

као  и  положај  у  простору . 

На  тргу  солунских  добровоњаца  задржавају  се  два  спомен  крста. 

Јужни  део  Трга  ослобођења  предвиђа  се  за  меморијални  парк. За  уређење  
меморијалних  nаркова  карактеристични  су  синтеза  архитектуре , скулптуре  и  вртне  

парковске  уметности. При  лоцирању  знатног  броја  различитих  скулптура, предвиђа  се  
организација  неколико  праваца  кретања  различитих  дужина. Засади  укњучују  врсте  са  
изразитим  архитектонским  облицима  (четинарске , пирамидалне  врсте, лишћарске  врсте  
са  правилним  густим  крошњама  и  др),  шишани  боскети, живе  ограде  и  зидови, велике  
површине  партерних  травњака  као  и  ниски  цветњаци  јасних  боја  и  облика. 

Сквр  
Уређење  сквера  треба  да  садржи  декоративну  вегетацију  и  урбани  мобилијар . 

Строго  водити  рачуна  приликом  уређења  да  се  не  заілања  видни  опсег  возача. Постојећа  
вегетација  треба  да  се  задржи, болесне  и  оштећене  бињке  треба  да  се  санирају  и  замене  
новим  бињним  материјалом . 
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Линеарно  зелетпіло  у  населу  
Основу  систсма  повезивања  зелснила  чинс  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  допуuа  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) 

двостране  дрвореде . У  сасвим  узаним  улицама  где  није  могуће  подизање  дрвореда  
улично  зеленило  ће  заменити  формирано  шибње  или  декоративно  дрвеhе  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  

3аштитни  појас  уз  дунавац  (део  еколошког  коридора) у  грађевинском  подручју  у  
шириви  од  најмање  10 м  треба  да  има  травну  вегетацију  која  се  одржава  редовним  
кошењем . Забрањено  је  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  би.њке  заменити  новим  бињним  материјалом . 

Поставка  урбаног  мобилијара  треба  да  буде  направњена  од  мто  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  Ковињу. 

Л. 3сленило  у  оквиру  осталих  намена  

3елениіо  у  намени  становања  
Парцеле  породичног  становања  се  уређују  у  виду  декоративних  башти, кућних  

вртова  и  мањих  повртњака  са  по  којом  воћном  садницом . За  целину  насења  од  изузетне  
важности  је  бројност  и  начин  уређења  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  искњучиво  приватно , 

овакве  зелене  површине  представњају  извор  свежег  и  чистог  ваздуха, а  у  
микроклиматском  погледу  и  допуuски  резервоар  санитарно -хигијенских  благодети  у  
насењу. 

3еленило  у  намени  nословања  
Заступњеност  зелених  површина  у  комплексима  пословања  зависи  од  њихове  

величине . Комплекси  величине  до  1 ћа5  треба  да  имају  минимално  20% зелених  
површина, а  комплекси  од  1 до  5 ћа, 25 % зелених  nовршина. Потребно  је  подићи  
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заштитви  појас  ободом  комплекса. Уз  објекте  пословања  предлаже  се  поставка  
декоративне  вегетације , различите  спратности . Главне  улазе  објеката  потребно  је  
оплеменити  цветним  врстама . Стазеје  потребно  опремити  урбаним  мобилијаром . 

Зеленило  у  намена  образовања  
Основне  функције  уређења  у  оквиру  комплекса  из  области  образовања  (основне  

школе  и  предшколске  установе) изражене  су  потребом  да  се  Деци  обезбеди  потребан  мир, 

најпре  кроз  стварање  услова  за  умањену  буку, а  затим  кроз  поболшавање  
микроеколошких  услова. Потребно  је  применити  најадекватније  биолошке  и  
хортикултурне  захвате  на  комплексима  како  би  укупан  ефекат  био  задоволавајући . Од  
укупне  површине  ових  комплекса  40% треба  да  припада  зеленим  површинама . У  
школски  круг  треба  да  се  унесе  што  више  зеленила, јер  се  тиме  повећава  асимилациона  
вредност, не  само  овог  простора  већ  и  шире  околине. При  избору  врста  потребно  је  
водити  рачуна  да  се  изоставе  асмогене  и  алергогене  врсте  и  би.њке  са  отровним  бобицама  
и  бодЈЂаМа. 

Зеленuло  у  намени  здравсмва  
Функције  уређења  зелених  површина  око  дома  здравња  су  одвајање  површина  у  

хигијенском  смислу  и  издвајање  болесника. Потребно  је  адекватно  допунити  зелену  
површину  комплекса  користећи  бињке  са  изузетно  декоративним  својствима . 

Зеленuло  у  номени  верских  објекама  
Приликом  уређења  порте  храмова  треба  строго  водити  рачуна  око  избора  бињног  

материјала  као  и  самог  начина  уређења  зелеве  површине . Потребно  је  билкама  
нагласити  објекат, као  и  опремити  урбаним  материјалом . Избор  бињака  треба  да  се  
заснива  на  аутохтоним  врстама. 

3еленuло  у  намени  локалне  самоуправе  
Уређење  зелених  површина  Месне  заједнице  и  дома  за  старије, потребно  је  да  

садржи  елементе  парка. Поред  опремлености  урбаним  мобилијаром , потребно  је  
обезбедити  наткривене  клупе  за  седење, као  и  друге  пасивне  рекреативне  функције . 

Избор  вегетације  треба  да  буде  претежно  од  аутохтоннх  сорти. 

Зеленилоу  намени  културе  
Приликом  уређења  зелених  површина  око  Културно  образовавих  центара, 

потребно  је  обезбедити  слободне  травне  просторе  за  културна  дешавања. Потребно  је  
садити  бињке  аутохтоних  сорти. 3елене  површине  је  потребно  опремити  урбавим  
мобилиј  аром. 

3еленшіо  у  намени  спорма  ирекреације  
3аступленост  зеленила  око  спортских  објеката  одређује  се  на  основу  просечних  

норми  за  одржавање  чистог  и  свежег  ваздуха, паје  ободом  њихових  комплекса  потребно  
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подићи  зтлтитни  појас. Минимално  учешће  уређених  зелених  површина  износи  40%. 

Спортске  центре  потребно  је  уредити  у  парковском  стилу. Распоред  бињака  зависи  од  
положаја  објекта, док  је  стазе  потребно  опремити  урбаним  мобилијаром . Главне  улазе  
пословних  објекатаје  потребно  оплеменити  цветним  површинама . 

Зелинw?о  у  нал4ени  гробња  
На  гробњима, поред  санитарно -хигијенске  функције , зеленило  има  и  декоративно  

- естетску  улогу, јер  ове  површине  имају  карактер  меморијалних  места. По  ободу  
гробања  гіредлаже  се  подизање  зеленила  од  дрвећа  различите  висине, четпнарских  и  
листопадних  врста, у  функцији  заштитног  појаса. Зеленило  гробња  треба  даје  уређено  у  
парковском  стилу, а  ободом  комплекса  потребнојс  формирати  појас  заілтитног  зеленила  
ширине  од  1 О- 1 5 м. Однос  површина  за  сахрањивање  према  осталим  садржајима  је  
бО:40%. У  оквиру  површина  које  нису  намењене  сахрањивању  учешће  зелених  површина  
треба  да  буде  40% (украсног  и  заштитног  зеленила). 

ЈБ. зоне  урбанистичкс  заштите  

Планирају  четири  зоне  урбанистичке  заштите  према  графичком  приказу  број  5. 

У  оквиру  зона, у  цињу  заштите  амбијента, дефинишу  се  додатна  правила  уређења, 

грађења  и  обликовања  објеката. 

У  оквиру  зона  урбанистичхе  заштите: 

- задржава  се  ивична  изградња  објеката  на  парцели  (регулациона  и  
грађсвинска  линија  се  поклапају), 

- максимална  спратност  објеката  је  П+Пк  без  могућности  формирања  
назитка, а  осветњењеје  лежећим  или  вертикалним  кровним  прозорима  до  50 % повріnине  
крова; 

- кровови  се  по  правилу  формирају  као  коси  и  двоводни , 
- Могућаје  изградња  нових  дворипіних  објеката  спратности  до  П+Т, према  

правилима  за  претежну  намену  утврђену  овим  планом; 

- Обрада  фасаде  објеката  и  избор  кровног  покривача  је  од  аутохтоних  
материјала  (малтерисана  фасада, цреп). 

У  зонама  урбанистичке  заштите  важе  намене  и  правила  парцелације  које  су  
утврђене  овим  плаnом. 

Због  архитектонске  вредности  задржавају  се  уличли  објекти  у  следећим  зонама: 
1. Зона  центра: објекти  у  Улици  Лазе  Костића  бр. 40, 60, 70, 71а, 95, 97, 109, 

111, 113, 117,уулицивојвођанскихбригадабр . 1,2 и 30; 

2. Зона  дела  Улице  браће  Вуков: објекти  под  бр. 1, 2, 3, 4, 5, 10 и  11; 
3. Зона  дела  Уличе  Тозе  Марковића : објекти  под  бр. 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 10, 12, 

14, 16, 25 и  35; 
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4. Зона  раскрснице  улица  Душана  Вицковог  и  Лале  Новоселца : објекти  у  
Улици  Лале  Новоселца  број  19 и  у  Улици  душана  Вицковог  бр.  25 и  27. 

На  наведеним  објектима  могуће  је  промена  намене  стамбеног  у  пословНи  и  
активирање  поткровла  на  свим  објектима, без  промене  габарита  и  нагиба  крова. 

Осветлење  поткровла  је  лежећим  или  вертикалним  кровним  прозорима  До  50% 

површине  крова. 

12.2.2. Урбанистичка  цслина  број  З  

А. Пословање  - радна  зона  

Радна  зонаје  планирана  у  оквиру  урбанистичке  целине  број  3, у  северозападном  
делу  грађевинског  подручја  Ковила, према  графuчком  приказу  број  5. Зона  обухвата  
простор  од  64 ha. Простор  радне  зоне  је  претежно  неизграђен , инфраструктурно  
неопремњен  и  представла  добар  потенцијал  за  развој  привредних  садржаја. Постојећи  
садржаји  су  пре  свега  из  домена  полопривредне  производње  (откулне  станице, 

складишта  и  др.). 

Намена  
Радна  зона  је  намењена  за  секундарне  и  терцијарне  привредне  делатности  из  

области  трговине, угоститеЈЂства , услужног  занатства  и  саобраћаја, те  за  делатности  
производног  занатства. Зона  је  такође  намењена  за  прераду  и  складиштење  примарног  
сектора  привреде . Позиција  уз  општински  nут  и  непосредну  близину  излаза  на  ДП  АІ  (Е  
75) је  значајна  локацијска  предност  радне  зоне. 

Застуnленост  зелених  површинаје  условлена  величином  комплекса. Комплекси  
површине  до  1 ћа  треба  да  имају  минимално  20 % зелених  површина, комплекси  
површине  1 - 5 ћа  25 %, а  већи  комплекси  преко  5 ha 30 - 50 % зелених  nоврпіина. 

Обавеза  израде  процене  утицаја  на  животну  средину  за  потенцијалне  загађиваче  
утврдиће  се  у  складу  са  законском  регулативом  која  важи  у  тој  области. 

Правwіа  парцелација  
Парцеле  nостојећих  комnлекса  се  задржавају, уз  могућност  припајања  са  

суседном  парцелом  или  препарцелације . Нове  парцеле  треба  да  буду  приближно  
правилног  геометријског  облика  и  да  имају  излаз  на  јавну  површину . Минимална  
површина  nарцеле  је  1 .000 м2, а  максимална  се  не  ограничава . Дозвоњена  одступања  су  
до  10%. Минимална  ширина  уличног  фронтаје  20 м. 

Индекс  заузетостu и  спратност  објеката  
Hидекс  заузетости  nарцелеје  40%. Спратност  објекатаје  до  П+1+Т. Не  условњава  

се  спратност  за  објекте  са  посебним  конструктивним  и  обликовним  захтевима  због  
технолошких  потреба  производње . 
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Положај  објеката  на  парцели  и  међусобна  удаленост  објекама  
Радна  зона  је  оријентисана  према  Улици  Бранка  Бајића, на  коју  се  наставња  

општински  пут  Ковињ—Будисава. Препоручује  се  да  приступ  парцелама  буде  из  
секундарних  саобраћајница , како  би  се  омогућило  безбедно  и  несметано  кретање  Улицом  
Бранка  Бајића. Прикњучци  саобра1 ајне  мреже  радне  зоне  треба  да  обезбеде  несметан  
усііон  на  надвожњак  преко  ауто-пута, односно  да  приступ  парцелама  буде  до  постојећег  
успона. 

У  цињу  обезбеђења  трасе  пожарног  пута, минимална  удален0ст  објеката  од  
граница  суседне  парцелеје  3,5 м. 

Услови  за  изградњу  других  објеката  на  истој  грађевинској  парцели  
Могућа  је  изградња  других , помоћиих  или  техничких  објеката  на  парцели, до  

планираног  индекса  заузетости . Спратност  објеката  је  до  П+Т, уколико  технолошки  
услови  рада  то  захтевају, могућеје  повећање  висине  етаже. 

Манипулативне  и  површине  за  паркирање  се  планирају  унутар  комплекса. 

други  услови  
На  простору  радних  зона  није  дозвоњено  одлагање  отпадних  материја  или  

рециклирање, изузев  ако  се  примењује  модерна  технологија  у  затвореним  просторима . 

У  случају  да  су  привредне  делатности  сложене  технологије  и  за  комплексе  
поврпјина  већuх  од  1 ha, неопходиаје  дала  разрада  урбанистичким  пројектом . 

Б. Инфраструктурни  објекти  

Правила  грађења  за  инфраструктурне  објекте  дефинисани  су  у  пододењку  број  
12.3. Правила  уређења  и  грађења  за  инфраструктуру . 

12.3. Правила  уређења  и  грађења  за  инфраструктуру  

12.3.1. Услови  за  приклучење  на  саобраћајну  инфраструіпуру  
Услови  изградње  саобраћајне  инфраструктуре  се  директно  примењују  на  

подручјима  где  је  овај  план  основ  за  реализацију , а  усмеравајућег  су  карактера  на  
подручјима  гдеје  основ  за  релизадију  план  дета.њне  регулације. 

За  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површнна  обавезно  
је  поштовање  свих  прописа  који  perynunіy ову  област . 
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Друмски  саобраћај  
Кроз  атар  населаКовињ  пролази  државни  путеви  ІІА  - 114, ІІА  - 129 и  општински  

путеви  према  Буднсави, Каћу, Шајкајјіу, Новом  Саду, Вилову  и  Гардиновцима . Сви  
постојећи  прикњучци  на  ове  путеве  се  задржавају  иако  нису  уцртани  у  графичком  
приказу  број  5, а  нови  се  могу  додати  једино  уз  сагласност  и  услове  управњача  пута. 

У  атару  егзистира  мрежа  атарских  и  некатегорисаних  путева  који  су  углавном  
земњани . Препоручује  се  изградња  савремених  коловозних  застора  на  овим  путевима. 

Они  се  задржавају  у  постојећим  парцелама  пута, а  у  случају  потребе  за  проширењем  
пута, обавезнаје  израда  ПДР-а  или  комасације . 

Правила  уређења  и  правила  грађења  друмске  саобраћајне  мреже  су: 

- приликом  изградње  саобраћајних  површина  мора  се  поштовати  Правилник  
о  техничким  стандардима  плаі-Іирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  пристул  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  ( Службени  гласник  РС  број  22/1 5) који  ближе  nponucyje техничке  стандарде  
приступачности  којнма  се  обезбеђује  несметано  кретање  деце, старих, особа  са  отежаним  
кретањем  и  особа  са  инвалидитетом , разрађују  урбанистичко -технички  услови  за  
планирање  просторајавних , саобраћајних  и  nешачких  поврмина, прилаза  до  објеката  н  
пројектовање  објеката  (стамбених , објеката  за  јавно  кориіпћење  и  др.), као  и  посебних  
уређаја  у  њнма. 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; 

- минималла  ширина  тротоара  за  један  смер  кретања  пешака  је  1 м, а  за  
двосмерно  1 ,б  м. Међутим  ове  димензиј  е  треба  примењивати  само  изузетно  и  то  у  зонама  
породичног  становања. У  зонама  вишепородичног  становања  треба  примењивати  
минималну  днмензију  тротоара  од  2 м, а  препоручњиво  је  3 м; 

- на  местима  где  је  предвиђена  већа  концентрација  пешака  као  што  су  на  
пример: аутобуска  стајалишта, велике  трговине, јавни  објекти  н  слично, потребно  је  
извршити  проширење  пешачких  стаза. По  правилу, врши  се  одвајање  пешачког  од  
колског  саобраћаја . Раздвајање  се  врши  применом  зтптитног  зеленог  појаса  где  годје  то  
могуће. Уколико  то  није  могуће, а  услови  одвијања  саобраћаја  захтевају  затптиту  пешака, 

морају  се  предвидети  заштитне  ограде; 

- nрепорука  је  да  се  тротоари  и  паркинзи  изводе  од  монтажних  бетонских  
елемената  или  плоча  који  могу  бити  и  у  бојн, а  све  у  функцнји  вођења, раздвајања  и  
обележавања  различитнх  намена  саобраћајних  површина. Поред  обликовног  и  визуелног  
ефекта, то  има  практичну  сврху  код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  
(инсталација); 

- увек  када  је  могуће, тежити  да  бициклистичка  стаза  буде  двосмерuа, тј . 
минималuе  ширине  2 м  и  физички  одвојена  од  осталих  видова  саобраћаја. Бнцuклистике  
стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 

- комбннована  пешачко-бициклистичка  стазаје  минuмалне  шнрнне  3 м; 
- паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. ,,перфорираним  плочама , 

,,префабрикованим  танкостеним  пластичиuм , нли  сличним  елементима  који  обезбеђују  
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услове  стабилности  подлоге, довол.не  за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  
одржавање  ниског  растиња. Изградњу  паркинга  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  профилу  улице  нема  планираног  
простора  за  дрворед, у  оквиру  паркиралишта  се  оставзва  простор  за  дрвореде  по  моделу  
да  се  на  четири  паркинг  места  nланира  по  једно  дрво. Тада  дречник  отвора  за  дрво  мора  
бити  минимално  1,5 м; 

- најмања  планирана  ширина  коловоза  је  3,5 м  за  једносмерне  
саобраћајнице , а  5м  за  двосмерне . На  државним  путевима  планирана  ширина  коловоза  
је  минимум  7,10 м  (без  издигнутих  ивичњака), односно  6,50 м  (са  издигнугим  
ивичњацима). На  општинским  путевима  минимална  ширина  коловоза  је  6 м. Изузетно  
коловози  могу  бити  широки  3 м  само  у  присТупниМ  улицама. Радијуси  кривина  на  
укрштању  саобраћајница  су  минимално  бм, осим  у  приступним  улицама  где  могу  
износити  и  3 nі. На  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  превоза  радијуси  
кривина  треба  да  су  минимум  8 м. і{оловозе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором; 

- обавезно  је  приликом  израде  пројектно  - техничке  документације  за  све  
интервенције  које  се  воде  кроз  земзвишни  појас  (парцелу  пута) у  коридору  државног  пута  
нотребно  прибавити  саобраћајно  - техничке  услове  у  складу  са  важећом  законском  
регулативом ; 

- на  сабирним  и  приступним  улицама  могуhе  је  применити  конструктивна  
решења  за  смиривање  саобраћаја  у  складу  са  ЅRРЅ  U.CI. 280-285, а  у  складу  са  3аконом  
о  безбедности  саобраћаја, чл. 161 - 163. ( Службени  гласник  РС, бр.  41/09, 53/10, 101/11, 

32/13 и  55/14) иако  то  у  графичком  прилогу  број  5 није  приказаuо; 

- услови  за  паралелно  вођење  инсталација  (електро  инсталације , пТт, гасне  
инсталације , водовод  и  канализацију  и  сл.) дуж  државних  путева: планирати  на  
удањености  минимално  3 м  од  крајње  тачке  попречног  профила- ножице  насипа  трупа  
пута, или  спо.њње  ивице  путног  канала  за  одводњавање ; 

- услови  за  укрштање  предметних  инсталација  са  државним  путевима: 

1. да  се  укріптање  са  путем  предвиди  исклучиво  механичким  надбушивањем  
испод  трупа  пута, управно  на  предметни  пут  у  прописаној  заштитној  цеви, 

2. заштитна  цев  мора  бити  поставлена  на  целој  дужини  између  крајњих  
тачака  попречног  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  зпгтитне  цеви  износи  1,35 - 1,50 м, 

4. минимална  дубииа  предметних  иисталација  и  заштитних  цеви  испод  
путног  објекта  за  одводњавање  (nостојећег  или  nлаuираног) од  коте  два  канала  до  горње  
коте  загптитне  цеви  износи  1 - 1 ,20 м, 

5. укрштање  планираних  инсталација  удалити  од  укрштаја  постојећих  
инсталација  минимално  10 гп, 

б. за  све  предвиђене  интервенције  и  инсталације  које  се  воде  кроз  землишни  
појас  (парцелу  пута) државног  пута  нотребни  су  услови  и  сагласности  п  т iпутеви  

Србије  за  прибавњање  за  израду  пројектне  документације , изградњу  и  nоставлање  
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истих  у  складу  са  чланом  14. Закона  о  јавним  путсвима  ( Службени  гласник  РС , бр. 

101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и  104/13). 

Железнички  саобраћај  
Општи  услови  уређења  и  правила  грађења  железничке  саобра1 ајне  

инфраструіпуре : 
- пружни  појас  јесте  простор  између  железничких  колосека, као  и  nоред  

крајњих  колосека, на  одстојању  од  најмање  8 т  у  атару, а  у  грађевинском  подручју  од  
најмање  6 м, рачунајући  од  осе  крајњих  колосека; 

- заштитни  пружни  појасјесте  землишни  појас  са  обе  стране  пруге, ширине  
200 м, рачунајући  од  осе  крајњих  колосека; 

- на  растојању  већем  од  8 м  и  мањем  од  25 м  (рачунајући  од  осе  крајњих  
колосека) могућеје  планирати  уређење  простора  изградњом  саобраУіајних  површина  као  
и  зелених  површина  при  чему  треба  водити  рачуна  да  високо  растиње  мора  бити  на  
растојању  већем  од  10 м; 

- у  заштитном  пружном  појасу  не  смсју  се  планирати  зграде, постројења  и  
други  објекти  на  удањености  мањој  од  25 м  рачунајући  од  осе  крајњих  колосека, осим  
објеката  у  функцији  железничког  саобраћаја; 

-
у  заштитном  пружном  појасу  на  удањености  већој  од  25 м  рачунајући  од  

осе  крајњег  колосека  могу  се  градити  зграде, поставлати  nостројења  и  уређаји  и  градити  
пословни , помоћни  и  слични  објекти  само  на  основу  издате  сагласности  Железнице  
Србије  а.д; 

- размак  између  два  укрштања  железничке  инфраструктуре  и  јавног  nута  не  
може  да  буде  мање  од  2.000 м  осим  уз  сагласност  ІЖелезнице  Србије 1  а.д; 

- сви  елемеити  друмских  објеката  који  се  укрштају  са  пругом  морају  бити  
усклађени  са  елементима  пруге  на  којој  се  ови  објекти  планирају . Висина  доњих  ивице  
конструкције  друмског  надвожњака  изнад  пруге  биће  дефинисана  у  оквиру  посебних  
техничких  услова  које  издаје  Железнице  Србије T а.д; 

станични  трг  железничке  станице  поред  приступне  саобраћајнице  до  
железничке  станице  треба  да  садржи  одговарајући  паркинг  простор  за  кориснике  
железничких  услуга, зелеие  површине, као  и  пратеће  услужне  објекте ; 

- за  било  какве  иитервенција  на  железничкој  саобраћајној  инфраструктури , 

услове  и  сагласuост  затражити  од  Железнице  Србије  а.д., Сектор  за  стратегију  и  развој , 

Београд. 

Водни  саобраћај  
Река  дував  којаједним  делом  протиче  кроз  КО  Ковињ  је  међународни  ј  е  коридор  

Е  80 - дунав, односно  међуuародни  водни  пут  категорије  Ујс. Непосредни  заіптитни  
појас  међуuародног  пловног  путаје  180 м. Предвиђено  је  интегрално  уређење  коридора  
међународног  пловног  пута  и  дела  водног  пута  у  непосредном  заштитном  појасу. У  цилу  
одржавања  водног  пута  треба  да  обезбеди  развој  лловидбе  и  водног  транспорта  на  
дунаву  који  обухватају  радове  који  ће  обезбедити : одржавање , рехабилитацију  и  
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унапређење  водног  пута  и  пратеће  инфраструктуре . У  обухвату  плана  нису  планирани  
пратећи  садржаји  водног  пута  (луке, пристаниште , маринс  и  др)  осим  локалних  
привезишта  за  чамце. 

Услови  за  прикњучење  на  саобраћајну  мрежу  
Услови  за  приклучење  су: 

у  атару  укрштање  или  нрикњучење  земаних  путева  са  јавним  путевима  
извести  у  складу  са  чланом  38. став  1. Закона  о  јавним  путевима  који  гласи: 3емњани  
пут  који  се  укршта  или  прикњучује  на  јавни  пут  мора  се  изградити  са  тврдом  подлогом  
или  са  истим  коловозним  застором  као  и  јавни  пут  са  којим  се  укршта, односно  на  који  
сс  приклучује , у  ширини  од  најмане  nет  метара  и  у  дужини  од  најмање  40 м  за  државни  
лут  І  реда, 20 rn за  државни  пут  11 реда  и  10 м  за  општински  пут, рачунајући  од  ивице  
коловоза  јавног  путаІ ; 

- у  грађевинском  подручју, прикњучење  корисника  на  примарну  путну  
мрежу  планира  се  само  са  једним  прикњучком , а  уколико  корисник  има  више  засебних  
улаза  (целина), може  имати  независне  приклучке . У  случају  да  се  објекат  може  
прикњучити  и  на  секундарну  мрежу, приквучак  се  по  правилу  увек  даје  на  секундарну  
мрежу! Постојећи  и  будући  корисници  ободних  парцела  се  могу  саобраћајно  прикњучити  
само  на  nланом  предвиђеним  приклучцима  на  државне  пугеве  11 реда  који  су  предмет  
овог  плана; 

- обавезно  је  саобраћајно  приклучење  на  државне  путеве  у  оквиру  плана  
извести  на  планом  nредвиђеним  nриклучцима  у  складу  са  чланом  37. Закона  о  јавним  
путевима. 

- геометрија  саобраћајних  прикњучака  и  раскрсница  за  државне  путеве  у  
оквиру  плана  биће  прецизно  дефинисана  nриликом  израде  саобраћајно  техничких  
услова; 

- сва  укрштања  и  прикњучци , односно  саобраћајне  површине  којима  се  
nовезујејавни  пут  ниже  категорије  сајавним  путем  више  категорије  или  некатегорисани  
nут, односно  прилазни  пут  сајавним  nутем, морају  се  изградити  са  тврдом  подлогом  или  
са  истим  коловозним  застором  као  и  јавни  ггут  више  категорије  са  којим  се  укршта, 

односно  на  који  се  приклучује , у  ширини  од  најмање  3 m u y дужини  од  најмање  10 м; 

- прикњучење  корисника  на  пругу  могуће  је  индустријским  колосеком  али  
уз  претходну  сагласност  и  услове  нздате  од  стране  Железнице  Србије  а.д. 

- за  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојсћих  саобраћајних  површuна  
као  u за  одређивање  ритма  приклучака  (контрола  nриступа) обавезно  је  nоштовање  
одредбu Правилннка  о  условима  које  са  аспекта  безбедностu саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путuн  објекти  и  другн  елементн  јавног  пута  ( Службени  гласник  РсІ!,  број  
50/11). 
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12.3.2. Услови  за  прикњучење  на  водну  инфраструктуру  

Услови  за  приклучење  на  водоводну  мрежу  су: 
- прикзучење  објеката  на  уличну  водоводну  мрежу  планира  се  једним  

прикњучком ; 
- уколико  је  објекат  са  више  заједничких  улаза, односно  засебних  

технолошких  целина, може  имати  независне  прикњучке  водовода; 

- за  мање  објекте, у  којима  није  могуће  обезбедити  адекватну  просторију , 

планира  се  поставњање  водомера  у  одговарајући  шахт; 

- водомерни  шахт  планирати  на  удалености  највише  0,5 м  од  регулационе  
лнниј  е. 

- Одређена  одступања  од  наведених  услова  могућа  су  уз  сагласност  Јкп  
Водовод  и  канализација  Новн  Сад. 

- Услови  за  прикњучење  на  канализациону  мрежу  су  
прикњучење  објеката  на  уличну  каналнзацнју  планира  се  једним  

прикЈЂучком ; 
- прикњучни  канализациони  шахт  планиратн  на  парцели  корисника, а  на  

удаленостн  највнше  0,5 м  од  регулацноне  лнније; 

- канализационн  прикњучак  планнрати  са  гравитацнон uм  прнкњучењем ; 

прикњучење  сутеренских  и  подрумских  просторија  није  могуће, осим  ако  
се  обезбеди  аутономни  систем  за  препумпавање . 

Одређена  одступања  од  наведених  услова  могућа  су  уз  сагласност  ЈКП  Водовод  
н  канализација  Нови  Сад. 

Водни  услови  
Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  u чистих  бетонских  површнна, чији  

квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  се  без  предтретмана, нспуштати  у  атмосферску  
канализацију , на  зелене  поврпiине  и  риголе. 

Атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрланих  површина  и  технолошке  отпаде  
воде, могу  се  испуштати  у  реципијент  само  након  пречншћавања . Третман  оваквнх  вода  
мора  бити  на  сепаратору  н  таложнuку  за  издвајање  минералних  уња  и  брзоталоживих  
прuмеса. 

Забрањено  је  у  водотоке  упуштати  непречишћене  отпадне  воде. Воде  које  се  
упуштају  у  канале  својим  степеном  пречишћености  и  режнмом  унуштања  морају  бити  у  
оквнру  јј  класе  воде  у  складу  са  Уредбом  о  категоризацијн  водотока  и  Уредбом  о  
класификацијн  вода  ( Службени  гласннк  СРС , број  5/68). Квалитет  ефлуента  мора  
задовоњити  и  одредбе  Правилника  о  опаснuм  материјама  које  се  не  смеју  уносuти  у  воде  
( Службени  гласннк  СФРЈ , бр.  3/66 и  7/66). 

Промена  границе  и  намене  водног  земњишта  на  које  право  коришћења, односно  
управњања  има  ЈВПВоде  Војводнне  Нови  Сад, не  могу  се  мењатu без  сагласности  овог  
предузећа. 
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Приликом  израде  плаиске  и  пројектно  техничке  документације  за  извођење  и  
плаиирање  било  каквих  радова  (као  што  су  општински  пут  Нови  Сад-Ковил , пешачке, 

трим, бициклистичке  стазе, објскти  водног  саобраћаја  и  друго) на  парцелама  и  објектима  
ua које  право  коришћења, одuосно  право  управлања  има  ЈвП  Воде  Војводиие  Нови  
Сад  (насип, каuали, водно  землиште), мора  се  претходно  прибавити  позитивно  
мишњење  ЈВП  Воде  Војводиuе , односuо  позитивни  услови  оргаuа  АПВ-а, односно  
јединице  локалне  самоуправе  надлежuе  за  послове  водопривреде . 

12.3.3. Услови  за  прикњучење  на  енергетску  инфраструіпуру  

Услови  за  прикњучење  на  електроеuергетску  мрежу   
Приклучење  објеката  породичuог  становања  и  становања  са  пословањем  решити  

повезивањем  на  постојећу  или  плаиирану  електроенергетску  мрежу. Приклучак  извести  
изградњом  надземног  или  подземног  приклучног  вода  до  ормара  мерног  места. Ормаре  
мерног  места  поставњати  на  регулационој  линији  или  на  спозЂаІпњим  фасадама  објеката, 

у  складу  са  електроеuергетским  условима  Електродистрибуције  Нови  Сад . 
Прикњучење  пословних  и  стамбено -пословних  објеката  или  комплекса  извести  са  

постојеhе  или  плаuиране  електроенергетске  мреже, изградњом  сопствене  
трансформаторске  станице  или  директно  uапојним  водом  из  постојеће  
траuсформаторске  станице, у  зависности  од  потреба. Приклучак  извести  изградњом  
надземuог  unu подземног  приклучног  вода  до  ормара  мерног  места, у  складу  са  
електроенергетским  условима  Електродистрuбуцнје  Нови  Сад . 

Услови  за  приклyчење  на  гасоводну  мрежу  
Снабдевање  објеката  топлотном  енергнјом  решити  приклучењем  на  постојећу  

или  планнрану  дистрибутивну  гасоводну  мрежу  или  изградњом  сопствене  мерно-

регулационе  гаснс  станице, у  зависностн  од  потреба. Прuкњучак  u положај  прнкњучка  
(мерно-регулационог  сета  - станнце) пројектовати  н  изградити  према  условима  
надлежног  дистрибутера. 

Услови  за  прикњучење  на  мрежу  електронских  комуннкација  
Прнкњучак  на  мрежу  електронских  комуннкација  извести  преко  типског  

прнклучка  на  прнступачном  месту  на  фасади  објскта  или  до  типског  ормара, према  
условима  локалног  дистрибутера . 
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13. ПРАВИЛА  УСМЕРАВАЈУЋЕГ  КАРАКТЕРА  ЗА  ИЗРАДУ  
ПЛАНОВА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

Атар  

13.1. Просторна  цслина  број  4-манастир  Ковињ  

Просторна  целина  обухвата  део  поседа  манастира  Ковил,, источно  од  
грађевинског  подручја  Ковила, површине  435,72 ћа. Просторна  целина  је  намењена  
манастиру  (манастирска  црква, конаци  и  пратећи  објекти), туризму  и  угостителству  
(туристичко  - угоститењски  комплекс  ,,Тиквара ), примарној  полопривредној  
производњи  (фарма, расадник , пластеници , рибњак), полопривредном  землишту  
(ратарство , воћарство  и  повртарство ), неплодном  поњопривредном  землишту  (трстици  
и  пашњаци), шуме, мелиорациони  канали, саобраћајне  површине  (саобраћајнице  и  
атарски  путеви). 

Предуслов  за  реализацију  ове  просторне  целине  је  план  деталне  регулације , 
односно  просторни  план  подручја  посебне  намене  уколико  оргаu за  његово  доношење  
тако  процени. 

Усмеравајућа  правила  за  деталнију  разраду  треба  да  обезбеде : 

- очување  аутентичности  амбијента  у  коме  се  uалази  маuастир  Ковињ-

споменик  културе; 
намене  простора, зоне  изградње, правила  уређења  и  грађења  и  друго; 

забрану  намена  које  нарупјавају  природно  окружење  споменика  културе; 

забрану  изградње  индустријских , енергетских , иифраструктурних , 

привредних  и  других  објеката  трајног  или  привременог  карактера  који  својом  наменом, 

габаритом , волуменом , обликом  или  отпадним  материјама  могу  угрозити  и  деградирати  
споменик  културе  и  његово  функционисање  као  верског  објекта, или  његову  заштићену  
околину; 

приликом  изградње  објеката  обавезнаје  израда  студије  о  процени  утицаја  
на  животиу  средину, 

- прилагођавање  свих  садржаје , делатности  и  намеие  простора  и  објеката  
намени  споменика  културе  као  верског  објекта; 

- забрану  депоновања  чврстог  отпада-одлагање  вршити  ваи  просторне  
целине  маиастира; 

забраиа  ексnлоатације  минералних  сировина  и  отварање  привремених  
позајмишта; 

забрану  превођења  далековода  снаге  35 kV u веће; 

озелењавање , формирање  зтптитног  појаса  и  других  видова  садње  
аутохтоним , дрвенастим  и  жбунастим  врстама, одговарајућим  за  специфичне  услове  
станишта  на  овом  простору , 
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- За  све  интервенцијс  у  просТору  неопходни  су  услови  надлежке  службе  
запІТите  споменика  културе. 

У  оквиру  ове  просторне  целине, дефинисани  су  комплекси  и  објекти  
појединачних  намена: 

Манастир  

Манастир  се  налази  на  крају  Улице  думана  Вицковог  уз  југоисточну  границу  
грађевинског  подручја  Ковила. Манастир  обухвата  грађевинско  подручје  површине  око  
5 ћа, на  парцелама  бр.  3267 и  3268, одНосно  делу  парцеле  број  3265. На  парцели  се  налази  
манастирска  црква  Светих  архакђела  Михајла  и  Гаврила, звоник, конаци  и  други  пратећи  
објекти  који  уоквирују  манастирску  цркву, и  хортикултурно  уређене  зелене  површине . 

Тyристичко  - угостителски  комплекс  Тиквара1  

Комплекс  тттиквараН  је  намењен  туризму  и  угоститеЈњству . Обухвата  простор  
парцела  бр. 3286 и  3288, јужно  од  продужетка  Улице  дуіпана  Вицковог  (пут  према  
локалитету  туристичко  - угоститењском  комплексу  На  крај  света ). 

Могућаје  промена  намена  објеката  према  потребама  манастира. 

Поњопривредни  обј  екти  

Фарма  за  узгој  стоке  се  планира  у  зони  удаленој  најмање  1 .000 м  од  границе  
грађевинског  подручја  Ковизња, према  графичком  приказу  број  2. 

Могућа  је  изградња  фарме  за  производњу  фазанске  дивЈњачи  на  шумском  и/ или  
поњопривредном  земњимту . Локације  и  објекти  за  ову  намену  морају  испуњавати  
ветеринарско  - санитарЈ-іе  и  друге  услове  прописаке  за  узгој  ове  врсте  дивњачи. 

Стакјіеници  и  пјzастеници  - пластеници  се  налазе  на  парцели  број  6556, 

површине  1,36 ћа. 
Дру.и  објекти  - могућа  је  изградња  и  других  објеката  у  намени  примарне  

позњопривредне  производње  према  потребама  манастира, у  складу  са  условима  из  
Просторног  плана  Града. За  реализацију  објеката  неопходни  су  услови  надлежне  службе  
за  заштиту  споменика  културе. 

Шуме  и  піумско  земњиште  
У  оквиру  просторне  целине  број  4 планира  се  задржавање  парцела  бр. 3278, 5838 

и  6554 које  су  намењене  шумама. 
Могућеје  подизање  нових  шума  на  земзњишту  на  комеје  због  његових  природних  

особина  рационалиије  да  се  гаји  шума, према  Закону  о  шумама. 
Шумски  расадник  се  налази  јужно  од  садашњег  пута  КовиЈњ  - Гардиновци , према  

графичком  приказу  број  2. Шумски  расадник  обухвата  парцеле  бр. 3280, 3281 и  3283, 
укупне  површине  4,43 ћа. 
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Неплодно  поњопривредно  зеіињиште  
Неплодно  поњопривредно  земњиште  обухвата  пашњаке, трстике, мочваре  и  

слатине. Неплодно  поњопривредно  земњиште  се  задржава  у  истој  намени. Папіњаци  се  
могу  користити  за  испашу  стоке  или  за  гајење  лековитог, медоносног  и  зачинског  биња. 

Могуће  је  привођење  неплодног  земњитлта  намени  поњопривредне  производње . 
Изузетак  су  површине  под  слатинама  у  обухвату  према  графичком  приказу  број  2. 

13.2. Рибњак  

Могућеје  планирати  рибњаке  у  оквиру  просторне  целине  број  3, према  условима  
дефинисаним  у  одењку  број  12. 1.2. ІІПросторна  целина  број  3 - југозападни  део  атараІ!, 

пододењак  В. ІірибњациН  
Услов  за  реализацију  рибњака  је  израда  урбанистичког  пројекта, односно  плана  

детањне  регулације  за  површине  веће  до  10 ћа. Према  величини  и  сложености  рибњака, 

документом  за  његово  реализацију  дефинисаће  се  локација, величина  парцеле, 
неопходни  објекти  и  инфраструктура , као  и  други  услови. 

13.3. Трафостаница  Кови& 110/20 kV ca трасом  далековода  

Трафостаница  ІКовињІІ  за  снабдевање  електричном  енергијом  подручја  насења  
Ковињ  је  планирана  на  делу  парцеле  број  4430 уз  северну  регулацију  планираuог  
општинског  пута  Kah - Ковињ. 

У  оквиру  комплекса  трафо-станице  могу  се  градити  и  поставјЂати  садржаји  у  
функцији  овог  електроенергетског  објекта: трансформатори , електроенергетски  водови  
високог, средњег  и  ниског  напона  (надземни  и  подземни), трансформаторско  и  разводно  
постројење  и  пратећи  пословно-складишни  објекат . Обавезна  је  опремњеност  
неопходном  инфраструктуром  (прилазне  и  интерне  саобраћајнице , водоводна  и  
канализациона  мрежа, електроенергетска  мрежа, мрежа  електронских  комуникација). 

Овим  плаиом  утврђенаје  оријентациона  позиција  овог  енергетског  објекта, док  ће  
се  планом  детањне  регулације  дефинисатu тачна  локација  и  услови  за  формирање  
грађевинске  парцеле, као  и  прецизни  услови  грађења. 

13.4. Оnштински  пут  Нови  Сад-Ковињ  

Општински  пут  Нови  Сад-Ковињ  је  планиран  у  ножици  насипа  у  оквиру  
просторне  целине  број  3. 

Усмеравајућа  правила  за  детањнију  разраду  путног  објекта  су: 
- ширина  коридора  минимално  20 м, 
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- ширина  путног  појаса  5 м, 
- ширина  заштитног  појаса  5 м, 
- ширина  саобраћајних  трака  2 х  3 м, 
- ширина  ивичј-іих  трака  2 х  0,3 м, 

ширина  банкина  2 х  0,1 м, 
Општински  пут  пројектовати  за  рачунску  брзину  У  га  до  60 km!h. 

Овим  планом  је  утврђена  оријентациона  траса  пута. Планом  дета.њне  регулације  
обухватиће  се  простор  између  границе  парцеле  насипа  и  спо.њне  границе  парцеле  
мелирационог  канала, према  графичком  приіазу  број  9 Спровођење  плана  у  Р  1: 20.000. 

Планом  дета.њне  регулације  биће  дефинисана  тачна  траса, услови  за  формирање  
грађевинске  парцеле, као  и  прецизни  услови  грађења. 

Обавезнаје  израда  генералног  пројекта. 

Приликом  израде  плана  дета.њне  регулацнје, неопходни  су  услови  и  сагласности  
свих  надлежних  институција . 

Приликом  планирања  коридора  трасе  општинског  пута  Нови  Сад-Ковињ  мора  се  
испопјтотвати  услов  да  у  зони  одбрамбеног  насипа, појас  ширине  најмање  10 м  од  
постојеће  ножице  насипа  у  брањеном  подручју  и  појас  ширине  најмање  7 м  од  постојеће  
ивице  обале  латералног  канала  (паралелног  насипу) мора  бuти  слободан  за  радно-
инспекциону  стазу  за  возила  и  тешку  грађевинску  механизацију  службе  за  одбраuу  од  
поплава  и  за  спровођење  одбране  од  поплава. 

Грађевинско  подручје  

13.5. Урбанистичка  целина  број  2 - Нове  стамбене  зоне  и  слортско  - 
рекреативни  центар  

Ова  урбаuистичка  целина  је  планирана  у  источном  делу  Кови.ња, и  обухвата  
површину  од  око  61,42 ћа, према  графичком  приказу  број  5. 

Услов  за  реализацију  нових  стамбених  зона  и  спортско-рекреативног  центра  је  
израда  плана  дета.њне  регулације . 

Нове  стамбене  зоне  

Намена  
На  грађевинским  парцелама  намењеним  породичном  становању  могу  се  градити : 

стамбени  објекти, стамбено  - пословни  објекти  (са  пословањем  до  50 % површине  
објекта), послоБни  објекти  оних  делатности  које  не  угрожавају  становање . 

Пословање  је  могуће  из  домена  трговине  и  услуга, а  посебно  су  пожењне  намене  
из  области  образовања , здравства, бриге  о  старим  лицима. 

Становање  подразумева  породи tшо  становање , до  три  стамбене  јединице  на  
парцелн. Могућеје  планирати  становање  по.њопривредног  типа. 
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Правила  парцелације  
Постојеће  парцеле  се  морају  препарцелисати  како  би  се  одвојиле  парцеле  зајавне  

површине  од  оних  које  су  у  оквиру  осталих  површина. На  графичком  приказу  бр. 6. 1. и  
6.2. дате  су  оријентационе  трасе  и  површине  коридора  саобраЋајне  инфраструктуре . 

Најмања  површина  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  искдучиво  изградња  слободностојећих  објеката. 

Најмања  ширина  уличнот  фроита  грађевинске  парцеле  је  1 5 м. 

Спратност  главних  (уличних) објекатаје  до  П+1+Пк, односно  до  П+Т  за  помоћне  
објекте  на  парцели. 

Паркирање  се  по  правилу  планира  у  оквиру  парцеле. 

Положај  објеката  на  парцели  и  међусобна  удањеност  објеката  
Грађевинска  линијаје  повучена  у  односу  на  регулациону  линију  за  минимум  

З  гп. 

Спортско  - рекреативии  центар  

Номена  
Наменаје  спорт  и  рекреација, и  обухвата  површину  од  око  10,5 ћа. 

Индекс  заузетости  и  спратност  објеката  
Максимални  индекс  заузетости  површине  парцеле  објектима  је  до  30 %, а  

спортским  теренима  до  30 %. Остали, неизграђени  део  парцеле  је  планиран  као  уређена  
зелена  површина  намењена  за  рекреацију  корисника. 

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  могућност  изградње  мањег  хотела  за  смепјтај  корисника  центра, максималне  
спратности  П+1 +Пк. 

другн, пратећи  објекти  центра, обухватају  техничке  и  сервисне  приземне  објекте. 

Објекте  би  требало  међусобно  грулисати . 

с  
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14. просТоРи  ГДЕ  ЈЕ  осноВ  постони  плАН  подручјл  
ПОСЕБНЕ  НАМЕНЕ  

Просторна  целина  број  2-Ссвероисточни  део  атара  

Планско  уређење  коридора  продуктовода  је  дефинисано  Просторним  планом  
подручја  посебне  намене  система  продуктовода  кроз  Србију  (Сомбор  - Нови  Сад  - 
Панчево  - Београд  - Смедерево  - Јагодина  - Ниш) ( Службени  гласник  РС , број  1/1 1). 

Просторна  целина  број  5—Ковилски  рит  и  дунав  

Планско  уређење  Просторне  целине  број  5 је  дефинисано  Просторним  планом  
подручја  посебне  намене  Специјални  резерват  природе  Ковилско  - петроварадински  
рит  ( Службени  лист  АПВ , број  3/12), (у  далем  тексту: просторни  план  резервата) и  
Просторни  план  подручја  посебне  намене  међународног  коридора  водног  пута  Е  80-

дунав  (Паневропски  коридор  Ујј) ( Службени  гласник  РС , број  3/10). 

Ковињски  рит  
Ковињски  ритје  део  Специјалног  резервата  природе  Ковилско-петроварадински  

рит  (у  далем  тексту: резерват) заузима  највећи  део  Просторне  целине  број  5. За  простор  
резервата  важи  Просторни  план  подручја  посебне  намене  Специјални  резерват  природе  
Ковилско  - петроварадински  рит  (у  далем  текст: просторни  план  резервата), на  основу  
кога  се  усмерава  просторни  развој  резервата. 

Простор  резервата  је  намењен  за  шуме, пашњаке, трстике, насип  и  водене  
површине  (дунав, дунавац  и  мочваре). Основни  цињ  заштите  резерватаје  очување  врста  
и  екосистема  влажних  плавних  подручја, ограниченим  и  усмереним  коришћењем  других  
простора. Планске  смернице  су  дефинисане  како  би  се  остварили  услови  за  очување  и  
презентацију  природних  вредности  кроз  усклађен  и  еколошки  прихватливих  просторни  
развој  резервата . 

У  резервату  је  дозвоњена  изградња  нових  објеката  и  пренамена  постојећих , за  
потребе  заштите  и  управњања, истраживања  и  едукације  у  оквиру  резервата. 

У  режиму  заштите  ј  степена, који  обухвата  45,70 ћа, није  дозволена  коришћење  
природних  ресурса  и  изградња  објеката. 

У  режиму  заштите  јј  стспена, који  обухвата  489,52 ha, није  дозволена  изградња  
нових  објеката. Задржава  се  објекат  Радованова  колиба  у  намени  видиковца. друге  
интервенције  су  дозвоњене  само  у  смислу  ревитализације  и  укупног  уналређења  
Резервата. 

У  режиму  заштите  111 степена, који  обухвата  1.914,02 ћа, дозвоњена  је  изградња  
нових  објеката  и  реконструкција  постојећих  на  строго  одређеним  локалитетима . Нови  
објекти  су  намењени  за  потребе  посетилаца  резервата  (едукација, посматрање, обилазак) 

као  што  су  ловачке  и  рибарске  куће, туристичко  - рекреативни  и  туристичко- 
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угоститењски  комплекси  и  објекти, привез  за  чамце  и  други  објекти  (осматрачницс , 
шумски  путеви  и  стазе, надстрешнице  и  др.). 

дозвоњенајс  изградња  шетних  стаза  и  шумских  путева. 

дозвоњенаје  изградња  међународне  бициклистичке  стазе, на  траси  планираној  по  
постојећем  насипу. 

Турисмички  комплекси  и  објекти  
Просторним  планом  резервата  дефинисаuе  су  локације  за  појединачне  комплексе  

и  објекте  (зона  кућа  за  одмор-викенд  насењс  Субић ), туристичко  - угоститењске  (чарде, 

ресторани , сезонског  или  сталног  карактера) и  туристичко  - рекреативuе  намене. 

Дунав  
Међународни  пловни  пут  - Коридор  Е  80 

Коридор  водног  пута  Е  80 - дунав  подразумева  трасу  међународног  пловног  пута  
са  непосредннм  заштитним  појасом  којн  представња  пловидбени  и  регулациони  ниво  
речног  тока. У  обухвату  плана  нису  планирани  пратећи  садржаји  водног  пута  (луке, 

пристаниште , марине  и  др), осим  локалних  прнвезишта  за  чамце  на  локалитетнма  
Рибарска  колиба, Тиквара  и  На  крај  света. 

Инундацнона  раван  дунава  
У  инундацији  реке, од  ножице  насипа  према  реци  у  појасу  ширине  10 м  не  могу  

се  градити  ннкакви  објекти . Изван  дефинисаног  појаса, могу  се  планирати  објекти  у  зони  
трећег  степена  заштите  резервата. 

Према  3акону  о  водама  , у  цнњу  очувања  и  одржавања  водних  тела  поврілинскuх  
и  подземних  вода  и  занітитних  и  других  водних  објеката, сnречавања  nогоршања  водног  
режuма, о6е36еђења  пролаза  великих  вода  u запітнте  жuвотнс  средuне  утврђује  се  режим  
корншћења  на  објектима  и  зонама. 

На  водном  земњuшту, осим  објеката  који  су  утврђени  просторним  планом  
резервата, планирају  се: 

- објекти  за  потребе  одржавање  резервата, спровођења  мера  очувања, 

унапређења  и  презентације  nриродних  вредности , 

изградње  објеката  јавне  uнфраструктуре , 

нзградње  објеката  за  корuшћење  вода, уређсње  водотока, обезбеђења  
пловндбе, заштитних  мера  на  прuродним  кулалиштима, у  складу  са  овим  законом, 

изградње  објеката  за  заіnтиту  вода  од  загађења  и  
изградње  објеката  намењенuх  одбраии  државе. 

На  водном  земњишту  nланuра  се  и: 
- формирања  прuвремених  депонија  шњунка  и  песка  тако  да  се  не  ремети  

пролазак  великих  вода, и  на  удањености  не  мањој  од  30 т  од  небрањене  ножице  насипа, 
- предузимања  радњи  ради  занітите  њудн, жнвотнња  и  имовине, 
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вршења  експлоатације  минералних  сирозина  у  складу  са  овим  и  посебним  
законом ; 

складигдтење  дрзне  грађе  и  других  чврстих  материјала  на  начин  којим  се  
не  ремете  услови  проласка  великих  вода, 

садити  дрвеће  у  инундацијском  појасу  ширине  најмање  10 м  од  ножице  
насипа  према  водотоку , а  у  брањеној  зони  према  издатим  водним  условима  и  

- копање  бунара, ровова  и  канала  поред  насипа  у  појасу  ширине  најмање  10 

м  од  небрањене  ножице  насипа  према  водотоку, односно  до  50 м  према  брањеном  
подруtІју, осим  ако  је  њихова  функција  заштите  од  штетног  дејства  вода  илије  техничком  
документацијом , урађеном  у  складу  са  овим  законом, доказано  да  није  угрожена  
стабилност  насипа. 

На  водном  землишту  није  дозвоњено : 

- мењати  или  пресецати  токове  подземних  вода, односно  искоришћавати  те  
воде  у  обиму  којим  се  угрожава  снабдевање  питком  или  технолошком  водом, угрожавају  
минерална  и  термална  изворишта, стабилност  тла  и  објеката; 

- мењати  правац  и  јачину  тока  површинске  воде  која  природно  протиче  или  
отиче  са  водног  земњишта  којеје  у  приватној  својини; 

- градити  објекте, садити  дрвеће, орати  и  копати  землу  и  обавлати  друге  
радње  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  мелиорационих  канала  за  
одводњавање  и  у  обостраном  појасу  ширине  од  најмање  5 м  од  тих  канала  предузимати  
радње  којима  се  омета  редовно  одржавање  ових  канала; 

- одлагати  чврсти  отпад  и  друге  материјале  у  водотоке, акумулације , 
ретензије , мелиорационе  и  друге  канале, упуштати  загађене  воде  или  друге  материје  и  
вршити  радње, којима  се  може  оштетити  корито  и  обала  водотока,  утицати  на  промену  
његове  трасе, нивое  воде, количину  и  квалитет  воде,  угрозити  стабилност  заштитних  и  
других  водних  објеката  или  отежати  одржавање  водног  система; 

- вршити  интервенције  у  кориту  (осигурање  обала, преграђивање  корита, 

проширење  и  продублење  корита  и  друго) без  одговарајућих  водних  аката; 
- изводити  друге  радове  који  би  могли  да  угрозе  стабилност  и  отежају  

одржавање  регулационих , заштитних  и  других  водних  објеката. 
Забрана  вршења  радњи  може  се  проширити  и  изван  гранида  водног  земњишта, 

ако  би  се  тим  радњама  угрозио  водни  режим  или  водни  објекти. 

Носип  
Према  Закону  о  водама, у  цињу  очувања  заштитних  и  других  водних  објеката, 

обезбеђења  пролаза  великих  вода  и  снровођења  одбране  од  поплава, као  и  заштите  
животне  средине, на  насипима  и  другим  водним  објектима  планирају  се  намене  које  не  
могу  угрозити  стабилност  и  функција  насипа  (папіњаци , привремено  одлагање  дрвећа, 
прелазак  моторних  возила, и  др). 
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15. ДРуги  ЕЛЕМЕНТИ  ЗНАЧАЗHИ  ЗА  СПРОВОЋЕЊЕ  ПЛАНА  

15.1. Мере  и  услоВи  заштите  животне  средине  

Заштита  животне  средине  на  подручју  насења  Ковињ  обезбедиће  се  рационалним  
корипіћењем  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, земњијпта, као  и  заштита  и  унапређење  свих  облика  природних  вредности . 

Мере  заштите  животне  средине  спроводиће  се  према  Закону  о  заштити  животне  
средине  ( Службени  гласник  Рст, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72109-др. закон, 

43/11-УС  и  14/16) и  осталим  подзаконским  актима  из  ове  области . 

3а  све  пројекте  који  се  планирају  у  границама  плана  сагледаће  се  нотреба  
покретања  поступка  процене  утицај  а  на  жнвотну  средину, у  складу  са  Законом  о  nроцени  
утицаја  на  жuвотну  среднну  (,,Службенн  гласник  РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  
утврђивању  Листе  пројеката  за  којеје  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  
се  може  захтевати  nроцена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС,,, број  
114/08). 

Заштита  земњишта  

Праћење  параметара  квалитета  земњипіта  је  неопходно  како  би  се  спречила  
његова  деградација  услед  продирања  опаснuх  материја. 3емњиште  треба  контролисати  у  
складу  са  Правилннком  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  
земњишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (іСлужбенн  гласник  
РС!!, број  23/94). Неопходно  је  nредузнмати  следеће  мере: 

- наставити  са  мониторингом  земњишта  на  већем  броју  локалитета  насења  
Ковињ, 

пошто  се  велики  број  становника  насења  бави  поЈЂопрнвредом , неопходно  
је  вршити  контролисану  прнмену  агротехннчких  и  хемнјских  мера  заштите  биња  да  би  
се  тло  заштитило  од  потенцнјалног  загађења, 

- сточарску  пронзводњу  организовати  тако  да  се  избегне  неконтролисано  
упуштање  нутријената  у  земњиште  и  nодземне  воде, 

- подизатн  појасеве  заштитног  зеленила  око  насења, чиме  ће  се  остварити  
заштнта  од  еолске  ерознје , 

- изградњу  заливних  система  за  наводњавање  у  атару, треба  вршити  у  складу  
са  условима  вп  ітводе  војводинеіт  из  Новог  Сада, 

- обезбеднти  услове  за  санацију  свих  днвњих  депонија  и  спречити  њнхово  
обнавњање, 

- спроводити  рационалну  изградњу  канализационе  мреже  и  отпадне  воде  
одводити  на  планираии  пречистач  отгіадних  вода  за  насење  Ковињ, 
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у  Току  извођења  радова, предузимати  све  мере  да  не  дође  до  нарупіавања  
слојевите  структуре  земњишта, 

- за  одржавање  саобраћајница  насења  Ковињ, у  зимском  периоду, 

примењивати  биоразградиве  материјале , 

повећавати  и  унапређивати  проширење  шума  на  неггродуктивном  
земњишту . 

Заштита  ваздуха  и  заштита  од  букс  

Заштита  ваздуха  на  посматраном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  Законом  о  
заштити  ваздуха  ( Службени  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 . 

Неопходно  је  предузимати  следеће  мере  заштите : 

успоставити  мониторинг  квалитета  ваздуха  у  насењу, 

ограничавати  емисију  загађујућих  материја  из  саобраhаја,ггоготово  уз  ДП  
АІ  (Е-75): смањењем  интензитетадрумског  саобраћаја, популаризацијомјавног  превоза, 
изградњом  бициклистичких  стаза, изградњом  іјутничког  приставипіта , 

- одржавати  дрвореде  уз  саобраћајнице , 

приликом  озелењавања  локација  намењених  за  производњу , пословање  и  
услуге, формирати  више  спратова  зеленила  са  што  већим  процентом  аутохтоних  врста, 

- одређеним  мерама  стимулисати  грађане  са  индивидуалним  ложиштима  на  
прелазак  на  алтернативне  изворе  заrревања; на  овом  подручју  за  загревање  објеката  и  
припрему  топле  потрошне  воде  могућа  је  употреба  обновњивих  извора  енергије , пре  
свега  соларне  и  геотермалне  енергије, 

- савирати  постојеће  дивње  депоније . 

повећање  површина  под  шумама  и  заштитним  појасевима  дрвећа  
(поњозаштитни  и  ветрозаштитни  појасеви) 

- ревитализација  и  модернизација  пруге  43 Нови  Сад  - Орловат. 

Праћење  нивоа  буке  потребно  је  обезбедити  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  
буке  у  животној  средини  ( Службени  глаеник  РС , број  75/10), УредбоМ  о  индикаторима  
буке, граничним  вредностима , методама  за  оцењивање  индикатора  буке, узнемиравања  
и  штетних  ефеката  буке  у  животној  средини  ( Службени  гласник  РС , број  75/10) и  
Правилником  о  методологији  за  одређивање  акустичких  зона  ( Службени  гласник  РС , 

број  72/10). Сви  корисници  на  простору  плана  своје  активности  морају  прилагодити  
условима  у  којима  интензитет  буке  неће  прелазити  највиши  ниво  буке  од  55 dB(A) uohy 

и  65 dB(A) дању  
Заштита  од  буке  у  животној  средини  засниваће  се  на  спровођењу  следећих  мера  

заштите: 
- поставлању  контролних  пунктова  за  праћење  нивоа  буке, 

102 



- поштовању  граничних  вредности  о  дозвоњеним  нивоима  буке  у  животној  
средини  у  складу  са  прописима, 

- подизању  појасева  заштитног  зеленила  и  техничких  баријера  како  би  се  
смањила  бука  око  државног  пута  АI(Е  75), 

- укучивању  мера  заштите  од  буке  у  фази  пројектовања  грађевинских  
објеката  и  др. 

Заштита , уналрсђење  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  режима  воде. 

Израда  планске, односно  техничке  документације  мора  бити  у  складу  са  општим  
концептом  каналисања, пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  Града  
Новог  Сада. 

Неопходноје  спровођење  следећих  мера  заштите  вода: 
- предвидети  сепаратни  тип  канализационе  мреже  за  сакупњање  

атмосферских  и  санитарно  - фекалних  отпадних  вода; 
у  реку  дунав  и  отворене  канале, забрањеноје  испуштање  било  каквих  вода  

осим  условно  чистих  атмосферских  и  пречишћених  отпадних  вода, које  задовоњавају  
прописане  вредности . Концентрације  штетних  и  опасних  материја  у  ефлуенту  морају  
бити  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
( Службени  гласник  РС , број  24/14); 

- атмосферске  воде  чији  квалитет  одговара  11 класи  воде  могу  се  без  
пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију, околну  површину, риголе  и  др., 
путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије ; 

- санитарно  - фекалне  отпадне  воде  и  технолошке  отпадне  воде  могу  се  
испуштати  у  јавну  канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  насењски  уређај  за  
пречишћавање  отпадних  вода  (УПОВ), а  у  складу  са  општим  концептом  каналисања, 
пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  Града; 

- квалитет  отпадне  воде  која  се  испушта  у  реципијент  мора  одговарати  
квалитету  секундарно  пречишћених  вода; 

- зависно  од  потреба, код  загаЂивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  
предтретман  технолошких  отпадних  вода, тако  да  њихов  квалитет  задовоњава  санитарно  
- 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  
111, Табела  1 ( Службени  гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16); 

- за  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (бензинска  пумпа, 
паркинг  и  сл.), пре  улива  у  градску  (јавну) канализациону  мрежу  предвидети  
одговарајући  предтретман  (сепаратор  уња, таложник); 
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- мрежу  водовода  трасирати  у  свему  према  условима  Јкп  Водовод  и  
канализација 1, Нови  Сад; 

- сви  планирани  радови  у  оквиру  зоне  изворишта  воде  морају  бити  
спроведени  у  складу  са  Законом  о  водама  и  у  складу  са  Правилником  о  начину  
одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  заштите  изворишта  водоснабдевања  
( Службени  гласник  РС , број  92/08). 

3аштита  од  отпадних  материја  

У  цињу  правилног  управњања  отпадом  неопходно  је  поступање  са  отпадним  
материјама  у  складу  са  Законом  о  управњању  отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр. 

36/09, 88/10 и  14/16), Правилником  о  начину  складиштења, паковања  и  обележавања  
опасног  отпада  (11Службени  гласник  рсI ј , број  92/10) и  Правилником  о  условима  и  начину  
сакупњања, транспорта, складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  
сировина  или  за  добијање  енергије  (!IСлужбени  гласник  РС , број  93/1 0). 

У  цињу  ефикасног  управзњања  отпадом  треба  поштовати  следеhе  мере: 

- санација  постојећих  дивњих  депонија, 

- контрола  и  превенција  непланског  депоновања  отпада, 

- у  простору  еколошког  коридора  и  зони  непосредног  утицаја  ширине  око  
200 м, забрањено  је  одлагање  отпада  и  свих  врста  опасних  материја, складиштење  
опасних  материја  (резервоари  горива  и  сл.) и  нерегуларно  одлагање  отпада. 

- стимулисање  разврставања  комуналног  отпада  од  стране  становништва  на  
месту  одлагања, 

смањење  количине  отпада  на  извору, 

- подстицање  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 х  1,5 метара, 

- потребно  је  да  становништво  из  својих  куhа  износи  смеће  у  сопственим  
типизираним  посудама. 

За  поменуту  намену  простора  и  локације  потребно  је  да  коловози  поседују  
банкину  и  сливнике  због  евентуалне  потребе  одржавања  јавне  хигијене  (механичко  
чишћење  и  прање). 

3аштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

Потенцијални  извори  зрачења  су: извори  нискофреквентног  електромагнетског  
поња, као  што  су: трансформаторске  станице, постројење  електричне  вуче, 
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електроенергетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  
дистрибуцију  електричне  енергије  нагіона  већег  од  35 kV, базне  станице  мобилне  
телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  време  појединих  догађаја, а  
привремено  се  поставњају  у  зонама  повећане  осетњивости , природно  зрачење  
радиоактивних  материјала, радон, поједини  трађевински  материјали  и  др. 

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  
услове  за  ефикасну  контролу  извора  јонизујуhег  зрачења  у  радним  процесима  и  
успоставити  систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине. 

Потребно  је : 
сакупњање , складиштење , третман  и  одлагање  радиоактивног  отпада, 
успоставњање  система  управњања  квалитетом  мера  зааітите  од  

јонизуј  ућих  зрачења, 
- спречавање  недозвојеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  

материјала . 
- Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 
- откривање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  најонизујућим  

зрачењима, 

обезбеђивање  организационих , техничких , финансијских  и  других  услова  
за  спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења, 

вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења, 
означавање  извора  нејонизујућих  зрачења  и  зоне  опасног  зрачења  на  

прописан  начин, 
- примена  средстава  и  опреме  за  заштиту  од  нејонизујуhих  зрачења  и  др. 
Ради  заштите  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  неопходно  је  поштовати  

следећу  законску  регулативу : Закон  о  заштити  од  јонизујућих  зрачења  и  о  нуклеарној  
сигурности  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09 и  93/12), Закон  о  заштити  од  
нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  РС , број  36/09) и  Правилник  о  границама  
излагања  нејонизујућим  зрачењима  ( Службени  гласник  РС , број  104/09). 

15.2. Услови  за  реализацију  инфраструктурс  (саобраћајне, водне, 
снергетске  и  телекомуникационе ) 

На  простору  за  које  се  условњава  израда  плана  детањне  регулације , утврђена  су  
правила  уређења  инфраструктурних  система  на  постојећим  јавним  површинама, до  
доношења  плаnа  детањне  регулације  и  то: 

-
у  оквиру  постојећих  инфраструктурних  система, омогућава  се  потпуна  или  

делимична  реконструкција , као  и  делимично  измештање  инсталација ; 
- омогућава  се  реализација  нових  деоница  инфраструктурне  мреже, које  

функционишу  у  оквиру  техничких  целина  мреже, а  које  су  дефинисане  у  графичком , 
односно  текстуалном  делу  плаnа; 

- инфраструктурни  објекти  могу  се  реализовати  у  оквиру  постојеће  
регулације  улице  у  складу  са  просторним  ограничењима  проистеклим  из  постојеће  
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опремњености  улице, односно  условима  исходованим  од  стране  носиоца  система  који  
њиме  упраиња. 

16. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  решења  за  одобрење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола, осим  за  
просторе  за  које  је  утврђена  обавеза  израде  плана  деталне  регулације  и  урбанистичког  
пројекта. 

Саставни  део  плана  су  следећи  графички  прикази : Размера  
. Извод  из  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  са  

положајем  населеног  места  Ковил  
2. Претежна  намена  землишта  у  атару   1 : 20.000 
3. План  површинајавне  намене  са  саобраћајном  инфраструктуром  
у  атару   1 : 20.000 
4. План  инфраструктуре  у  атару   1 : 20.000 
5. План  намене  землишта  у  грађевинском  подручју  насења 1 : 5.000 
6. 1. План  саобраћаја, регулације  и  нивелације  са  планом  
парцелације  површинајавне  намене  у  грађевинском  подручју  
насела- северни  део 1 : 2.500 
6.2. План  саобраћаја, регулације  и  нивелације  са  планом  
парцелације  површинајавне  намене  у  грађевинском  подручју  
насења-јужни  део 1 : 2.500 
7. 1. План  водне  инфраструктуре -северни  део 1 :2.500 
7.2. План  водне  инфраструктуре -јужни  део 1 :2.500 
8. 1. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација- 
северни  део  1:2.500 
8.2. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  
комуникација-јужни  део  1:2.500 
9. Спровођење  плана 1:20.000 
1 0. Карактеристични  профили. 

План  генералне  регулације  насењеног  места  Ковил  садржи  текстуални  део  који  
се  објавњује  у  1Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  
примерка  које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  плаuа  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  
Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, и  у  Јавном  предузећу  
Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  овог  плана  чува  се  у  Градској  улрави  за  урбанизам  и  
грађевинске  посдове. 

План  генералне  регулације  населеног  места  Ковињ  доступан  је  на  увид  јавности  
у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  3рењанина  број  2, и  путем  интернета. 
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Ступањем  на  снагу  овот  плана  престаје  да  важи  План  генералне  ретулације  насела  
Ковил  (іІСлужбени  лист  Града  Новог  Сада  бр.  15/99, 17/03 и  14/09). 

до  доношења  планова  детајЂне  регулације  из  одењка  11. пододелак  uјІ.2.ті  

забрањује  се  изградња  нових  објеката  на  обухваћеном  простору, осиМ  за  уређење  и  
реализацију  инфраструктурних  система  на  постојећим  јавним  површинама  у  складу  са  
правилима  утврђеним  у  оделку  іј5•Н  пододелак  15.2.. 

План  ступа  на  снаrу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ??Службеном  листу  Града  
Новог  Сада??.  
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ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-349 /2013-ј  
20. фебруар  2019. године  
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12. ГРАФWНUІ  ПРЛОЗИ  



1. УВОДНЕИАГIОјWЕНЕ  

Законом  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласниіс  РС , бр. 135/04, 36/09, 
36/09-др.закон, 72/09-др. закон, 43/1 1 УС, 14/1 6, 76/18 и  95/1 8-др.закон)  утврђена  је  
обавеза  израде  стратешке  процене  угицаја  на  животну  средину  у  сбласіи  лрссторног  и  
урбанистичког  планирања, с  тим  да  јединица  локалне  самоулраве, у  оквиру  својих  
права  и  дужности, одређује  врсте  планова  за  које  се  израђује  стратепжа  прсцена  угицаја  
на  живогну  средину. 

Скупштина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  о  одређивању  врсте  плаuских  
докумената  за  које  се  израђује  &гратешка  процена  угицаја  на  исивотку  средіну  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), којом  је  предвиђено  да  се  за  планове  
генералне  реtулације  населених  места  израђује  стратешка  процена. - 

Градска  управа  за  урбанизам  и  стамбеііе  послове  донела  је  Реінење  о  изради  
стратепјке  процене  угицаја  плана  гекералне  регулације  насејинсг  места  Ковил  на  
животиу  средину, бр. V-35-158/1З  одо5.07.2013. годнне. 

Овим  решењем  дефинисано  је  да  се  лриступа  изради  стратешке  nроцене  утицаја  
плана  генералне  регулације  населеног  места  Ковијb на  животну  средииу, гсао  и  да  ће  
1зеuпај  о  стратеіпкој  процени  угицаја  плана  на  животну  средину  бчти  излсжен  на  
јавнн  увид  заједно  са  Нацртом  плана. . . 

ЦиЈb израде  ове  стратешке  процене  је  да  се  угврди  угицај  планског  решења  на •• 
жнвотну  средину, као  и  да  се  пропише  обавеза  предузимања  одређеннх  мера  ради  
обезбеђсња  занггите  жнвотне  средине  и  унапређење  одрживог  развоја  ині-еГрисањем  
основних  начела  заагппе  животве  средине  у  та  планска  решења  у  току  израде  и  
усвајања  плана  

• Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулахије  насел,еног  
места  Ковил  (у  дам  тексту: план) урађен  је  у  складу  са  Законом  о  стратешкој  
• процени  угицајана  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135104 и  88/10). 

2. ПОЛАЗНЕ  OCHOBE СТРАТЕШКЕ  ТТРОЦЕНЕ  

2.1. Кратак  лреглед  иилева  и  садржаја  плана  

• Цнл  израде  плана  је  одређивање  претежне  намене  землишта  и  правила  уређења  
и  грађења  у  складу  са  наменом  поврідина, и  лравцима  и  коридорііма  за  саобраћајну, 
енсргсіку, водну, комуналну  и  другу  инфраструктуру . Ппаном  ћс  сс  одредити  



југорочна  пројекција  развоја  н  просторног  уређења, као  н  лравила  уређења  и  грађења  
за  просторне  целине  за  којеје  основ  за  реализацију  овај  ллаи  

Израда  пдана  подразумева  детал.но  сагледавање  просторних  потенцнјала  
подручја, разраду  одређених  инфраструктурних  потеза, разрапу  значајних  природних  и  
створеник  целина  и  објеката. 

Плана  генералне  регулације  насењеног  места  Ковијb, се  састоји  из  следећих  
логлав.ња: 

ТЕКСГУАЛНИДЕО : 

САДРЖАЈ: 
уВод  

Ј ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  
Hзвод  из  тексгуалног  дела  Концегпа  плана  

лллнски  дЕо  

ПРАВНІI И  ПЛАНСКИ  ОСНОВ  
• ОјУХВАТ  ПЛАНА  а  ГРАНИЦА  ГРАЋЕВиНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

2.1 Граниаа  грађевиііског  подручја  јјассл.еног  месга  
22. Опис  гравице  грађевннског  ЗеМ-bиИГГа  у  атару  

• ДОКУМЕНТАLHЈА  Од  ЗНАЧАЈА  ЗА  ИЗРАДУ  ІІЈ IАНА  
ГјРОЈБКЦІ1ЈА  СГАЕІОВIЈНШТВА  H ПРиВРЕЈЦ IОГРАЗВОЈА  
4. І  демографски  развој  
4.2 Приврсдни  рвзвој  

;. ПОДЕЛА  ПРОСГОРА  НА  ЦЕЈІН2 11 ЗОІ  ІЕ  
КОНЦЕГІТ  ГТРОСТОРIјОГ  УРЕЋЕЊА  сл  ПРЕТЕЖНОМ  НАМБНОМ  

• ЗЕМЈbИШТА  H БиЛАНСИМА  

6.1.1. Севроисгочнидео  атара  - просгорна  іхелина  број  2 
6.12. Југозалаціи  де  агара  - просгорна  целина  број  3 
6. t .З. Манасгир  Ковињ  - просторна  целина  број  4 
6.1.4. Ковіјњски  рнг  и  дунав  - просгорна  целнна  бр.ј  5 

6.2. Грађевинско  појручје  (просгорна  целина  број  t) 
6.2. 1. Урбанисгичка  целина  број  І  

• -6.22. - Урбанисгичка  целина  број  2 
62.3. Урбаиигичка  целина  број  3 

6.3. Биланс  површина  
flnAH ПОВРШHНЕ  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  сЛ  нивллцијом  
7.1. План  регулације  поврніинајавне  намене  у  агару  
7.2. План  ретулације  поврціинајавне  намене  у  грађенинском  подручју  
7.3. flnau нішелације - 

КОРИДОРИ, кАпАциІЂп4 ИНФРАСТРУКТУРЕ  
8.1.Саобраћ  



&І.1. Друмски  саобаћај  
8.1.2. Железіивси  саобраћај  
8.1.3. Водни  саобраћај  
8 1 4 Ваздуuіни  саобраћај  
8.1.5. Јавни  пугнички  саобраћај  

&2. Водна  инфрасгрујсгура  
8.3. Енергетска  инфраструісгура  

- 8.4. Елеwгронске  комуникаіІије  
9. ЗАШТИТА  КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ  СПОМЕНИКА  

И  ГIРHРОДНИХ  ВРЕДНОСГИ  
9. I. Заінтита  куурно-исгоријских  вредкосги  
9.2. Заимпа  природник  врности  
10. ЗАШТИТА  ГIРОСТОРА  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  

И  РАТНМХ  РАЗАРАЊА  
1 ј . СПРОВОЂЕЊЕ  ГIЛАНА  

1 1 .1. Подручја  за  којаје  основ  за  реализацију  план  генераitне  perynauuje 
ј  I .2. Подручја  за  којаје  обавсзно  доноіиење  лланова  детајне  регупације  
11.3. Локације  за  којеје  основ  за  реализацију  просторни  плаи  

подручја  посебне  намене  
l А. Локације  за  којс  сс  обавезно  израђује  урбанистнчки  лројекат  

12. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  Плвијіл  ГРАЂЕЊА  110 јWЛИНАМА  И  ЗОНАМА  
ЗА  КОЈЕ  ОСНОВ  ПЈIАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЈТАЦИЈЕ  
12.l.Атар  
ј  2. ј  . I. Просторна  целина  број  2-североисточни  део  атара  
12.1 .2. Просторна  uелина  број  3-југозапаани  део  атара  
122.. Грађевинско  подручје  
i 22. I. Урбаиисгичка  целина  број  l 
12.2.2. Урбанистичка  u.елина  број  3 . 

12.3. Правила  уређења  и  грађсња  за  инфраструісіуру  
12.3.1. Услови  прикзi,учењазасаобраћајну  инфраструЈсіуру  
12.3.2. Услови  прикњучења  за  водну  инфраструјпуру  
12.3.3. Услови  прикЈучења  на  енергетску  ннфрасгрук Lуру  

13. ПРАВИЛА  УСјVtЕРАВАЈYГжЕГ  КАРАКТЕРА  ЗА  ИЗРАДУ  
ГIЛАНОВА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
13.!. Просторна  целина  6рој4-манасгир  Ковил, 
13.2.Рибњак  
13.3. Трафостаница  1 КовиЈЂ1  1 1О/2ОkУ  са  трасом  далековода  
13.4. Опппински  пуг  Нови  СаІt КовиЈЂ  
13.5. Урбачистичка  целина  број  3-Нове  стамбсне  зоне  и  слортско-рекреативни  центар  

!4. ПРОСТОРИ  ГДЕ  ЈБ  ОСНОВ  ГIРОСТОРВИ  ПЛАН  
ПОДРУЧЈА  ПОСЕВНЕ  НАМВНЕ  

15. . ДРУГИ  ЕЛЕМЕНТИ  ОД  ЗНАЧАЈА  ЗА  СГIРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  
5.1. Мере  и  услови  заппите  животне  средине  

• 15.2. Услои  за  рсалізацију  инфраструіпуре  (саобраћајн; водне  енергетске  и  
телекомуиикационе )

. 

16. ПРИМЕНА  ПЛАНА  



-iтлфички  ЦРИКАЗИ  

2.2. Веза  са  плановима  вишег  рсда  и  другим  плановима  

Докумејпацију  оД  значаја  за  нзраду  flnana чине: 

Просторнн  плаи  подручја  лосебнс  намене  међународног  пловног  пугаЕ80 
- дунав  (Паневропски  коридор  УЈј) ( Службени  гласник  РС , број  ЗЛ  О), 
Просторни  пдан  подручја  поссбне  намене  система  продуіповода  кроз  
Сфију  (Сомбор-Нови  Сад-Ланчево-Всоград-.Смедерсво-Јагодива--Нилд) 
( службени  піасник  РС , број  1/1 1), 
Просторниллан  подручја  поссбнс  намсне  Слецијалног  резервата  природс  
Ковнњско  - пстроварадински  рит  ( Службени  лист  АЛВ , број  3/12), 

.Просторuи  план  Града  Новог  Сада  ( Сдужбснк  лисТ  Града  Новог  Сада1 , 

број  l 1/12), 
Ліаа  генералнс  рсгудаци  насења  Ковuњ  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр  15199, 17103 и  14109) и  
Ллан  детал,не  регулације  инфраструкіурног  коридора  ауго-пуга  Е-75 иа  
адниннотративном  подручју  г2ада  Новог  Сада  (ІІСлужбени  лист  Града  
Новог  Сада  број  9106) (у  далем  тексту  алан  деталне  регулације  ауго- 
пуга) 

Од  значаја  за  израду  овот  пјјана  је  и  Одлука  о  .утврђивању  заппићеие  околине  
споменика  кујпуре  Манастнра  Ковил, ( Службсни  гласннк  РС  број  9108) 

У  правну  рсгулативу  од  значаја  за  израду  плана  спадају  свн  важећи  закони, 
лравилници  н  други  прописи  који  се  одкосс  на  областн  изградњс  објеката, делатности  
лол,опривреде, шумарства, водолривреде,  саобраћаја, снсргетике, туризМа, заплите  
животке  средине, здравства, образовања, спорта  и  др. . 

2.3. Концслција  просторног  уређел,а . 

Концепт . просторног  уређења . угврђен  је  на  основу  смсрница  нз  рсторног  

плана  Града  и  Просторног  плана  резервата, стспена  реалнзације  лланских  репiења  
важеће  урбаннстичке  документацијс, Концсггга  плана, закл,учака  из  анаЈіизс  постојећег  
стања  н  доставлених  услова  јавннх  комуналннх  предузсћа  и  осталих  наджіежних  
институција  У  складу  са  тим, просторни  развој  Ковиња  заснива  се  на  контииуитету  
смерница  угврђеним  у  плановима  из  претходног  периода, на  усклађнвању  са  новим  
тендснцијама  н  лотрсбама  развоја  и  са  новим  законским  рсшсњнма  



3 ачај  насејт,еног  места  Ковијт, у  Граду  Новом  Саду  је  условлен  његовом  
релативном  удаленоијћу  и  изозтованошhу  у  односу  на  центар. Ове  карактерисгике  су  
условиле  стагнацију  раавоја  Ковила, и  због  тога, лланско  решене  усмериле  на  локалне  
ресурсе. .. .

. 

Развој  Ковил,а  заснива1е  се  на  одрживом  кориідћењу  просторннх  ресурса  и  на  
сфектима  разнородног  повезивања  са  ближим  и  ширим  окружењем. У  тсм  цијту, бол,е  
ће  се  корисппи  потенцијал  лолопривредног  

. зсмлишта, предности  Специјалног  
резервата  природе  Ч(овилско-петроварадински  рит  (односно  Ковилског  рита), 
манастир  Ковил, као  духовни  центар, и  друге  вредности  кузпурног  наслеђа  манастнра  и  
самог  насејва. С  тим  у  вези, основа  лривредног  развоја  ће  бити  у  различнтим  врстама  
тіолопривредне  пронзводње,  услугама  у  домену  секундарног  и  терцијерног  сеіпора, 
туризму, спорту  и  рекреацији  Концелтом  се  планира  већи  обим, квајтитет  и  изградња  
новик  система  инфраструкіуре. од• инфраструкіурних  система  посебнс  је  значајан  ДГІ  
А  t (Е-75), и  паралелно  с  њим, систем  нафтовода  и  кіродуктовода.. 

• У  оквиру  грађевинског  подручја  Ковила  основна  намена  је  породично  
• становање, са  постојећим  и  пзтанираним  јавним  службама. Концептом  просторног  
раавоја  стuарају  се  услови  за  привредни  ра3вој  нассЈа, планирањем  :радне  зоне  и  
мешовите  привредно-стамбене  зоне  Граниіа  грађевинског  подручја  Кови.п,а  је  
смањена, уз  корекције  у  источном  делу  обухвата  

Основним  концептом  просторног  развdја  стварају  се  услови  за  уређење  атара  у  
функцији  лолопривредне  производње, односно  іуризма  и  рекреације  на  простору  
Ковил,ског  рита  друте  делатности  у  атару  подразумевају  лре  свега  објекте  саобраћајне, 
енсргетске  и  водне  инфраструктуре  

Атар  

• Североисточни  део  атара  - проеторна  целива  број  2 

• Североисточни  део  атара  обухвата  површину  од  4.327,35 ha. 

Лланиране  намене  су: пол,опривредно  земл,ијдте, шуме, трстици  пашн,ацн, 
површине  за  рекултивацију, фарме, салаши, туризма  и  угостителство, . водсзахват, 
железничка  лруга, дП  А  ј  (Е  75), саобраћајне  површине  и  елеіпроенергетски  коридорн. 

• Североисточни  део  атара  Ковијва  је  зона  најквалвтегнијег  полопривреднсг  
земл,иппа  (І  и  јј  класе), па  је  узгој  ратарских  кујітура  Доминантиа  привредна  делатност. 

У  циву  развоја  других  видова  примарне  производи,е  из  области  полопривреде, 
зона  између  трасе  државног  пута  IГА-129 и  железннчке  пруге  је  намењена  за  фарме  за  
узгој  стоке. Зона  сеWерно  од  државног  пута  је  делом  намењеиа  сајташима, пасе  оим  
постојеhих  планирају  и  нови  салаши. 



ЈУЖнОМ  дслу  ове  зопе, уз  обод  Коињског  рита, планира  се  Турнстијко-

% rocі  u јел,ски  комііјјек . Шумарска  кућа . 

На  ІІеКО.лико  локаиија  у  зоии  уз  ДП  АI (Е  75), налази  се  позајмнші  зем,ЂИпІта  И  

ііаіјуіилтна  дспонііја, који  се  гіланирају  за  рскуЈггиВа tLију. 

ДруГ  Нdменс  у  оканру  ове  просторне  цслине  су  постојећи  и  планирани  
ивфраструктурни  коридорн: друмски  (ДГІ  A І  (E 75), ДП  ВА-I 29, д11 ІІA-і  14 и  
опіuпінски  пуіеви), жслезііички  (једвоколоссчаа  нсслсіприфнкована  жслезннчка  пруга  
брvј  43: Новн  Сиц  - Сајлово  распутііііца  - Римски  Ulаиічеви  - Орловат  стјалиштс  
(Гомашеоац), снсрлгскп  (елекгроеНерјтгскн , нафтовод, ланевропскн  нафтовод. 

иродуктвод, гасовод), и  водопривредни  водоахват-потенцијално  извориште  воде  за  
потрсбе  насења  Будисава  и  нречисіач  мтіадннх  вода  за  нассл,е  Ковињ). 

Јутозапхіи  дсо  aіupa - тіросгорна  целнна  број  З  

Југозаладни  део  агара  обухвата  површину  од  2827,72 ћа. 

гЈланнранс  намене  су  појопривредно  зсмњиштс, папјњацк, тртиіли, шуме, 
меѕіиорациони  кааали, црпне  станице  и  рибњак. 

Мањи  део  ове  просторне  целине  Је  обрадиво  поњопривредно  земњнппе  
(намсњено  за  ратарство, виноградарство  и  воћарство), а  већи  део  се  користи  као  
паtцњаци  (за  прстежку  намену  сточарства), трстици  и  шуме  

Најзначајнија  караіперистика  ове  просторне  целинеје  иижа  нивелација  терена  у  
односу  на  друге  дvјгове  атара, што  за  послсдипу  има  висок  ниво  подзеиних  вода  који  је  
диреино  услоален  водосгајем  оближн,ет  дунава. Ниво  вода  се  контролише  
разгрвнатом  мрсжом  канала  коЈи  су  усмерени  ка  две  прпне  стаиице  (ЦС  Коввл, и  ЦС  
дунавац ) 

У  оквиру  југозаладиог  дела  атара  плаиирају  се  пречис tач  отгјадиих  вода  и  
трафостаііица  1 10120 kV Ковил, уз  плаинранн  опцпински  пуг  Ковил,-Каћ  

дефннисана  је  зона  виноградарских  кућа  на  потесу  Виногради , уз  атарскн  пуг  
у  настааку  Улнце  Hлнјс  Нецјнна. . 

• Маиастир  Ковил, - вјросгорна  целниа  број  4 

Просторна  целина  коју  чини  део  лоседа  манасгира  Ковил, обухвата  повртпину  од  
434,98 ћа. 

flnauupaue намене  су  манастир, Туризам  и  угоститењство, поњопривреда, 
пахнњаци  н  шуме  Целина  обухвата  заипићену  околину  спомениха  културе  манастuр  



3.Урбанистичка  целина  број  3, намењена  радним  зонама... 

Ковил  u napueny број  6755 која  се  налааи  између  границе  зашти) ене  околине  
манастира  и  Сгіецијално  резервата  природе  Ковилско-петроварадински  рит . 

Намена  простора, услови  уређења  и  грађења  планираће  се  према  Одјіуци  о  
утврђивању  заштићене  околине  споменика  кузпуре  манастира  Ковил  u niitn[H 
Ковилско-петроварадински  рит . У  оквиру  ове  просторнс  целине, планирају  се  

објеісги  који  својом  наменом , габарwгом, возіуменом  и  облихом  неће  угрозіпи  бсновну  
функцију  манастира  и  његову  заtіггићену  околину. Гјланираће  се  садржаји  у  намеии  
туризма  н  полопривредне  производње  (фарме. пластеници , расадник, рибњак  и  друго) 

Постојећи  објекги  на  потесу  ТиквараІІ  се  планирају  за  туризам  и  угостителство . 

КовІЈLски  рит  и  дуиав  — просторна  цејiина  број  5 

Просторна  целина  Ковилски  рит  и  дунав  обухвата  површину  од  2.505,25 ћа. 

Ова  целина  обухвата  најјужнији  део  атара  Кови.ња,, односно  део  Специјалног  
резервата  природе  Кови.њско-петроварадински  рчтса  деломдунава  на  подручју  КО  

• Ковил. flланиране  иамене  простора  су: шуме, мочваре, трстици, и  водене  површине  
нав  и  дунавац) Цео  простор  је  лод  режимом  заиггите  сттецифичног  еко-система  

подунавскнх  шума  и  ритова, са  заштићеним  бизЂним  сталиппем  (ІРА  подручје) и  
заuггuћеним  стаништем  птица  (ІВА  лодручје). 

Заіптита  резервата  је  Сгруктурирана  у  три  степена  зашіиге, према  укупним  
природним  вредностима, што  је  условило  начин  коришћења  простора, односно  
могућност  изградње  објеката. 

На  појединим  локалитетима  у  оквиру  Ковилског  рита  ( Карловачка  пзјажа , На  
крај  • света , Пlзмјз  и  дру  ти) плаиирају  се  іуристнчко—угоститезѕски  и  ристuчко-

рекрсатнвни  садржаји. 

Зона  куhа  за  одмор  (викенд-насезѕе) ІІСУбИћн  се  задржава  у  постојећем  обухвату. 

Грађевннско  подручје  (просторна  цејіина  број  1) 

Грађевинско  подручје  обухвата  површину  од  548,40 Ііa u дели  се  на  три  
урбанистичке  целине, према  графичком  приказу  број  5: 

•І  .Урбаннстичка  целина  број  1, претежво  намењена  становању, централним  
функцијама  ијавним  службама;. 

2.Урбанистнчка  целииа  број  2, намењена  становању, u cnopтy u рекреацнји; 

7 



Урбаіпістичка  цејпіна  број  1 

Урбаиистнчка  целина  број  1, говршине  412,09 ћа, обухвата  највећи  Део  
грађ  евинског  подручја  Ковал,а. 

Намсне  у  оквнру  урбаннстичке  целина  број  1 су: породично  становање, 
мешовита  пословно-стамбена  зока, централне  функције, вашарицпе. јавнс  службе, 
всрски  објеІпи, спортски  центар  на  Ади, комуналне  површине  (гробла, пнјаца  и  гасна  
мерно-регулациона  станица), станица  за  снабдевање  горивом  тргови, сквер  и  заштнтио  
зејіенило . 

Урбаннстнчку  целину  број  1 чин  блокови  ивичне  изградње  претежно  намењени  
породичном  становању, спратности  П+Тдо  П+1+Пк. 

Део  урбаиистнчке  .целинеброј  1, дуж  Улице  Лазе  Костнћа  оД  Трга  солунских  
добровол1аца  до  Трта  осдобођења, планира  се  као  зона  центра  Кови.ња. 

Урбанисткчка  целина  број  2 - 

Урбанистнчка  целина  број  2, површине  61,42 ha, обухвата  источни  део  
грађевннског  подручја  КовнјЂа. 

Намене  у  оквиру  урбанистичка  целине  број  2 су: породично  становање  (нова  
стамбена  зона) и  саорт  и  рекреација  (спортско-рекреативни  центај). Простор  је  
ограннІІен  улицама  29. новембра, Војвођаиских  бригада, Браика  Радичевића  и  
Партизанском , односно  граннцом  трађевинског  подручја. 

Урбанистичка  целина  број  2 није  приведена  намени  и  тренутно  се  користи  за  
повртњаке  и  вннограде. Простор  се  постепено  изграђује  објејпима  породичног  
становања . 

Урбаалстнчјса  целина  број  3 

Урбанистичка  целина  број  3, ловршине  75,57 ha, обухвата  ісрајн,н  северозападни  
део  грађевннског  лодручја  Ковији. Урбаинстичка  цезінна  број  3 је  намењена  
посЈіовању  у  радној  зонн. 

Пословање  у  радној  зони  обухвата  секундарне  (производња  у  домену  
неполопривредних  делатиостн) и  терцијарне  лривредне  делатности  (услужно  
занатство, услуге  и  сервиси  из  области  друмског -  транспорта  и  остало). Простор  је  
ограннчен  улицама  Браће  Вуков, Паје  Гаћеше  н  Саве  Зорића, односно  границом  
трађевuнског  подручја . - - . . - 

Урбанистичка  целнна  број  3 ннје  приведена  намени, односно  постоји  неколико  
објекаіа  за  сісЈіадиштење  по.њопривредн uх  пронзвода. 

8 



Биланс  површина  

Табела  број  ј: Поврмина  грађевинског  подручја  и  атара  

Простор  у  dбужваі) іілана . Површина  (ha) •. . .ТТврши (%). 

Грађевинско  јтодручје  населеног  места  Ковњ  
- 

548,40 5,15 

Атар  Ковила  1О!079 94,85 

Укуtіно  10.643,10 ћа  100% 

Табела  број  2: Површине  просторних  целина  

Проеторјје  целине  Површииа (ћа). 
: 

Поврtлина  (а/) 

Просторна  целина  број  І-грађевинско  подручје  
Ковил,а  548,40 5,15 

Просторна  целина  број  2-севернн  део  атара  4.327,35 40,66 

Просторна  целина  број  3-југозаладни  део  атара  2.827,72 26,57 

Просторна  целина  број  4-Манастир  Ковил  434,98 4,08 

Просторна  целина  број  5-Ковилски  рит  и  ,Пував  2.505,25 23,54 

укупно  • 10.643,70 ћа  • 10О% 

Табезм  број  З: Биланс  ловјпнина  по  наменама  

. • : Haіweiіa . Површина  (Іј  ПовјаІина (%.) 

ГРАЂВНдСКОПОдРУЧЛ . , . • 

Становање  319,11 58,04 

Рална  зона  63,99 . 1 1,66 

Мешовита  привредно-стамбена  зона  9,69 1,76 

Центразјне  функције . 8,96 1,63 

Постојећа  предшколска  установа • 0,84 0,15 

Houojeha основна  школа  1,1 0,2 
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flлаимрана  предижолска  уІанова  0,76 • 0, 3 

flланирана  основна  школа • 2,36 0,43 

Абулаита  0, 13 0,023 

Апотеи  0,09 0,016 

0;i 0,018 . Вегсрмнарскаганица  

друuпвени  дом  0,08 0,014 

Кујггурнообразовни  ucіnap . 0,55 О, 1 

0,42 0,07 Мупифуккционална  сала  

Спојпски  цепар  у  Ади  3,95 0,72 

Спортско-рекреагивии  центар  tо,37 1,89 

Мсснаканцеларијаи  месна  заједница  0,17 (>,О3 

Пијаца  0,05 0,01 

ГорњековиЈbvко  гробл,е  4,77 0,87 

доњскоВнЈbvко  гробЈhе  5,5 ј  

Baіuapuune 0,6 . 0, І  

Трг  солунских  доброаол.аца  0,30 0,05 

Трг  ослобођења  0,24 0,04 

Трг  браhе  Јовановић  0,31 0,05 

Сквер  0, ј  5 0,02 

Зашппно  зеленило  7,60 1,38 

Сханица  за  снабдевање  горивом  0,28 0,05 

Мсрно  рсгулациона  станицд . 0,0 15 0,003 

Горњековињска  цркаа . 0,75 0, 13 

доњековил,ска  црква • Q40 0,07 

Рммокаголнчкацрква  0,59 0,1 

Адвеіnистичкацрква  • 0,05 • 0,01 

Назаренска  црква  0,05 0,0 1 
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Саобраћајне  површине  - улице  97, t8 ј  7,12 

Зона  насипа  (долме) 1 O,І  8 

- 
Појас  дунавца  (водена  површина) 5,88 1,0 

Поврпіике  за  хидротехничке  захват  0,03 0,005 

укупно . 548,40 100 % 

НЛМЕНАПОВРШШ IААТАIА  .Пвршіп (hау  - повриаива (%)-.: 

Подручје  манастира  КовиЈБ  

Maііacrup, конаци  и  помоћни  објекти  4,2 0,04 

Расадник  4,43 0,04 

пластеннци  1,3 0,0 ј  

Манаотирски  рибњак  3,72 0,04 

Чарда  на  Тиквари  0,30 0,003 

Поњопрнврејпіе  површине  

Полопривредно  земл,иuіте  6.190,5 61,42 

(Зона  фарми: 69,83 ha) 

(Зонасалаша: 430,19 ha) 

(Зонавинограских  кућа: 18,54 ћа) 

Површине  за  рекултивацију  (намена  шуме) 41,07 0,41 

Трстици . •. 212,5 0,02 

(Слатине: 128,28 ћа) 

Папјн,аци  193 1,91 

Рибњак
.

• 
15,2 0ј5 

Шумс  н  шумско  земл,иште  

Шуме - 2.161,1 21,44 

КомуіІалне  ловршине  

водозахватХза  васење  удисава) l ----- 0,01 
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Посгројење  за  пречишflавање  огпацнuх  вода  1,5 0,01 

Насип  179,56 1,78 

. TC І  ІОI2ОkУ  Ковмл, 0,35 0,003 

Туризам  н  угоспtтепвu 

Зона  uylіa за  одмора  (викенд  насење) Суби1 1,88 0,02 

Шумарска  кућа  (угоститењсгво  и  туризам) І  ,04 0,0 1 

На  крај  света  (угосгкгењсгво  и  туризам) 0,42 0,004 

Остајж  објекпі  

Оганица  за  снабдевањс  горивом  I ,5 0,OІ  

Водене  ііовршине  

Мочваре  22,68 0,23 

МелијЖционн  каиали • 167,5 1,66 

Рукавцидунава  129 1,28 

Дунав  317,6 3,15 

Саобраћајне  површиие  

Коридордржавноглугал l (Е 75) 111,66 1,11 

Охале  саобраћајне  површине • 3 16 . 52,4 

укупно  LО.079 100 

2.4. Карактеристнке  жнвотііе  ередиііе  и  разматрана  питања  
и  uроблеми  из  областн  заипите  животне  средине  у  плану  

Живогна  средина,•као  специфичан  медијум  у  коме  се  одражавају  последице  свих  
човекових  акІивноvти, мора  се  посматрати  у  оквиру  шнрег  друштвеног  контекста, 
односно  укупне  социјалне, привредне  и  кономскс  ситуације. Процес  интегрисања  
животне  средине  у  другс  секторске  позипике  омогућује  усклађивање  разли,читих  
интереса  и  достизање  цијева  одрживог  развоја. . 

У  току  изрде  Плана, разматрани  су  бројни  постојећи  и  потенцијални  проблеми  
животне  срединс  и  предложена  су  адекватна  реідења  која  ће  рсгулисати  или  пак  
ублажити  постојање  истих: 
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1) 3агађене  земл,иілта  
С  обзиром  да  део  атара  насеЈЂа  КовиЈБ  обухвата  најквалитетније  

поопривредно  земјиште  (Ј  и  11 класе), где  је  узгој  ратарских  култура  
доминантна  привредна  делатност, План  прописује  мере  заштите  које  обухватају  
спречавање  загађења  тла  и  подземзЂа, као  што  су: контрслисана  примена  
агротехничких  и  хемијских  мера  заиітите  бил,а  да  би  се  тло  запітитнло  сд  
ііотенцијалног  загађења, адекватно  одлагање  оттіадних  материја  и  сл. 

2) Заштита  Спепијалног  резервата  природе  КОВИЈLСКО-летроварадинског  
рита  

3) Затађење  ловршннских  вода  
На  простору  у  обухваіу  плана, квалитет  површинскнх  всда  је  нарушен. 

Лланско  решење  дефинипіе  мсре  којима  ће  се  спречиіи  загађење  вода, кас  и  мере  
заштите  еколошког  коридора  (Дунава), мелиорационих  канала  и  др. 

4) Утииај  отпада  на  животну  средину  
Утицај  отпада  на  животІіу  средину  је  вишеструко  нетативан, услед  неадекватиог  

одлагања  отгіада  и  ниске  свести  грађана  о  очувању  животие  средине. Отnад  утиче  на  
земл)иuІте  и  чини . његов  ловргііински  загађивач . Накуплањем  отлада  на  неку  
гІовршИну, нагомилавају  се  органске  и  неорганске  материје  које  загађују  земл)иште. 
ОзбиЈБност  И  хuтност  реідавања  проблема  управЈЂања  отпадом  препознвт  је  као  
локални  приоритст  и  један  од  еколоиЈких  пріоритета  регионалнсх  размера. 

На  простору  у  обухвату  Плана  налазе  се  простори  на  којима  се  неадекватно  
одлажу  отпадне  материје  (напуштене  дегіоније), које  је  неопходно  санирати. 

2.5. Приказ  планом  предвиђених  варијантних  решења  
у  контсксту  заштите  жиuотне  средине  

Предметним  ГLпаном  нису  јіредвиђена  варијантна  решсња. 
На  основу  чланова  13. и  15. Закона  о  стратеиікој  процени  утицаја  на  животну  

срсдину, у  Извештају  су  разматране  две  варијанте: варијанта  да  се  План  не  усвоји  и  
варијанта  да  се  Лјіан  усвоји  и  имплементира . 

Укупни  сфекти  Плана, па  и  угицаји  на  животну  средину, могу  се  угврдити  самс  
поређењем  са  постојеhим  стањем, са  циЈЂевима  и  рсшењима  nлана, Ограничавајући  се  у  
том  контексту  на  позитивне  и  негативне  ефекте  које  би  имало  усвајање  или  неусвајање  
предметног  плана, стратешка  процена  се  бави  разрадом  обе  варијанте. 

деталнији  приказ  варијанти  јјатје  у  жглавлу  5. 
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2.6. Резултати  претходних  консултацнја  са  заинтересованим  органима  и  
организацијама  

3а  потребе  израде  гlјіана  услове  су  доставиле  следеће  инстиІуције  и  предузећа: 
І . Министарство  унуграшњнх  послова, Сектор  за  вавредне  ситуације, Управа  за  

ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, Нови  Сад, 
2. Јавно  предузеће  Пугеви  Србије , Београд, 
З. Железнице  Србије  Лкіионарско  друпітво, Београд, 
4. Јавно  комунално  предузеће  Водовод  н  канализација , Нови  Сад, 
5. Јавно  водопривредно  предузеће  Воде  Војводине , Нови  Саа  
б. Привредно  друштво  за  днстрибуцију  елеіпричне  енергије  Електровојводина  

до.о., Електродистрибуцнја  Новн  Сад, Нови  Сац, 
7. Јавно  пре.дузсће  Србијагас , Нови  Сад, 
8. Транснафта  Јавно  предузеће  за  транспорт  нафте  нафтоводима  и  дериватима  

нафте  продуктоводима, 
9. ЈП  Елекгромрежа  Србије , Погон  преноса  Нови  Сад , 
10. Телеком  Србија, предузеће  за  телекомуникације  а. д., Београд, 
1 1. Јавно  комунално  прсдузеће  Ииформатика , Новн  Сад. 
12. Јавна  комуназtно  предузеће  Градско  зеленило , Новн  Сад, 
13. Јавно  комунално  предузеће  Чистоћа , Нови  Сад, 
14. Јавно  предузеће  Војводинаіііуме , Петроварадин , 
15. Српски  православнн  манастир  Сетих  архангела  Ковилђ  Ковилђ  
16. завод  за  заштиту  споменика  културе  Трада  Новог  Сада, 
17. Покрајински  завод  за  заштиіу  природс, Нови  Сад. 
Доставњсни  усдови  уграђенн  су  у  планско  решење . 

З. flРЕГЛЦ  ПОСГОЈЕЋЕГ  СГАВА  КВАЛHТЕТЛ  ЖВВОТиЕ  СРЕдиНЕ  
нА  подучју  вллнл  

З.L Природне  караперистике  

З.1.1. Геоиорфолошке  одлнке  
Подручје  ллана  обухвата  простор  лесне  терасе  и  алувнјалне  равни. Простор  лесн  

терасе  је  бзіаго  заталасан, а  микрооблике  релефа  чине  уске  и  изаужене  греде  и  плктке  
уголетлице  нзмеђу  њих. 

3.1.2. Иижењерско-иеолошке  караіперистике  и  погодност  терена  за  нзградњу  

Литолоіuку  класификацију  простора  у  обухвату  Плана  чине: 

преталожсн  лес, уништена  лесна  струкіура, повећан  садржај  песковите  
фракције; у  односу  на  лес, коксзијаје  смањена, 
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лесна  суглина; лесна  структура  уништена  деловањем  подземне  воде, aJіu 
без  транспорта, 

савремени  речни  нанос, претежно  фино  песковит, хетероген, 
нековсолидован , - . . 

старији  речни  нанос, глиновито  песковит  дс  извесног  степена  
консолидован  и  
седименти  старих  бара  и  мочвара  богати  органскнм  материјама. 

Према  категоријама  погодности  за  градњу, трађевииско  подручје  плана  спада  
терене  средње  погодне  за  традњу, носивости  од  1,0-2,0 kg спі2  (могућа  градња  лаких  
објеката, уобичајених  конструкција). 

Мањи  део  подручја  плана  обухвата  терен  непогодан  и  врло  непогодан  за  градњу  
чијаје  носивост  мања  од  0,5 kgјсм2. 

3.1.3. Педолоuвса  струіпура  
На  простору  плана  заступ.хbени  су  следеhи  педолоціки  типови  земл,иипа. 

чернозем  на  лесу  и  лесоликнм  седимевтима  (оглејни, излужени, 
посмеђени , алкализован  и  оглејени  са  знацима  заспањивања), 

- алувијално  землиште  (Флувисол) nесковито, иловасто  забарено  и  
заслањено, 

- ритска  црница  (Хумоглеј ) карбонатва, песковита  и  
- солоњец. 

Табела: Површине  лод  појединим  типовима  земл,ишта  (ћа) и  њихова  заступленост  (%) 

уКоКовил  
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. 

Koіnіn, 

Чсрнозсм  ва  дссу  и  лесопиким  

ссднмснпјма  -. іcnyжeuu 346,44 3,25 

Чсрноіем  на  јјссу  и  дссолнјсим  

седимсјпјјма  - посмсђени  

. 

3601,92 33,79 

Чсрнозсм  ка  дссу  и  лесоликим  

ссдиИсјпИма —апквлизован  190,80 1,79 

Lјсрнозсм  на  ајіувфлном  ванссу  - 

посмсђснв  464,76 4,36 

Алувијіјјно  зсмзмјштс  (Флувисол), 

(пссјсовјпо) 1200,Zg 1 t,26 

Адуанјалао  зсмњиіптс  (Флувнсод), 

(Нлоаасто) I4О7,О& 13І20 

•• 

Алувијапво  зсмњімпс  (Флувисоп), 

(зdарсно) 1923,01 І  8,04 

Алувијјізјво  зсмњиипс  (Флувисол), 

(заслањсио) 137,51 1,29 

Чернозсм  на  лссу  и  пссолнким ніс  

нтима  оглсјснн  - са  знаинiіа  ааалањ. ј  90,80 - I ,79 

Ріпvка  uрннца  (Хумоглеј) - 

карбонаіна  (пссковита) 639,58 6,00 

Солон,сц  188,67 1,77 

• • flовриіива  под  водом  36Ѕ,82 
• 

3,46 

СВЕГА: 1О 59,61 100,00 

3.1.4. ССИЗNІИЧКе  карактеристике  

Ссизмичке  каракгсристике  условлене  су  инжењерско-геолошким  
караіпристикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  
др. факприма. 
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Према  карти  сеизмичке  рејонизације  Србије  простору  у  обухвату  гuтана  налази  
се  у  зоНи  осмог  сігнаМСѕ  скале. 

3.1.5. Клнматске  карактеристиісе  
Подручје  плана  налази  у  средишњем  делу  умереног  топлотног  лојаса. због  

различитик  теоморфолошких  обдика  релефа  постоје  и  разлике  у  климатским  
карактсрис-гикама. Најнзразитије  климатске  разликс  јавлају  се  између  иижих  терена  и  
виших  који  обухватају  део  северне  падине  фрушке  горе. 

Најнижу  средњу  месечну  температуру  ваздуха  има  јануар. Најтоплији  месец  у  
години  је  јул. У  пролеhним  месецима  (март  - мај) темпераіура  ваздуха  брже  расте, а  
током  јесењих  (септембар  - новембар) брже  се  снижава, док  су  промене  у  зимским  
месецима  (децембар  -јануар) и  летњим  (јун  - август) мање  изражене. 

Временска  расподела  падавина  се  карактерииіе  са  два  максимума: јули  72,8 
мм/м2  и  децембар  58,5 піпх/м2, и  два  минимума  - март  35,3 мпі/м2  и  септембар  33,4 
мпі/м2, при  іемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мпіIм2. 

Релативна  влажност  ваздуха  је  у  распону  од  бО-80% током  целе  године. 

Најчешћи  ветар  је  и  југоисточног  и  северозападног  правца. Остал  правци  ветра  
нису  посебно  значајни . Јачина  ветраје  између  0,81-1,31 m/ѕ. 

3.1.6. Хидролошке  карактеристике  

На  хидролошке  караісгеристике  утиче  низ  физичкогеографских  фактора  као  и  
геоморфолоіпких  прилнка. Лес  на  лесној  тераси  изложен  је  интензивнијем  дејству  
подземних  и  површинскик  вода. Најче tвћи  седименти  алувијавне  равни  песак, речни  
мул  и  лреталожен  лес, добри  су  проводници  водс  • која  се  у  њих  врто  интензивно  
инфизпрнра, због  чега  су  фреатске  издани  у  аливијалним  седимеитима  веома  богате  

водом  и  представлају  добра  изворипгга. 

дубина  фреа-гске  издани  (најплићег  водоносног  хоризонта) на  лесној  тераси  је  на  
15 - 25 м. Ннво  подземник  вода  расте  од  оіпобра  до  априла. У  мају  и  јуну  задржава  се  

досм  висок  ниво, а  затим  од  октобра  нагло  опада. Амплитуде  најчешће  прелазе  
вредност  између  1 и  І  ,5 м, док  су  дубине  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  72,00 до  76.10 м  н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  североисток- 
југозапад  са  смером  пада  премајугозападу . 
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3.1.7. Флора  н  фауііа  

Виогеографске  карактеристике  подручја  одговарају  пределима  панонског  обода. 
На  овим  караіперистичним  пределима  вегетацнја  алувијалне  равни  дуиава  

обухвата  мочварну  н  ливадску  вегетацију  и  антропогене  шуме. У  алувијалној  равни  
коју  Дунав  редовно  лдавн, поплавне  и  подземне  воде  стварају  специфичне  еколопјке  
услове  за  олстанак  различитог  бил,ног  н  животнњског  света. Шуме  поклавног  подручја  
припадају  редовно  плавл,еном  и  повремено  плавлсном  тигу  шума . 

делове  алувијалне  равни  Дунава, терене  око  канала  н  бара  на  лесној  
покрива  мочварна  и  ливадска  вегетација  са  карактеристичним  фитоценозам  које  
обухватају  вегетацију  вода  ијако  влажних  станишта, вгетацију  обала, рукаваца  и  бара, 
и  вегетацију  лнвада. 

3.1.8. Заштићена  лрііродна  добра  

сРп  Ковил,ско-петроварадински  ритіІ,  заштиl%ен  Уредбом  о  проглашењу  С?П  
Ковилско-петроварадински  puTІІ  ( Службени  гласник  Републике  Србије , број  

4412011); 

Заштићена  околнна  сломеника  кузггуре  манастира  Ковил , задітићена  Одлуком  
АЛВ  ( Службсни  лист  АГЈВ , број  29/91). О  заштити  споменика  културе  2006. на  дау  
законску  nроцедуру  и  усвајање  поднетје  чредлог  Одлуке  о  заштити  сломеника  културе  
и  његове  заштићене  околине. 

2. Станишта  заштнhеннх  и  строго  заштићеиі  врста  од  националіјог  значаја  н  
типови  стајјишта: 

- ознака: НСАЈЗа, назив: слатике , категорије  стаиишта: слатине; 

- ознака: НСАІЗ6, назив: Ковил, ке  слатине , категорије  стакннпа: слатиие. 

Стиништа  су  регистрована  у  бази  података  3авода  у  складу  са  критеријумима  
Правилннка  о  проглашењу  и  заштити  строго  заштићених  и  заштнћених  дивих  врста  
бил,ака, животиња  н  гл,ива, број  t 10-00-18/20094)3 од  20.1.2010. ( Службеии  гланик  
Републнке  СрбијеІІ,  број  5/2010). 

У  оквнру  гранuца  заштнћене  околине  споменика  кузпуре  улазн  и  део  наведеног  
сівништа  НСАІЗ6. 

3. Еколошки  коріідорн: 

- Дунав  и  његов  обалски  појас  са  наснпом  - еколошки  коридор  од  међународног  значаја  
угврђен  Регионалним  просторним  планом  АП  Војводине  ( Службени  лист  АП  
Војводнне , број  22 од  14.12.2011. године); 
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-мелиорациони  канали  - локални  еколоојки  коридори . 

3.1.9. Зеленило  - постојеће  етање  вегетације  

Зеленило  грађевинског  подручја  

зеленило  насел,а  Ковил , које  има  функцију  јавног  коришћења, заступлено  је  са  
категоријама: зелене  површине  за  спорТ  и  рекреацију, и  улично  зеленило. 

Према  заступ.њеностн  зелених  поврідина  у  населу  Ковил, највећи  проценатје  окс  
објеката  становања. 

Структура  засјупјЂене  вегетације  састоји  се  од  меких  nuuіhapa u воћних  садница  
до  квалитетне  вегетације  којаје  парцијално  заступлена. 

Трг  
На  трн  локалитета  у  Улицн  Лазе  Костића, као  и  на  Тргу  солунскн  добровол.аца  

валазе  се  зелене  повріпине. У  оквиру  Трга  солунских  доброволаца  натази  се - дечије  
игралиште.

- 

Уређење  ових  поврнінна  састсји  се  од  травне  површине  и  одраслих  стабала  зјипе  и  
црног  бора, на  којима  недсстаје  урбани  мобилијар. 

- Лииеарно  зеленило  

Линеарно  зеленило  у  населу  Ковил,је  недоволно  застуллено. 

Струкіура  застутілене  вегетације  састоји  се  оД  одраслог  биЈЂног , материјала  
(.пишћарских  и  четинарских  врста). Заступњеност  четннарских  врста  је  око  20%. У  
заdисности  од  шириие  ynuі e, формирани  су  дрвореди  који  се  наЈЈазе  на  шнроким  
травним  потесима. дрвореде  сачињавају  одрасла  стабла  тује, јувиперуса, брезе, руја, 
грешње, ораха, кестена, платана,смрче..., іпибл,е  и. травне  површине. Дрвореди  су  
сађени  према  слободном  нахођењу  становвика, који  су  обострани  и  неуједначени . 

Спорт  и  рекреацнја  

У  оквиру  намене  за  спорт  и  рекреацију  налазе  се  три  терена, која  ннсу  ограђена . 
Дендрофлора  није  застулјЂена , као  ни  ниже  таксономске  категорије .

- 

. 
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- - ј  

Зсленило  у  оквиру  другвх  намена  

У  оквиру  комллскса, у  области  образовања  (преддпколске  установе  и  основна  
школа), постоји  плаіtскк  формирано  зеленило  у  функцији  заuпиге  од  околних  
простора, бораиа  ђака  на  лросторима  за  одмор  и  спојпске  активносги . У  оквиру  школе  
налазе  се  одрасла  стабла  липе. 

Здравствене  станице  у  оквиру  оеог  комплекса  садрже  зелснило, које  остварује  
санитарно  хигијенску  н  декоративну  улогу. 

Зејіенило  у  оквнру  православне  цркве, којс  је  у  мањој  мери  заступјЂено, чине  
одрасла  стабла  липе, као  и  траве  површине. 

У  насслу  Ковил  налазе  се  два  православна  гро6ла. На  главним  улазима  у  оба  
гробла  налазе  се  мањи  дрвореди  липе. ГробЈЂа  су  у  мањој  мери  залуштена  н  недовоЈЂНо  
озелењена. У  оквиру  ове  две  поврідине  налази  се  неколнко  засада  іује  Слободке  
површине  уоквиру  комплекса  су  неозслењене. 

Зеіеннло  у  маисни  стиноваји  

[lростори  намењени  за  породично  становање  уједно  се  региструју  и  као  
специфнчан  вид  зелених  површина  у  иасел,у. 

Парцсле  породи1іног  становања  се  уређују  у  виду  декоративннх  башти  и  мањих  
повртњака  са  по  којом  воћном  садницом. За  целину  насела  од  изузетне  важности  је  
бројност  и  начин  уређсња  стамбених  парцела  које  често  уклучују  и  уличне  просторе  
испред  кућа, као  и  њихово  одржавање . Функција  зелених  поврінина  приватног  
схановања, знатно  превазилазе  локазіни  значај . Hако  се  КОрИСТО  искзbучиво  приватно, 
овакве  зелене  површине  представлају . извор  свежег  и  чистог , ваздуха, а  такође  у  
микроклиматском  погледу  и  допунски  резервоар  сакитарно -хигијенских  благодети  у  
насеЈЂу  

Зеленило  wrapa 

Зелениіо  атара  обухвата  са  северне, западне  и  источне  стране  полоприврена  
землиипа, док  се  са  јужне  стране  налази  Ковилско-Петроварадннски  рнт. Приобале  
дунава  на  западној  страни  атара  представла  изузегно  вредан  простор. уз  обалу  До  
насипа  издвајају  се  слорадична  стабла  вфе  и  тополе, а  на  делу  алувијалнот  зсмлипгга  
јавлају  ve ливаде. На  простору  према  насеЈЂу  засіуплене  су  оранице. 

На  западној  страни  насела  Ковил, уз  канал  налази  се  зелена  површина  која  се  
категорише  као  шума. Ова  зелена  површина  има  улогу  заштитног  зеленила. 
Заступњеност  зеленилаје  доволна, међугнм, овај  вид  зеленила  није  међусобно  nовезан  
дуж  саобра1ајница, као  ни  са  остаЈіим  категоријама  зелених  површина. 

У  оквиру  атара  пружају  се  екололіки  коридори, од  којих  један  пролази  кроз  
грађевннско  подручје.  Коридори  су  богати  дендрофлором  нижих  катеторија  аутохтоних  
врста. • 
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У  источном  делу  атара  налазе  се  станијита  запзтићених  н  строго  занјтићених  врста  
од  националног  значаја  и  типови  станишта  ознака: НСА  lЗа  и  НСА  136, 

категорије  станиuјта: слатине. 

КовиЈbски  рит  

Рсзерват  представЈbа  комплекс  водених, мочварних, ливадских  и  ііумских  
гілавних  станишта  (издвојено  је  39 приоритетвих  типова  станишта  за  заштиту) са  
разноврсним  орографским  и  хидрографским  облицима  ритова  (аде, рукавпи, меандри, 
плиће  и  дубле  депрсије, обалске  греде) и  за  њих  везане  животие  заједнице  (ритске  
галеријске  шуме  храста  лужњака, јасена  и  веза, шуме  црне  и  беле  гополе, шуме  беле  
врбе, влажник  ливада, мочвара  г  бара, отворених  водених  . поврпіина), природне  
вредносги  и  типични  панонскн  елементи  флоре  (443 таксона  виших  билака, bд  тога  
велики  број  ендема  и  реликата  н  37 врста  заtлтићених  на  националном  и  међувародиом  
нивоу) и  фауне  (42 врсте  инсеката, 26 врста  риба, 1 1 врста  водоземаца, 7 врсга  
гмнзаваца, од  којнх  су  све  завггићене, 206 врста  втица, а  од  сисара  већи  број  ретких  и  
угрожених  врста, као  што  су  водена  и  мочварна  ровчица, видра, дивла  мачка, куиа, 
белица). 

Ковилскн  рит  у  вегегацијском  погледу  представла  подручје  које  )е  првенствено  
шумски  комнлекс. У  питањује  хидролошки  условлена  илн  азонална  вегетација, која  се  
развија  под  утнцајем  поплавиих  и  високих  подземнuх  вода,  а  везана  је  за  алувијална  
землишта  уз  данашњи  и  некадазпњи  ток  дунава. На  рецентном  землишту, на  ком  се  
поплавна  вода  дуже  задржава, развијају  се  заједнице  врба  и  топола. 

Подручје  Ковил,ског  рита  и  поред  доминације  иіумских  екосистема, одликује  и  
мозаичност  вегетације  (везава  за  микроконфигурацију  терена  и  интензитет  засипања, 
зависно  од  режнма  поплавних  и  подземних  вода), односно  испресецаност  састојина  
аугохгоник  и  антропогених  шумских  заједница, барама, делимично  зараслим  или  још  
живим  рукавцима  дунава, са  ајекватним  акватичним  и  мочварним  фитоценозама, док  
су  више  греде  углавноі  под  лиВадским  и  закоровлсним  биЈbним  покривачем. 

Ulуме  и  шумско  землиште  

Снецијанли  резерват  прнроде  Ковилско  - Петроварадиснки  рит  припада  Јужно-
Бачком  tнумском  подручју, на  ком  гздује  ЈП  іІвојводинашумеі ,док  с  друге  стране  
корисници  и  власници  землніпта  су  различити . На  простору  Резервата  заступлена  је  
нзмењена  піумска  вегетација, коју  углавном  представла  вегетација  ритских  шума. На  
нижим  теренима  засіуп.њене  су  шумске  заједнице  врба, на  виiним  гереиима  топола  
аутопоног  и  ангропогеног  порекла, а  присутне  су  у  мањој  мери  и  састојине  природног  
порекла  које  чиuе  храст, јасен  и  брест. У  подрасту  се  јавлају  амерички  јасен, багрем, 
купина,.трска  и  бројна  приземна  флора. 

По  смеси  су  то  углавном  чисте  састојине  на  око  70% површина. Најзасгупленија  
је  газдинска  класа  вештачки  подигнутих  топола  ЕАТ, затим  шуме  беле  врбе, белс  и  
црнс  тополе  итд. 

, 

21. 



Шуме  ЈП  Воде  Војводине  се  простиру  дуж  нсипа, имају  уіогу  заштите  наситіа  
- и  • других  водоприврсдних  ббјсхата  оД  ударног  таласа  вода  дуиава. ПодеЈЂснс  су  на  
водозаштитис  шуме  1 н  11 степена. Шумску  сстојину  чинс  прстежно  меки  лишћари. 

Манастјф  Ковкјі, 

Комплекс  манастира  Ковил  обухвата  црквени  објекат  са  споменицима  културе, 
конаке  и  пратећс  објсіпе  у  функцији  маиастира- за  верску  службу  и  боравак  монаха, 
3еленило  у  оквиру  комплекса  манастира  је  плански  урсђено, док  у  оквиру  сс  комплекса  
налази  поопривредно  и  пошумлсно  земјиште  храста. 

Сложеност  садржаја  нсел,еног  месм  и  његове  рааличите  функције  налажу  да  се  у  
планирању  новог  и  реконструкцији  постојећег  зеленила  обезбеди  здравији  н  удобнији  
услови  становања, рада, купурно  - друппвених  делатности, одмора  н  рскреације  и  свих  
другик  ЖнВОТНИХ  потреба  и  активности . Свака  •од  наведених  функција  захтева  
одтоварајуће  услове  урсђивања. • 

Зеленило  у  грађсвинском  подручју  нотребно  је  унапреднти  колико  то  ограничени  
просторни  услови  дозвојbавају. Мрежу  јавног  зеленила  треба  да  допуњује  богато  
зсленкло  стамбеног  подручја,  које  у  великом  процевгу  заузима  парцелс  породнчннх  
објеката. Интервенције  којима  зеленило  добија  значај  у  области  заштите  срсдuне  
огледајт  се  у  подизању  зелених  зацпитних  појасева  око  радиих  зона, гробЋbа, као  и  
обнавјbању  аугоктоних  и  деградираних  простора.

. 

3.2. Створеве  караіnеристике  

3.2.1. Зашти1ена  културна  добра  

1. МАНАСТИР  КОВHЊ, душана  Вицкова  51, КовиЈЂ; 
Одлука  о  упрђивању  за  непокретuо  кулiурно  добро  од  великог  значаја: ,,Сл. 

лнст  АЛВ , бр.  28/91 
• 

Одлука  Владе  Релублике  Србије  о  утврђивању  заштићене  околиие  споменка  
културе  Манастира  Ковил, 05 број  633-152/2008 од  17. јануара  2008. године: ,,Службени  
гласник  РС , бр. 720О8 од  18 јануара  2008. године  

3аштнћена  околина  споменика  купурс: 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, 656112, 6562, 6753, К.О. Ковил, у  друштвеној  својнни, 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. Ковнл  у  приватној  својини, 3265, 3267, 3268, 3269, 3270?  3272, 3273, 3274,. 3278, 
3330, 6554, 6560, к.о. Ковил  у  својини  Манастира  Ковил,, 3260, 5817, 6754, 6850, к.о. 
Кови  у  меL11овитој  СВОЈИНИ. 

2. СПОМЕНИК  ПОСВЕЋЕН  РАТНИЦИМА  ПРВОГ  СВЕТСКОГ  РАТА  У  
КОВиЈЂУ, Трг  солунских  доброволаца, Горњи  Ковил,, (Спсменик  културе  и  заштићена  
околина  коју  чини  парцела  број  1428 

Одлука  о  угврђивању  за  непокретно  културно  добро  од  великог  значаја: 
,,Службени  лист  АГјВ , број  28/9!. 

3. РОДНА  КУЋА  RГГЈЕ  НЕШІ IИА  У  КОВИЈЂУ, Браће  Вуков  1, (Сломеник  
културе  и  заштиhеиа  околина  коју  чини  парцела  број  288/1) 

Решење  о  утврђивању  граница  заштиhене  околине  и  основних  услова  чувања, 
одржавања  и  корипіћења  куће  и  њене  заіптићене  околине  бр.  6-59/934-9 од  22. априла  
1993. године: ,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  5/93. 

4. СРПСКА  ПРАВОСЛАВНА  ЦРКВА  СВЕТОГ  АЛОСТОЈІА  ТОМЕ  У  
КОВШbУ  (Доњоковилска  црква), Лазе  Kocіuha 1 6, (Споменнк  културе  на  парцели  број  
2513 и  заштићена  околина  коју  чини  цела  парцела  број  2513 иделови .парцела  3312 н  
3326) . 

Одлука  о  угврђивању  за  споменик  културе  - 05 бр.  633-7567ј2005 од  1. децембра  
2005. Годин , ,,Службени  гласник  РС  бр.  108/05. 

Објеипи  у  поетупку  проглашсња  

1. СРПСКА  ПРАВОСЛАВНА  ЦРКВА  ВАЗНЕСЕЊА  ГОСГТОДЊЕГ, 

(Горњоковињска  црква) са  светосавским  ДОмом, Улица  Лазе  Косгића  број  80 н  
2. РОДНА  КУЋА  ЛАЗЕ  КОСТИЋА, Улица  Лазе  Костића  број  82. 

Споменици  културе  и  добра  који  су  у  поступку  утврђивања, на  снази  у  мере  
заштите  прописане  појединачним  аістом  - Одпуком  о  угврђивању. 

Објеіпи  под  претходном  заштитом  

1. Објекат  у  Улици  браће  Вуков  број  I 1, 
2. Објекти  у  Улици  3мај  Јове  Јовановића  број  20, 

3. Објекти  у  Улици  крала  Петра  број  11, 
4. Објекти  у  Улици  Лазе  Костића  бр.  80 и  82. 
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Лоісаліпети  са  археолонпсим  садржајсм  

Постојн  38 рекогносцираних  археолошкик  налазинпа  на  следећим  просторима: 

1. Потеvи  Нове  земе, Бели  брег  (бр.  парцела  4613-1617, 4634-4637 и  7207), 
2. Потес  Нове  земле  (бр.  парцела  4596 и  4597), 
З. 
4.  
5.  

7. 
& 
9 
10. 
1 і. 
12.  
13.  
14.  
15.  
t5.а. и  15.6 Потес  Зечијн  ат  (бр. парцела  6557, 6560), 

16. Потсс  Јіірак: Хумка  бр.1 (6565/2 н  6565/3), Хумка  бр. 2 (6565/2, 6584), 
Хумка  бр. 3 (6577, 6580), Хумка  бр. 4 (6562), 

17. Потеси  Ледине  и  Броt ин  до  (бр. парцела  3820-3828, 4312, 43634370, 
4378-4388), . 

1$. Потес  Скакавци  (бр. парцела  3452/1, 3452/2, 3452/3 и  345214), 
19. Потес  Скакавци  (бр.  парцела  3488-3498), 
20. Т1отес  Шевари  (бр. парцела  3735), 
20.а  Потес  Шевари  (бр. парцела  3654/3659), 

20.6 Потсс  Нове  ливаде  (бр. парцела  3694-3697), 

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

21.: Потес  Броћин  до  (бр.  ларцела  4328-4333), 
22. Потес  Нове  ливаде  (бр.  парцела  3376-3381 и  3392-3397), 
23. Потес  Скакавци  (бр.  К/Ш-3, на  траси  13ужиог  тока ) (бр. парцела  3564- 

3549) .. . . 

24. Потес  Скакавци  (бр. К/1Л-2, на  траси  Јужног  тока ) (бр. парцела3576/2, 
3550), 

. 25. Потеси  І,lанак  н  Скакавци  (бр.  K/Uі-I, ua траси  Јужног. тока ) (бр. 
nарцела  3608-3618, 3578/1), 

26. Потсс  Џанак  (бр.  парцела  3883-3889, 3855-3859), 
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Потсс  Виногради, (бр. ларцела  4532 и  4533), 
Потес  Виногради  (бр. парцела  4513, 4515-4522), 
Потсс  Виноградн  (бр. парјјела  4499,4503,4505-4510), 
Потес  Виногради  (бр. парцела  4488 и  4491), 
Потес  Виногради  (бр. парцела  4462-4487), 
Потес  Виногради  (бр. ларцела  349-72), . 

Потсс  Внногради  (бр. парцела  403410) 
Потсс  Виногради  (бр. парцсла  379-381,396400), 
Горњи  Ковил, (бр.  парцела  468-500, 1449-1456), 
Потес  Јарак  (бр.  парцела  6695-6603, 6708 и  6609), 
Потсс  ЈаракјЗечији  ат  (бР.  парцела  725-6730), 
Потец  Јарак  (бр. парцсла  67 17/1, 67 ј7I75  1/9), 
Потес  Аркањ  (бр. парцела  6755, 6756, 6757, 6863), 



27. Потес  Крстача  (бр. парцела  5308-5312), 
28. Потес  дрварице  са  хумком  (бр. парцела  4045-4050), 
29. Потес  дрварица  (бр.  парцела  4035-4041) и  хумка  на  парцели  бр  6956, 
30. Потес  Крстача  (бр. парцела  4146,4147, 4139-4143), 
3 1. Потсс  Крстача  (бр. парцела  5360-5365), 
32. Потеси  КрстачаЛі4анастир  (бр.  парцела  5868/1, 5869-5871), 
33. Потеси  дрварица  (бр. парцела  5419-5424, 5380-5385) и  хумХа  на  парцели  

6рој 5481; . 

34. Потес  Дрварица  (бр. парцела  4114-4116), 
35. Потес  дрварица  (бр. парцела  5390-5391), 
36. Потес  дрварица  (бр. парцела  5400-5402), 
37. Потес  Шума  (бр. парцеда  5761-5765), 
38. Потес  Шума  (бр. парцела  5747, 5748/1, 5548). 

3.2.2. Идентификација  хазарда  
На  подручју  плана, ca acrіeкra настанка  хемијских  удеса  и  могуђих  последнца  

нису  изграђени  индустријски  логони  који -се  могу  означити  као  хазардни . 

3.3.0премлеііост  ннфраструјпуром  

3.3.1. Саобраћајјја  ијіфраструктура  

друмски  саобраhај  

Нассле  Ковил, се  налази  источно  од  града  Новог  Сада. Центар  Ковија  је  
удаен  око  23 km од  центра  Новог  Сада  и  16 kіn од  најсеверније  стамбене  зоне, док  су  
границе  грађевинских  реона  Ковиа  и  Новог  Сада  међусобно  удалене  8,5 km. Време  
пуговања  путничким  аугомобилом  од  Ковила  до  Новог  Сада  износи  од  30 до  40 

минуіа, односнојавним  лриградским  превозом  око  60 минута. - 

- . 1. Примарна  Мрежа, са  основном  функцнјом  обезбеђивање  протока  
транзитног  саобраћаја  што  всћег  капацитета , комфора  и  безбедности  уз  што  мањи  број  
конфли iпних  тачака  на  мрежи, коју  чине: 

- Државни  пугеви  СЦЛ):  државни  пут  IА  реда  број  1 (државна  граница  са  
Мађарском  (гранични  прелаз  Хоргош)-Нови  Сад-Београд-Ннш-државна  граница  са  
Македонијом ), државни  пут  IIА  реда  број  t29 (Каћ-Шајкаш-Перлез-1(овачица-Сечањ-
државна  граница  са  Румунијом) и  државни  пуг  ЦА  реда  број  1 14 (Бачко  Градиіиге-
Чуруг-Жабал.-Шајкаш-веза  са  државннм  пугем  ІA рсда  број  1), 
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- 

- Општинскипутеви  (ОГI) према  населима: пудисава  (Улица  Бранка  Бајића), Каћ  
(Улица  Тозе  Марковнћа), НЈајкаш  и  Нови  Сад  (Улица  Лазе  Костића), Вилово  и  
Гардиновци  (Улица  Јоанце  Павлице). 

2. Секувдарна  мрсжа  са  основном  функцијом  дистрибуцијс  цил,ног  и  
нзворног  саобраћаја  унугар  самог  насел,а  коју  чине: 

- сабнрне  н  приступне  улице  унугар  грађевинског  подручја .насења  и  
- некатегорисани  путеви  у  аіру  (атарски  лугеви) 

Железиичісл  саобраћај  

На  подручју  нассла  КО  Ковил, налази  се  једіоколосечна  нселектрификована  
железничка  пруга  Нови  Сад  - Распулица  Сајлово  - Римскн  Шанчеви  - Орловат  (у  
далсм  тексту: желсзничка  пруга  Нови  Сад  - Орловат), која  је  предвнђена  за  јавни  
пугнички  и  тсрстни  жслезнички  саобраћај . . - : 

Железничку  саобраћајну  мрежу  у  обухвату  ллана  чиии: 

Једноколоссчна  неелеіприфицирана  железничка  пруга  број  43: (Нови  Сад}. 
Сајлово  распугница-Римски  U.lанчви-Орловат  стајалиште  (Гомашевац) од  
26+489 km до  30+436 kіn u . 

Пугни  прслази  y km 26+489 (на  месту  прелаза  државног  пута  НА-129 
преко  лруге) и  y km 29-і-015 осигурани  саобраћајним  знацима  на  путу  и  
троугловима  прегледности . 

Водни  саобраћај
. 

- Јтжну  граннцу  Ковила  чини  река  Дуиавкоја  има  статус  међународног  пловног  
луга  категорије  УL с. Међународни  пловни  пуг  дефинисан  је  прописаним  габаритима  
пловног  лута. На  ібали  нсма  уређених  марина  за  пугничке  бродовс  и  чамце. 

Водни  саобраћај  се  однија  на  реци  дунав  од  km 1244 до  km 1250+500. 

ЗЈ2 Водна  инфраструіпура  

3.3.2.1. Снабдеваи,е  водом  
- Снабдсване  водом  обавла  се  преко  постојеће  војоводн  ірсжс  која  -. 
функционнше  у  оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 
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Населе  је  повезано  на  Новосадски  ВодоводНи  систем  преко  доводника  всде  
профила  О  200 mnі. 

Секундарна  водоводна  мрежа  изграђена  је  у  свим  постојећим  улицама  и  профила  
јеО lоопімиОј5омм. . 

Поједивачне  тіотребе  за  водом, корисника  у  атару, задоволавају  се  преко  бушених  
бунара  на  парцелама  іФрисника. 

Сагледавајући  постојећс  функционално  стање  водоводиог  система  и  потребе  
постојећик  корисника. констатује  се  да  ііостојећи  водоводни  систем  задово.њаиа  
потребе  за  водом, као  и  да  може  да  буде  одговарајућа  основа  планираном  водоводном  
систему. 

3.3.2.2. Одвођењс  отпадних  и  атмосферсісих  вода  
Одвођење  отпадних  вода  највећег  дела  наседа  решено  је  ііреко  канализационог  

система.Прикуплене  отпадне  воде  одводесе  на  населски  пречистач  опхадних  вода. 

У  оквиру  канализационог  систма  отпадних  вода  изграђено  је  девет  црпник  
станица.

- 

- Атмосферске  воде  се  преко  мреже  отворених  уличних- канала  одводе  према  
постојеhим  мелиорационим  каналима  који  функционишу  у  оквиру  iелиорационог  
слива  Дунавац  и  1КовиЈЂ 1. 

У  склопу  мелиорционик  система  постоје  две  мелиорационе  црлне  станице. 

Појединачне  потребе  за  одвођењем  отладник  вода  у  атару, решавају  се  преко  
септичкuхјама  на  парцелама  корисника. 

Саглсдавајући  постојеће  стање  одвођења  атмосферских  вода, констатује  се  да  
постојећи  систем  у  највећем  делу  задоволава  потребе  одвођења  атмосферских  нода  на  
подручју  гдејс  реализован . 

3.3.2.З.Одбрана  од  поплава  
Одбрана  од  поплава, нсеЈЂа  и  атара, обавла  се  преко  постојећсг  земланог  насипа  

који  штити  брањеіо  подручје  од  високих  вода  дунава  вероватноће  лајаве  једном  у  сто  
година. 

Сагледавајуhи  постојеће  стање  одбрамбене  линије, констатује  се  да  постојећи  
систем  задоолава  потребе  одбране  од  високих  вода  дунава. - 

3.3.2.4.Наводњавање  

У  атару  насела  Ковил  нема  веhих  поврінина  под  заливним  системима. 
Наводњавање  се  обавла  на  мањим -ларцелама  преко  тифона  или  система  кап  по  кап. 

Сгледавајући - -- лостојеће  стање  наводњавања  - -поњопривредног  . землишта, - - 

констатује  се  да  оно  није  на  задоволавајућем  нивоу. 
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3.3.3. Еиергетска  нвфраструктура  

3.3.З.1. Свабдевање  елекгричном  енергијом  
Ово  подручје  се  снабдева  електричном  енергијом  из  стакице  (ГС) I 10120 kV 

,,Римски  Шанчеви  и  СГС) 110t20 kV ,,Нови  Сад  9С
• од  овик  ТСполазе  далеководи  20 

kV До  насела. далеководи  снабдевају  ТС  20/0,4 kV Koje cy изграђене  као  монтажно-
бетонске  и  сђбне, а  од  ових  ТС  полази  мрежа  јавног  осветлења  и  нсконапонска  0,4 
kv мрежа  до  лотрошача. постојеhа  мрежаје  изграђена  углавном  надземно  и  технички  
задовоава  све  усл9ве  за  квапитетно  и  поуздано  снабдевање  елеwгричном  енергијом . 

• Преко  атарског  подручја,  на  истоку, прелазе  далековод  400 kV u 220 kv. Сви  
даЈхеководи  имају  заштніпе  коридоре  у  којима  није  дозволена  изградња  објеката  и  
садња  високо  и  средње  pacіyher дрвећа  и  воћкн. 

33.З.2.Снабдевање  тоилотном  енергијом  

Подручје  Ковизј,а  се  снабдева  топлотном  енергијом  из  гасификационог  система  
и  локалних  топлотних  извора. Основни  објекат  набдевање  гасом  је  главна  мерно—
регулациона  станица  (ГМРС) ,,Будисава  која  се  гасом  снабдева  са  огранка  гасовода  
високог  притиска  RG 04-04 Госпођинци-Нови  Сад. Од  гмс  Будисава  је  изграђен  
• гасовод  средњет  притиска  до  мерно-регулационе  станице  (МРС) у  Ковилу. Од  .ове  МРС  
полази  дистрнбугквна  гасоводна  мрежа  До  лотроіuача. Снабдевање  се  одвија  несметано  
и  уз  поштовање  свик  безбедоносних  услова  које  важе  за  врсту  ннсталације  која  се  
односи  ка  цеви  лод  притиском. 

Гlреко  атарског  подручја  лролазе  два  гасовода  високог  прнтиска  и  
матнстрални  нафтовод  flанчево-Нови  Сад  • са  својим  заілтнтаим  коридорима  у  којима  
није  дозволсна  изградња  објеката. 

3.З.3.З.Елекгронске  комуникацијс  

На  подручју  Ковила  постоји  изграђена  подземна  и  надземна  мрежа  
електронских  комуникација; На  подручју  је  досіулан  сигнал  свих  мобилних  оператера, 
а  постоји  изграђена  три  антенска  сисгема  мобилне  телефоније. Зрачење  
електромагнетних  таласа  антена  је  усмерено, уског  снопа  зрачења  и  мајiог  Интензитега  
осим  у  непосредиој  -близинн  извора  зрачења. . 
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3.4. Мониторинг  живоТНе  ередине  
На  простору  у  обухвату  flлана, као  и  у  непосредној  блнзини  није  успоставјіен . 

мониторинг  чинијіаца  животне  средине. 

. 

4. општи  и  ПОСЕЕНВ  Ци.ЈБЕВИ  СТРАТЕШКЕ  ВГОЦЕВЕ  И  ЛЗВОР  
ИПДиКАТОРА  

Општи  и  посебни  цијіеви  страте tике  процене  дефинипіу  се  на  оснсву  захтева  и  
цијтева  у  погледу  заштите  животве  средине  у  другим  плановима  и  прсграмима, цијіева  
заштвте  животне  средине  утврђених  на  нивоу  Регіублике  и  међучародном  нивоу, 
прикупЈт.ених  nодатака  о  стању  животне  српине  и  значајних  питања, лробвема  и  
предлога  у  погледу  заипите  животне  средине  у  плану  или  програму. 

На  основу  дефинисаних  цијіева  врши  се  избор  одговарајуђих  индикатора  који  ће  
се  користити  у  израдистратешке  процене. 

4.1. Опіпти  јилеви  

Дефннисање  опtптих  цијіева  Стратеціке  процене  угицаја  врми  се  на  основу  
постојећег  стања  и  капацитета  простора, поеба  за  заштвтом  као  и  на  основу  смерница  
и3 гіланских  докумената  вишег  хијерархијског  нивоа. Општим  цил.евима  Стратепіке  
процене  угицаја  поставјіа  се  оквир  за  њихову  даіу  разраду  кроз  дефинисање  посебннх  
цнлева  н  избора  индикатора  кој  има  ће  се  мерити  њихова  оствареност, у  цил.у  очувања  
животне  средине  као  и  спровођење  принципа  одржuвог  просторног  равоја  подручја  
плана. 

Општи  цијвеви  стратепіке  процене  угицаја  flлана  генеразтне  регулације  насењеног  
мсста  Ковињ  на  животну  средину  су: 

заzіітита  н  одрживо  коришћење  природних  вредности, 
заінтита  културних  добара, 
обезбеђење  адекватне  превенције, мониторивга  и  кнтроле  свих  облика  
загађивања; зауставл.ање  дал.е  деградације  простора, угрожавања  и  уништавања  
природних  ресурса  и  добара; сузбијање  непланске  изградње  и  ненаменског  
коришћења  простора, • 

унапређење  еколошке  свести  и  учеuіћа  јавности  у  доношењу  одлука  везаних  за  
заштиту  животне  средине, 
постизање  рационалне  организације  и  уређења  простора, ускзіађивањем  његовог  
коришћења  са  могуhностима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  
створеним  вредностимаи  са  потребама  дугорчног  економског  развоја, 
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- -т- - - - .- - 

- обезбеђење  просториих  усдова  за  реализацију  концепта  трајко  одрјсивог  
(уравнотеженог) развоја  у  области  животне  средине, економске  и  друштве  
сфере, 

- сузбијање  непланске  изградње  и  ненаменског  коришћења  тіростора. 

4.2. ГВосебнн  цијеви  

Поvебни  циЈbеви  сіратеuіке  процене  представЛају  разраду  општих  цилева. Они  
се  дефинишу  на  основу  наведених  опппих  цијbева  стратешке  процене, дефинисаних  
планскнк  посгавки  и  концепіија. 

Они  треба  да  обезбеде  субјектима  одлучнвања  јасну  слику  о  суіптннским  
утицајима  ллана  на  жјtвотну  средину, на  основу  које  је  могуће  донеги  одлуке  које  су  у  
функцнји  заііпнте  животие  средине  и  реалнзације  основних  начезіа  одрживог  развоја. 

Посебни  циеви  стратешке  процене  угицаја  Плана  генералне  регуіације  
насел,еног  места  КовиЈb на  животну  средину  су: 

- очување  еколошког  калацитета  простора  и  побозbшање  квазппета  животме  
срединс, 

- максимајјно  могуће  смањење  свих  активности  које  имају  нетативне  ефекге  на  
природни  систем, 

подстицање  производње  и  примене  технологија  које  смањују  загађивањс  
животне  средиие  и  производњу  отпада, 
изградња  канализационог  система  за  одвођеиіе  отпадних  вода, 

- безбедно  дvnоновање  комуналног  отпад  и  санирање  дивјі.их  делонија  које  
лредставЈbају  ризик  по  животиу  средину, 

- зипитаСРП  Ковиско-петроварадинског  рнта , 
- заштита  еколошких  коридора  (дунава  и  мелнорационих  канала), 
- спровођење  мера  заштите  за  сва  културна  добра  ла  простору  у  обухвату  Ллана, 
- пречишћавање  отпаддіих  вода, 
- смањење  аерозагађења  и  ннвоа  буке  која. потиче  од  друмског  и  железничког  

саобраћаја, 
- санација  загађености  земл,ишта  н  контрола  квалигета  земли tдта, 
- услоставање  мониторннга . 

4.3. іізбор  ивдикатора  

На. основ.у. дефинисавих . посебних  цн.њева, ..врши  се  из6ор . лдговарајућиж . 
индикатора  који  ће  се  користитн  у  изради  страте tдке  процене  угицаја  на  животну  
средину. Индикатори  су  веома  прикладни  за  мерења  и  оіењивање  планских  решења  са  
становишта  МогућиХ  штета  у  животној  средини  и  за  утврђивање  које  неповоліне  утицаје  
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треба  смањити  или  елиминисати. Они  представзтају  један  од  инструмената  за  
систематско  идемтификовање , оцењивање  и  іiраћење  стања, развоја  и  услова  средине  и  
сагледавање  последица. Они  су  средство  за  праћење  извесне  пр0Мензтиве .вредности  у  
прошлости  и  садашњости, а  неолходни  су  као  улазни  подаци  за  лланирање. 

да  би  индикатори  били  поуздани  на  свим  нивоима  планирања  као  инструмент  за  
компарацију, неопходан  је  усагла tпен  систем  праћења  који  подразумева: 

- јединствене  показатезте , 
- јединице  мсрења, 
- метод  мерења, 
- период  праћења, 
- начин  обраде  података, 
- приказивање  резултата. 
Подаци  се  прикупзтају  на  разним  нивоима  и  у  разним . институцијама: 

статистичким  заводима, заводима  за  јавно  здравле  и  здравствену  затптиlу, 
хидрометеоролошким  службама, гео)іошким  и  геодетским  заводима, заводима  за  
заштиту  природе  н  др. 

Приказ  индикатора  одрживог  азвојаје  лимитиран  начивсм  прикуплања  и  обраде  
статистичкик  података. Индикатори  одрживог  развоја  морају  бити  ксрипіћени  у  
контакгима  са  међународним  организацијама  и  институцијама . 

На  снову  Правилника  о  Националнсј  листи  индіікатора  заштите  живстне  средине  
( Службени  гласник  рс,І, бр. 37/11), на  простору  у  обухвату  плана  и  непосредној  
близини, релевантни  су  следећи  индикатори: 

годишња  температура  ваздуха, 
годишња  количина  падавина, 

- . угрожене  и  запітићене  врсте, 
- заштнћена  подручја . 

5. Проџена  могућих  угинаја  планнраннх  ајпивности  на  животну  средину  

Цизт  израде  Стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  је  сагледавање  
могућих  нетативних  угицаја  плаиских  решења  на  квалитет  животііе  средине  и  
прописивање  одговарајућих  мера  за  њихово  смањење, одвосно  довођење  у  
прихватзтиве  оквире  (границе) дефинисане  законском  регулативом . да  би  се  
поставјbени  цијтостварио , ііотребноје  сагледати  Лланом  предвиђене  активности. 

5.L Проиеиа  yruuaja варијантних  решења  плана  на  животну  средину  са  мерама  
заштите  и  варијантно  решење  у  случају  нереализовања  плана  

--- Закон-нtічрописује  шта  су  то  варијантна  решења.планакоја  подлажу  стратепЈкој . 
процни  угицаја. 
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Планом  нису  разматрана  варијантна  реиіења, али  имајући  у  виду  чињеницу  даје  
Законом  о  отратсшкој  процени  утицаја  на  животну  средину  прописана  обавеза  
разматрања  варијантвих  решења, у  извеuпају  су  разматраве  Две  могуће  варијанте: 

Варијаита  і  - да  се  План  генеразше  регулације  насел,еног  места  Ковил, не  
усвоји; 

- Варнјаита  ТІ  - да  се  Ллаи  генералне  регулације  насел,еног  места  Ковил  усвоји  и  
импЈlементира. 

Утицаји  стратешког  каракгера  и  укупни• ефеісгн  Плана  на  животиу  средину  
угврђују  се  кроз  процену  и  поређење  постојећсг  стања, цил,ева  и  планских  решења, 
ограинчавајућн  сс  у  том  контсксу  на  позитивне  и  негативне  ефеіпе  доношења  или  
нсдоношсња  алава. 

• Пиказ  Варијанте  І  - неyсвајање  плана   
Плански  докумснт  представа  основни  инструмент  управњања  простором . 

Непостојање  flлана  значи  непостојање  адекватних  мера  и  услова  за  органкзовањс  
аіnивнссти  у  простору  и  његово  коришћење  уз  обавезне  мере  заштите  и  унапређења  
животне  средине, прописане  Стратешком  лроценом  угицаја  Плана  на  животну  средииу. 

У  случају  нереаііизовања  плна  генералне  регулације  насењеног  места  Ковињ  
могу  саочекивати  бројни  негативни  ефекги  на  животну  среДину. 

Піихватањем  Варијанте  L задржало  . би  се  постојеће  стање  у  простору  које  
подразумева: 

- загађењс  површинских  вода  (Дунава  и  мелнорационих  канала), 
- неадекватно  одзјагање  отпадних  матсрија  и  формирање  дивјих  депонија, 

загађење  и  неадекватно  коришћеие  квалјпетног  землишта, 
смањење  површина  под  шумама. 

Неусвајање  Њана, може  за  последицу  имати: 
недостатак  мера  и  инсіумената  за  управњање  простором  ,на  еколоіики  
прихватл.ив  и  одржив  начии, 
непоштовање  општих  и  посебних  смерница  и  мера  заінтите  животне  средине. 

Приказ  Варијанте  П  - vсваiање  и  имплементиvање  плаиа   
Прихватањем  Варијанте  ЈТ  ствојжли  би  се  услови  за  побол.шање  квалитета  живота  

грађана, уз  спровођење  мера  занпите  и  унапређења  животне  средuне  прописаних  
Гіланом  и  Стратсшком  пјоценом  угицаја. 

Усвајање  Плана  представл.а  варијанту  којом  се  стварају  услови  за: 
очување  сколошког  капацитета  простора  и  побол.шање  квалитета  •животне  
средине, 
максимално  могуће  см,ањење  свих  активности  које  имају  негативне  ефеіпе  на  
природни  снсгем,• . 

угврђивање  кон q етних  мера, услова  и  режима  заштите  жнвотне  средиие, 
безбсдно  депоновање  комуналног  отпада, 
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формирање  заштитних  појасева  у  делу  простора  где  се  најіаи  желсзничка  npyra, 
у  цилу  заштите  од  буке, 
заштиту  еколоwког  коридора  Сдунав), 
спровођење  мера  заштите  у  цил,у  пречишћавања  отпадних  вода, 
смањење  аерозагађења  и  нивоа  буке  која  потиче  од  друмеког  и  железничког  
саобраћаја, 

- заштиту  землишта. 

5.2. Поређење  варијаитних  решења  и  приказ  разлога  за  нзбор  најповол,нијег  
решења  ea acneіna замтите  животне  средине  

Поређење  варијанти  је  извршено  на  основу  аналнзе  свих  позитивних  и  негативних  
угицаја  које  би  оне  имале  на  простор, а  који  су  дату  у  лреіходн0м  поглавл,у. 

Најлрихватливнја  варијавта  у  логледу  затпппе  животне  средине, јесте  она  
варијанта  која  бн  омогућида  побоњшањс  квалитета  животне  средине  применом  мера  за  
спречавање  негативннх  утицаја, поштовањс  принципа  одржиВог  развоја, као  и  
рационално  коришћење  свих  природних  реурса. 

Разлози  за  избор  најповолније  варијанте: 
1. У  варијанти  да  се  План  не  усвоји  и  дасе  развој  настави  ло  дссадашњем  тренду  

могу  се  очекивати  бројни  негативни  ефекти  по  животну  средину  - загађење  
површинских  вод; деградација  землишта, неадекватно  коришћење, као  н  
неискоришћеност  потенцијала  простора, нарушавање  културних  и  гтриродних  добара. 

2. У  варијанти  да  се  пдан  усвоји, могу  се  очекивати  бројни  позитивни  ефекти  на  
све  компоненте  животае  средине  - побоњшање  квалитета  жнвстне  средине  и  квајіитета  
живота  лудн, очувањс  еколошког  капацитета, побоЈЂшање  санитарно-хигиј  енских  
услова, смањење  нивоа  буке  и  аерозагађења, заінтита  еколошких  ксридора  и  сл. 

Узимајући  у  обзир  све  преіходно  наведено, Варијанта  јІ  (усвајања  Плана  
генеразіне  регулације  населеног  места  Ковил,) представла  најповоњнију  варијанту  са  
acneіna заштитс  животне  средине. 

5.3. Вероватноћа, ннтензитст, сложеност, реверзибилност, временска  н  
лросторна  димензија  утицаја  плана  

У  наставку  стратеінке  процене  утицаја  извріuеиа  је  евалуација  значаја, 
просторних  размера  и  вероватноће  угицаја  планских  реіuења  лредложене  варијанте  
плана  на  животну  средину. Као  основа  за  развој  ове  методе  лослужиле  су  методе  које  
су  потврднле  своју  врслност  у  земламаЕвропске  уније. . 
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Значај  угицаја  процењује  се  у  оДносу  на  величину  (иктензитет) угицаја  и  
просторне  размере  на  којима  се  може  остварити  утицај  Утнцаји,  односно  ефеіпи, 

м планских  реіцења, према  величини  промена  се  оцењују  бројевима  од  -3 до  +З, где  се  
знак  минус  односи  на  негативне, а  знак  + на  позитивне  промене  (табела  З). 

Табела  1: Критсријуми  за  оцењивавс  величине  угицаја  
Величина  утјјцаја  Ознака  Опис  

Крнтичан  : Јак  негативан  угицај  
Већи  Већн  негагиваи  утицај  
Мањи  - 1 Мањи  негагиван  угицај  
Нема  угицаја/нејасан  
угицај  

О  Нема  утицаја, нема  података  

Позпиван  • Мањи  позіпиан  угицај  
[Јоволан  . Већи  позитиван  угицај  
Врлр  повол,ан  Јак  позіпuван  угнцај  

Табсла  2 Критеријуми  за  оцењивање  просторних  размера  утицаја  
Газмере  тЈнцаја  Озііака Опис  

Регионални  • Іvloryl угицај  у  простору  рсгије  
Опшпінски  Mozyh угицај  у  просгору  оппггине  
Градски  Гчlогућ  угицај  у  подручју  града  
Локални  ; Гчlогућ  угицај  у  некој  зони  или  делу  града  

Вероватноћа  да  ће  се  неки  процењени  угицај  дотодити  у  стварности  такође  
нредсіавла  важан  критеријум  за  доношење  одлука  у  току  израдс  плана. Вероватноћа  
утнцаја  одређује  се  пјема  следсћој  скали: 

Табеіа  3; Скала  за  процену  вероватноће  угицаја  
Всроватноhа  Ознака  Опис

• 

ІОО% Утицај  извесган  
Више  од  50% Утицај  вероваган  
Мање  од  50% Утидај  моіућ  
Мањеод l% Н  Утицајнијвероваган  
Поред  тога, додатни  критеријуми  сс  могу  извести  према  времену  трајања  утицаја. 

односно  последица. Y TQM смислу  могу  се  дефинисати  лривремениповремени  () и  
дуготрајни  QІ) ефекти. 

Табела  4; Врсме  трајања  угнцаја  



привремеіні-повремени  

На  основу  критеријума  процене  величине  и  просторних  размера  утицаја  планских  
решења  на  цињеве  стрателке  процене  врши  се  евалуација  значаја  идентификованих  
утицаја  за  остваривање  цилева  стратешке  процене  угицаја. 

У  uаредној  табели  дата  су  планіжа  решења  у  предіогу  плана  обухваћена  
прсцсном  утицаја: 

Табела  5 ГГланска  Dешења  у  пDедлогУ  плана  обухваћена  нроценом  утицаја  

1.  Одржавање  пречисгача  огпадних  вода  
2.  Њградња  нових  арпних  сганица  
З, Запмпа  кулнурних  добара  
4.  заіптіпа  сРп  ІІковијЂск()..проваРадинског  рита  
5.  заштита  еколоцјких  коридора  (Дунава  и  мелиорацноних  канала) 
6.  Повећавање  процента  нсВог  и  очување  квалитета  постојећег  зеленила  
7.  Модернизација  и  рсвитализација  постојеће  железиичке  пруге  
8.  Санација  деградираних  простора  (депонија  и  сл.) 

9. • Изградња  бициклистичких  стаза  

Табела  6 Процена  величине  угицаја  планских  решења  на  животну  средиу  

ЦНјЂеВИСПУ  
flланска  решења  

1 2 З  4 5 6 7 8 • 9 

1. 
. Очуван.е  

еколоuлког  
калацитста  
простораи  
лобол.иіање  
квалитета  

жнвотне  срсдине  

+3 +3 +З  +З  +3 +З  +3 -ј-З  +З  

2.  Максимално  
MOryііC смањсње  
свих  ајпнвности  

које  имају  
негатнвне  ефекте  

на  прнродни  
систем  

+З  +2 +2 -4-3 +З  +2 +2 • +2 +2 

3. Подстицањо  
производње  и  

лрнменс  
технологија  које  

смањују  
загађивање  

жнвотиесредине  
и  лроизводњу  

отпада  

2 О  О  О  О  О  О  О  О  

4 Изгра.пња  
каиализацнног  

снстсма  

О  О  О  О  +2 О  () О  О  
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5. сзбсдно  
ДепоноВањс  
комунаiјког  
отлацаи  

санирањс  дИВЈbИХ  
дспонија  којс  
ПрсдСТаВЈb у  

ризик  по  жнв<лну  
срtцину- 

о  о  о  о  о  +2 0 +З  О  

6. - Заштити  
скоЈјошкнх  

коридорв  (Дунава  
и  Мслнорационих  

каказіа) 

+3 0 О  0 +3 О  О  0 О  

7• 
•КовнЈbско- 

пстроварааннског  
Ркта  

0 0 • 0 +3 +2 О  О  0 0 

8. Спровођсњемсра  
заuпитсзасва  

културн  добра  на  
просторуу  

обухвату  Hлана  

0 0 +3• О  0 О  0 0 • 0 

9.  Прсчишhавањс  
опјаднихвода  

+3 О  0 О  +2 0 () О  О  

10.  Смањење  
асрозагађења  и  
ннвоабукскоја  

потичсод  
Друмскоги  
ЖЈіСЈНИЧКОГ  
саобраhаја  

О  О  0 0 О  +3 +3 0 +3 

11 Саиација  
загађсности  к  
конtрола  

4-2 +2 О  О  О  4-2 О  +З  0 

квазапста  
зсмјЂиигга  

t2. Успоставл,ање  
систсма  

монитuринга  

+2 О  О  0 +2 0 0 О  О - 

Табела  7 Процена  проегорних  размера  угицаја  лланских  решења  на  животну  среди  

Цкл,евнсПу  
Лзіанска  репіења  

-- 

1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 

ј . Очувањс  
• ејсолошког  

Г  Л  

- 

Г  Г  

- 

Г  Л . Г  Л  Г  

калцИтста  
• простора  н  
• лобwbшање  

животис  срсднне  
36 



2. Максимално  
могуће  смањење  
свихактивности  

којеимају  
нсгативне  ефеwге  

на  пркродни  
систем  

Л  Л  Л  Л  Л  Л  Г  Л  Л  

3• Подстицан,е  
лроизводњеи  

примене  
технологија  које  

смањују  
загађивање  

животне  среднне  
и  произвоДњу  

отпада  

Л  

4•  Изгрвдња  
каналнзационог  

система  

Л  

5. Безбедно  
депоновање  
комуналног  
отлада  и  

санирањедивЈbих  
лепокијакоје  
лрсдставЈbају  

рнзик  iio животну  
средину  

Л  Л  

3аштита  

еколошких  
корндора  (Дунава  
и  незiиорационих  

канала) 

Л  . Г  

7.  3аппита  сРп  
Ковињско- 

пстроварадннског  
рнтајј  

Г  Л  

8.  Спровођсњс  мера  
заштите  за  сва  

културна  добра  на  
простору  у  

обухвагу  Плана  

. Л  

9•  Прсчкшћавање  
опјадних  вца  

Л  Г  

10.  Смањсње  
аерозагађсња  и  
ннвоа  буке  која  

потичеод  
друмског  н  
желсзничког  
саобраћаја  

Л  Г  Л  

11.  Санација  
загађености  и  

контрола  
квајuпста  

земл,ншт1 

Л  Л  . Л  Л  

* 
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12. Успоставјј,ање  
сисгема  

моІитіЈринГа  

л  Г  

Табела  8: Процена  вероватноће  угицаја  планских  решења  на  животну  средииу  и  
елементе  одрживог  развоја  

Цијbеви  спу  Планс решења  

1 2 З  4 5 6 7 8 9 

L Очување  
скоЈјошког  

и  и  и  и  и  и  и  и  и  
ламнтста  

ііpocropau 
побојbшвње  
кваипста  

жН8оггнј  средиве  
2. Максимално  

могућс  смањење  
сеих  ајпивности  

іcoJe имају  
негатнвнс  сфеіпе  

наприројјни  
систім  

и  ви  и  и  и  и  и  в  

3 Пцстицањс  
проиВодњс  и  

примене  
технолQгија  коЈе  

смањују  
загађивањс  

жиастне  срјине  
к  производњу  

атпаца  

В  

4 Њg цња  
каВалнзНцноноі  

систсма  

В  

5• . Везбсдно  
дспоновање  
сомунвлног  
опІаца  и  

саннрањсдивЈ bих  
депонија  које  
прс4сінвЈbају  

ризик  по  жнвотну  
срtцину  

В  И  

Заштита  
екодоцјкнх  

корндора  Сдунава  
и  мезіиорационих  
- 

и  

. 

И  

7. 

...псгроаарацннског  

3аштитаСlt1 
Ковијско- 

рита  

- И  В  

. . . 
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g. Спровођењемера  
звштите  за  сва  

културнадобрана  
хч)оетору  

обухвату  Плана  

И  

9• Пречиіпћавање  
отладнихвода  

И  • В  

10.  Смањење  
аерозагађења  и  
нивоа  буке  која  

потиче  д  
друмског  и  
желсзничког  
саобраћаја  

И  И  • И  

11.  Санација  
загађености  и  
контрола  
квалитета  
земјЂиuпа  

И  И  В  И  

12.  Успоставл.ање  
система  

мониторинга  

В  В  

Табела  9: Процена  времена  трајања  утицаја  планских  решења  на  животну  средину  и  
елементе  олрживог  Dазвоіа  

Цкјј,евнСјW 
Планска  реіиења  

1 2 З  • 4 5 6 7 8 9 

Очувач.е  
еколоитког  
капшјитета  
простора  и  
побојј,шање  
квалитета  

животнесредине  

дд  . 

2. Максимално  
могуhе  смањење  
свнх  активности  

- којс  имају  
негативне  ефекте  
на  природни  

систем  

д  Д  д  Д  Д . •д  д  д  д  

3• 

• 

Подотицање  
производњс  и  

примене  
технологија  које  

смањују  
загађиван.е  

животне  средине  
и  лроизводњу  

отлада  

д  

4 Њградња  
канализационог  

система  

д  
. . 
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5• Бсзбсцно  
дсілоновање  
коМунаЈјвог  
отлада  и  

санирање  дивњих  
депонија  које  
предгаањају  

ризикпоживuтиу  
среднну  

д  д  

6. Заиnuта  
СКОЈјОШКHА  

коридорв  (,дунава  
и  мсзіиораиионкх  

канала) 

д  д  

7, ЗаіитіпиСРП  
К0виЈbсх0- 

аеtроварацннског  
рита  

д  д  

8. Спровођсње  мера  
заипнісзасва  

кузпурна  добра  на  
npovn)pyy 

обухватј  flјлана  

д  

9• Пречишћавање  
опіаднихвода  

д  д  

io: Смањење  
асрозаівђења  и  
нивоа  буке  која  

лолнче  ц  
друмског  н  
желсјничког  
саобраhаја  

д  д  д  

п. Санација  
загађеногв  н  
хонтроаа  
хвајјнтсга  
земвикнта  

д -  д  д  д  

12. УСПОv.ГавЈbање  
систсма  

мониторнніа  

fl fl 

Резиме  значајинх  утицаја  плана: 

На  ОСНОВ  евалуације  значаја  ,угицаја  приказаних  у  претходним  табелама, 

заклучује  се  да  имллементација  пзіана  не  производи  стратешки  значајне  негагивне  
утнцаје  на  планском  лодручју, односно  да  ће  лланска  решења  уз  примену  адекватних  
мера  заштнте  имати  лозитивне  ефеісге  на  животну  срсдину. 
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5.4. Кумујіативни  и  еинергетски  ефепи  

У  сјладу  са  Законом  о  стратешкој  процени  (члан  15.) стратетка  процена  треба  
да  обухватн  и  процену  кумулативних  и  синерг&гских  ефеката. Ови  ефеwги  су  делом  
идеіпификовани  у  преіходном  п0главлу, али  значајни  ефеwги  могу  настати  као  
резултат  интеракције  између  бројних  мањих  утицаја  постојећих  сбјеката  и  аwгивности  и  
различитих  планираних  аіпивности  на  подручју  плана. 

Кумулативни  ефекти  настају  када  појединачна  планска  решења  немају  значајан  
угицај, а  неколико  индивидуалних  ефеката  заједно  могу  да  имају  значајан  ефекат. Ка  
пример  се  може  навести  загађивање  ваздуха. вода  или  пораст  буке. 

Синергетски  ефеІпи  настају  у  интеракцији  ііојединачних  угицаја  ксји  производе  
укупни  ефекат  који  је  већи  од  збира  појединачиих  угицаја. Синергетски  ефејпи  се  
најчешће  манифес-tују  код  лудских  заједница  и  природних  станишта . 

Идентификација  кумулативних  и  синергетских  ефеката  планских  решења  на  
животну  срсдину  приказана  је  у  наредној  табели: 

Табела  10: идентификација  могућих  кумулативних  и  сннергетских  ефеката  
Њперакција  
лланских  
решења • 

. : .

:
- .: . 

Област  стратешке  процне  угппаја  
. . . : • : -.•-- •• 

Ујіравлање  квалитстом  ваздуха  
6, 1, 8, 9 

• . . 

• 

Повећіње цроцента новог и очување квазппета -. • постоје1 ег зеленил  
• модернизација и ревнталнзација постојеће . железничке -. пруге, санааија  
деградираннх  простора  (депонија  н  сл.) и  : иігрвња  . -бніикзін&гичких  сгаза  
допринеће  смањењу  аерозагађења  лростора  у  о6ухвту  ГЈлана. •-• - - - 

•. Управјјање  н  заштита  вОда- .
• •:. -. ; 

1, 2, 5 

. : 

Одржавање  лречистача  отпацлих  вода, изграпіbа  црпиих  т •каа  ипримспа  
мера  заиггнте  еколошких  коридора  (Дунава  и  мелиорациоиік  каиала) доприлеће  
пОбозЂшању. квалктега  вода. - : •

-. . :
-

• : 
. Заuітита  и  коришћење  земјbииiта. :-..

-. : : - 

1, 2, 6, 8 
- 

• 

• Одржавање  пречистача  атладних  вода, јзгРаТна: црлiлих: стаHица, повећање  
процеита  новог  и  очување  квалитета  посгојећег  зелекила  ће гw- тіозіпивне  
ефекте  на  побозЂшање  квазппетаземзЂИппј . . 

• Занјiіпаодбуке
• : • 

6, 7, 9 

• : • 

• Повећање лроцента новог и очување квалигета јп5стојећег зеленила, 
модернизација  и  ревіпализадија  nocrojetXe железничке  -пруге- и  изграпња  
бнциклисгнчких  стаза  допринеће  смањењу  нивоа  бук на  просгору  у  обухвату  
Плана - . . - •- . . 

- - . Улравлање  отпадои  - . - • - :- - -. - - - 

8 
- - •: 

Санацијом  и  уклањаіем  постојећих  делоннја  побоЈИаће ,се.. иСТем:управлаЊа  
• .-•. ., . - . .- • :. • •: ... -- •. . - - .. 

-.. : 
- Становннјіјтво  и дсјсозд вле :. .: -...

-- -, .

• . 

1, 6, 8, 9 
. 

• 
. 

Одржавање  пречистача  отпадних  вода, повећање  процевта  зеленила, сатапија  
дегцираних  посгора, као  и  изградња  бицикзіистичкнхстаза  имаће  позигнвне  
ефеісге  настановнипггво  и  лудско  здравЈЂе; - -. :: .. - .. - •: - 

- .. Заштита  природних  и  КУЈЛУРННХ  ВDСДНОСТи - - -
-. - 

З, 4, 5 Примена  мера  заампе  за  сва  кузтгурна  добра  на  іфосту  уобухватуЛдаиа, за  
залптиту  срп Ковилско-петроварадинског  рита . и• за  екозіНіже  корuдоре  -- 
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дуНав  и  мејiиорационс  јсаиале  лозитивио  1%е  угидати  на::лрИрод  •и  куЈпурне  гі. а. : . • •.• • . 

5.5. Хlроцена  тмцаја  планирапих  акіивности  на  жввотну  средилу  

Процсна  карактсристичник  угицаја  за  планско  подручје, извршена  је  на  основу  
карактсристика  и  структуре  садржаја, камене  и  фунiсцнјс  простора, као  и  природиик  
карактсристика  подручја. 

5.5.1. Вахух  

Планскс  актнвности  неће  имати  значајније  негатнвнс  ефекте  на  квалитет  ваздуха. 
Повећање  лроцента  иовог  и  очување  квалитета  постојећег  зеленила, 

модернизација  н  ревитализаиија  постојеће  железничке  пруге, санацнја  деградираних  
лростора  (депонија  и  сі.) допринеће  смањењу  аерозагађена  лростора  у  обуваіу  Гјлаиа. 

Такође, афирмација  бициклистичког  саобраћаја  ће  нмати  лозитивнс  ефекте  на  
смањење  корииіћења  возила  као  превозног  средства, а  самим  тим  допринети  смањењу  
асрозагађсња  

5.5.2. Вода  
пласке  активностн  лредвиђају  изградњу  затворсне  мреже  за  одвођење  отпадних  и  

атмосферскик  вода  и  контролу  квалитета  пре  упупітања  у  канализациону  мрежу  чиме  
ће  се  превентивнодеЈ iоватн  на  смањење  укупног  загађења  вода. 

Одржавање  изграђеног  пречисгача  отпадних  вода, као  н  лримена  мера  заілпите  
еколошкнх  коридора  дунава  и  мелиорадионих  канази  долринеће  побоњшању  кваліпста  вода. 

5.5.3. Земл,иште  

Уређењем  постојећих  и  планирањем  нових  зелених  површина  оствариће  се  позитиван  
угнцај  на  квалитет  земл,иuіта. Такође  лланске  активности  су  усмерене  на  регулисање  
одлаган,а  отпадних  материја  и  контролисану  примену  агротехничких  и  хемијских  мера  
заuітите  6ила. . 

Из  свега  горе  наведеног, може  се  закл.учити  да  ће  планске  атпнвности  имати  
позитивне  ефекте  на  квалитет  зеијЂишта. 

ж  
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5.5.4. Природна  добра  

Све  наведене  аіпивности  предвиђене  flланом  су  усмерене . на  заштиіу, 
коришћење  и  развој  природних  добара. flланске  аісгивности  су  усмерене  на  запггиту  
срп  1 Ковилско-петроварадинског  рита , Дунава  као  међународног  и  мелиорационих  
канала, као  локалног  еколопіког  коридора. 

5.5.5. Огановнивітво  

Уколико  се  попггују  све  мере  тшјтИте  дефинисаие  пзанских  решењем  за • 
предметни  простор, може  се  констатовати  да  ће  планом  предвиђене  ајсгивности  имати  
позитивне  ефекте  на  становништво . 

5.5.6. Непокретна  културна  добра  
Планске  активности  дефинишу  одређене  мере  заштите  за  сва  кузлурна  добра  које  

се  морају  у  потпуности  испоштовати  и  које  су  уграђене  у  планско  репіење, а  у  складу  са  
условима  надлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

С  тим  у  вези, плаиско  решење  неће  нмати  негативне  ефекте  на  културна  добра. 

5.5.7. Инфаструіпура  

5.5.7.L Саобр2ћајна  инфраструктура  

друмски  саобраћај  

Најзначајније  ттланиране  интервенције  на  друмској  саобраћајисј  мрежи  су: 

- изградња  тротоара  тамо  где  у  постојећем  стању  недостају, 

- изградња  бнциклистичіих  стаза,
. 

- изградња  кружних  раскрсниц , 
- изградња  општннских  путева  према  насел,има: Каћ, Новн  Сад, Вилова  и  део  

пуга  према  Гардиновцима  (обилазница  око  манастира  Ковил.), 
изградња  нових  улица  у  урбанистичкој  целини  број  2, 
изградња  пугног  објекта  на  укрштању  Државног  лута  АI (Е  75) и  општинског  
пута  према  насел.у  Вилово, 
изградња  путног  објекта  на  укрштању  државног  пута  IІА..114 иједноколосечне  
нселектрифицирана  железничка  пруга  број  43: (Нови  Сад)-Сајлово  распутница- 

Римски  Шанчви-Орловат  стајалиште  (Томашевац). 
изградња  паркинга  испрсд  објекатајавних  служби  и  гробл,а. 
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Железнички  саобраћај  

Најзначајније  нлаииране  интервенције  на  жеБіезничкој  саобраћајној  мрежи  су: 

Гlланира  се  ревктализација  и  модернизација  (респеІпивно  електрификација ) 
постојеће  железничке  пруге. 
Денивелација  друмског  прелаза  са  државним  пугем  ЈТА-129. 
Приликом  било  каквих  интервенцкја  на  железничкој  саобрађајној  мрежи  услове  
затражити  од  Железнице  Србије  ад. 

Водии  саобраћај  

Најзначајније  планиране  нтервенције  на  водној  саобрађајној  инфраструктури  су: 

- Изградња  маринс-пристанипіта  за  веивање  чамац  коД  км  1244+800 
- 

. изградња  лривеза  за  чамце  на  локалитетима  Карловачка  плажа , Тиквара 1  и  
1На  крај  света . 
Приликом  било  каквих  интервенција  на  дунаву, услове  треба  тражитн  од  

Министарства .саобраћаја, ceіnop за  пловни  саобраћај  и  безбедност  пзтовидбе. 

Вициісднстичкн  и  нешачки  саобраћај  

Афирмација  бициклистичког  саобраћаја  трсба  да  буде  на  ііno већем  нивоу, како  
би  се  овај  вид  превоза  што  виніе  популаризовао . flланом  се  оставла  могућност  
изградње  тротоара  и  бициклистичких  стаза. Услов  за  реализацију  је  да  су  
иvііуњени  vBu саобраћајни  услови  са  становиппа  законске  регулативе  и  
максимално  задржавање  и  заінтита  постојећег  квалитетног  дрвећа. 
Поссбан  акцснат  трсба  дати  развоју  бициклистичког  туризма. То  су  
међународни  пројекти  који  се  заснивају  на  изградњи  тзв. зелених  путева . 
Трасе  туриотичких  бициклистичких  стаза  углавном  треба  планирати  по  
постојећим  насипима, атарским  и  шумским  пугевима  при  чему  овакве  
бнциклистичке  стазе  не  захтевају  обавезну  нову  изградњу, всћ  се  могу  и  само  
адекватно  обелсжкти  одговарајућом  саобраћајном  сигнализацијом . У  Ковилу  је  
граса  тзв. зслених  пугсва  лланирана  дуж  насипа  рске  Дунав. 
На  местима  где  има  малн  број  пешака  и  бициклиста  могуће  је  планирати  
комбнновано  псіuачко-бициклистичке  стазе. 
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Ваздушни  саобраћај . 

Могућа  је  изградња  хелиодрома  у  обухвату  плана. Локације  -које  су  гtогодне  за  
хелиодроме  морају  задоволавати  услове  да  су  стабилизаване  равне  іiовршине  са  или  
без  коловозног  застора, минималних  димензија  25х25м, са  іірилазним  површинама  без  
прелрека  уз  лрибавлену  сагласност  и  уdлове  диреісгората  цивилног  ваздухопловства  
Републнке  Србије. 

5.5.7.2. Водна  инфраструіпура  

Сиіабдевањс  водом - 

Снабдевање  водол  насезва  биhе  решено  лреко  постојеће  и  планиране  водоводне  
мреже  која  ћс  функционисати  у  оквиру  водоводног  система  Града  Нсвог  СадL 

Постојећа  водоводна  мреиса  плансм  се  задржава  уз  могу? ност  реісонструкције  
дотрајалих  деоница  и  измештања  у  профилу  улице, а  према  планираном  распореду  
инсталација  дсфинисаном  у  попречннм  профилима  улица. 

Планира  се  изградње  секундарне  водоводне  мреже  прсфила  О  100 мм  у  свим  
новопланираним  улицама. -. 

Потребе  за  технолоціком  водом  решаваће  се  захатањем  воде  из  подземних  
водоносних  слојева  преко  бушеног  бунара. 

Појединачне  потребе  за  водом, корисника  у  атару  реідаваће  се  преко  бупзених  
бунара  на  сопственим  парцелама. 

Пјоцењује  се  да  ће  планирано  рејпењс  снабдевања  водом, на  подручју  kтлана, 
очувати  и  унапредитu квалитет  животне  средине. 

Одвођење  отладних  и  атмосферсјсих  вода  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  сепаратног  

канализационог  система. 
О-гпадне  воде  из  насела  ће  се  преко  постојеће  и  планиране  канализационе  

мреже, одводити  на  пречистач  отпадних  всда  за  насезве  -Ковил, калацитета  7.000 EЅ. 

У  насезву  је  изграђена  секундарна  канализациона  мрежа  отпадних  вода  и  девет  
црпних  станица. 

Канализациона  мрежа  отладних  водаје  профила  @ 250 мм  и  О  З00мм. 

- ГЈланира  се  изградња  секундарне  канализационе  мреже  отпадних  вода  у  свим  
постојећим  узгицама  у  којима  није  реализована  до  сада, као  и  у  свим  новопзанираним  
улицама, са  оријентацијом  на  постојећу  канализациону  мрежу. 

Плано.м  с  омогућава  изградња  нових  црпиих  станица  нмајући  у  виду  да  се  ради  
о  изразiіто  равничарском  терену  и  да  се  постижу  знатне  дубине  укопавања  мреже. 

• Црпне  станице  hc бити  шахтног  типа  и  изградиће  се  у  регулацијн  улица. 
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Појединачне  потребе  за  одвођењем  отпадних. вода  корисника  у  атару  решаваће  
се  преко  водонепрепусних  сегпичких  јама  иа  парцелама  корисНикL• 

Атмесферvке  воде  ће  се  преко  тіостојеhе  и  планиране  отворене  уличне  каиалске
) 

мреже  одводитн  према  постојећим  мелиорадионим  каналима  који  функционишу  у  
оквиру  мслиорационих  сливова  дунавац  u !ІKOBuJI,!І  

У  склогіу  мслиорационих  система  постоје  двс  мслиорационе  црпне  станице. 
Планом  се  омогуhава  делимично  зацевлење  отворене  уличне  каналске  мреже  

због  просторних  и  хидрауличких  услова  

Процењује  се  да. ће  лланирано  решен,е  одвођења  отпадвик  и  атмосферских  вода, 
на  подјучју  плана, очувати  и  унапредити  кваліпет  животне  средине. 

Одбрана  од  попјјава  

ГІланом  се  задржава  постојећи  снстем  одбрана  од  поплава. 

Одбраа  оД  високих  вода  дунава, спроводиће  се  преко  земланог  насипа  који  
штнти  населе  Ковил, и  атар  насела  од  високих  вода  дуиава  вероватноће  појаве  једuом  
у  сто  година. 

Прцењује  се  да  ће  планирано  решење  у  области  одбране  од  поплава, на  поДручју  
гЈлана, очувати  и  уналрсдити  квалнтет  животне  средине. 

Наводњавање  

Лланом  се  омогућава  изградња  заливних  система  у  атару, са  захватањем  воде  из  
поДзсМНиК  водоносник  слојева  или  мелиорационик  канала, а  све  у  складу  са  условима  
ЈВПВоде  Војводине  из  Новог  Сада. 

5.5.73. Енергетска  ииіфрасгрувстура  и  елејпронске  јсомуникацијс  

Снабдевање  елекгричном  енериијом  
Планом  гснеразіне  регулације  у  дслу  снабдевања  елејпричном  енергијом  

лланира  се  изградња  нових  калацнтета  - 20 kV надземних  водова, трансформаторских  
станица  и  ііратсће  дистрибугивне  мреже  и  мреже  јавног  осветлења. планирана  
езіекгроенергетска  мрежа  20 kУ  и  0,4 kV he ce градити  н  надземно  и  подземно. 

Радн  повећања  елекгроенергетских  капацнтета  и  сигурности  напајања  
потрошача, а  због  предвиђенс  изградње  пословно-nронзводних  садржаја  у  радној  зони  
и  уз  ауг0пуг  Е-75, у  наредном  периоду  потребно  јс  изградити  нову  трансформаторску  
станнцу  1 10/20 kV Ковил  и  приклучни  далековод  1 10 kV северозападно  од  
грађевинског  подручја. 
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Потребно  је  да  се  све  активности  везане  за  планиране  циЈеве  у  овој  области  
одвијају  са  цил,ем  да  се  спречи  негативан  утицај  на  животну  средину. То  подразумева  
примену  свих  норматива  и  стандарда  који  се  примењују  при  изградњи  овакве  врсте  
објеата  и  поштовање  услова  надлежних  органа  и  организација  код  издаања  услова, 
одобрења  и  сагласности  за  изградњу  електроенсргетских  објеката. 

Снабдевање  топлотном  енергнјом  

Гіланом  генералне  регулације  у  деіу  снабдевања  толлотвом  енергијом  планира  
се  се  снабдевање  из  гасификационог  система, локајгних  топзтотних  извора  и  
коришћењем  обновливих  извора  енергије. 

і1з  гасифнкационог  система  лотропіачи  ће  се  снабдевати  изградњом  приклучпог  
гасовода  до  мернорегулационих  станица  на  парцелама  намењеним  посзтовању , или  
директно  прикл.учењем  на  дистрибутивну  гасоводиу  мрежу. Коришћење  обновливих  
извора  енергије  има  велики  утицај  на  заштіпу  животие  средине. У  оквиру  оделка  о  
обновливим  изворима  енергије  дати  су  услови  за  иасивно  и  актнвно  коришhење  
соларне  енергије, кориіпћење  енергије  6иомасе  геотермалне  енејгије  и  еіергије  ветра. 

Потребно  је  да  се  све  аістивности  везане  за  лланиране  цил.еве  у  овој  обдасти  
одвијају  са  цилем  да  се  спречи  негативан  утицај  на  животну  средину.  Лриликом  
изградње  гасоводне  мреже  морају  се  попітовати  све  nрописанс  мере  запітите  и  
тсхнички  услови  заову  врсту  инсталације . 

Енергетска  инфраструктура  у  атару  

Сви  далековод  имају  заштитне  коридоре  у  којима  није  д03в0лена  изградња  
објеката  и  садња  високо  и  средње  растућег  дрвећа  и  воћкн, осим  уз  лосебне  услове  и  
сапіасност  ЈГГ  1Електромрежа  Србије  На  свим  далеководима  могућа  је  санација, 
адаптацнја  и  реконструкција  за  потребе  интервенција  или  ревитаЈіизације  
елсктроенергетског  система. 

.Планом  генералне  регулације  планира  се  изградња  Далексвода  20 kV јјрема  
Шајкашу  и  Гардииовцима . Нови  елекгроенсргетски  водови  могу  се  градити  и  за  
потребе  прикл,учења  објеката  у  вантрађевинском  подручју  који  ће  се  бавити  
производњом  елеісгричне  и  топлотне  енертије. 

У  КОИдО  нафтовода  планира  се  изградња  продуктовода  према  Просторном  
плану  подручја  посебне  намене  система  продуктовода  кроз  релубЈіику  Србију  
( 1Службени  гласникрс  број  19/ІЈ): 

47 



Прецењујс  се  да  планиране  акгивности  у  вези  са  електроенергетском  и  
термоејергСтСком  инфраструктуром  неће  имати  угицаја  на  очуваие  и  унапређење  
квајіитета  животне  срсдине . 

EJІCKrpQHcke комуипікације  

Лланом  се  предвиђа  повезивање  свнх  будуhих  објеката  у  систем  елеіпронских  
комуникација, изградњом  подземне  мреже  цеви  кроз  које  ће  пролазити  будуhа  
ннсталација  елекіронских  комуникација . На  подручју  је  могућа  и  изградња  азних  
станнца  и  антенских  стубова  мобилне  телефоиије . 

Све  акгивности  везане  за  планнраие  іцuвеве  у  областн  електронских  
комуникација  одвнјаће  сеса  цињем  да  се  спречи  негативан  угицај  на  животну  средииу. 
уз  све  потребне  мсре  заштите, лроцењује  се  да  планиране  акгнвности  нећс  иматu 
угнцаја  на  очување  и  уналређење  квалитета  жнвотне  средине . 

6. МРЕ  3А  СТІРЕЧАВАЊЕ  И  ОГРАИЧАВАЊЕ  дЕГАТHВдВХ  УТЦАЈА  HA 
ивотну  сгЕдину  

3апітита  жнвотне  средине  на  подручју  насел.а  Ковкл. обезбедиће  се  
рацноналиим  коришћvњем  прирадних  рссурса  према  планираном  развоју, као  и  
спречавањем  потенцијално  штетних  угицаја  на  све  компоневте  животне  средине  На  тај  
начин  обезбедиће  се  спречаање  свих  облика  загађивања  и  дсградирања  животне  
среднне  - воде, здуха, : земд,ишта, као  и  запгппа  и  унапређење  свих  облика  
лриродних  вредности  . 

Мере  запјтите  животне  средине  спроводнhе  се  према  Закону  о  заштити  животне  
vредине  Службени  гласник  Релублике  Србије , број  135/04, 36/09,Зб/09-Др., 72/09-
др.закон, 43/1 І-УС, 14/16, 76/18 и  95/I8-др.закон ) и  осталим  подзаконским  акгима  из  
ове  области. 

3а  све  пројекге  који  се  лланнрају  у  границама  плана  сагледаће  се  потреба  
покрстања  поступка  процене  угицаја  на  жнвотну  средину, у  складу  са  Законом  о  
процени  угицаја  на  животну  .средину  (,,Службени  гласник  Репубдике  Србије , број  
135/04 и  36/09) н  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  
угицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процеиа  угнцаја  на  животну  
срсдину  (,,Службени  гласник  РепЊлике  .Србије , број  1 14/08). 
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6.1. Заштита  ваздуха  

Заштита  ваздуха  на  посматраном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  Законсм  о  
заштити  ваздуха  (tслужбени  гласник  Републике  Србиј&, број  36/09 и  10/13), Уредбсм  
о  уловима  за  моніторинг  и  захтевнма  квалитета  ваздуха  ( Службени  гласиик  
Ретtублике  Србије , бр! 11/10, 75/10 и  6ЗЛ  З) и  другом  важећом  регулативом  из  ове  
области. 

Неопходно  је  предузимати  следеТхе  мерезаштите: 

успоставити  МоНиТоринг  квалитета  ввздуха  у  насењу, 
ограничавати  емисију  загађујућих  материја  из  саобраhаја: смањењем  
иктевзитета  друмског  саобраћаја, популаризацијом  јавног  превоза. изградњом  
бициклистичких  стаза, 
одржавати  дрвореде  уз  саобраћајнице , 
приликом  озелењавања  локација  намењених  за  пословање, формирати  вијпе  
спатова  зеленила  са  јіто  већим  процентом  аугохтоних  врста, 
одређеним  мсрама  стимулисати  грађане  са  индивидуалним  ложиштима  на  
прелазак  на  алтсрнативне  изворе  

• 
загревања; на  овом  подручју  за  јагревање  

објеката  и  припрему  толле  потрошне  воде  могућа  је  улотреба  обиовливих  
извора  енергије, лре  свега  солрне  и  геотермалне  енергије, 

санирати  постојеће  дивње  депоније, 

повећати  површине  под  піумама  и  заштитним  појасевима  дрвеЋа  (поњозаИітитни  
и  ветрозаппитни  појасеви) и  др. 

6.2. Запітита  земњишта  
Праћење  параметара  квалнтета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  

његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја. Земњиште  треба  контролисати  
у  складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  
земњишту  и  Води  за  наводњавање  и  методама  њuховсг  испитивања  ( Службени  
гласник  Реnублике  Србије11, број  23/94). Неопходно  је  предузимати  следеће  мере: 

успоставити  мониторинг  зсмњишта, 

пошто  се  велики  број  становника  насеЈЂа  бави  поњопривредом , неопходно  је  

вршити  контролисану  примену  агротехничких  и  хемијских  мера  заштите  биња  

да  би  се  тло  заштитило  од  потенцијалног  загађења, 
сточарску  производњу  организовати  тако  да  се  избегне  неконтролисано  
упуштање  нутријената  у  земњиште  и  лодземне  воде, 
подизати  појасеве  заштитног  зеленила  око  насења, чиме  he ce сстварити  заштита  
одеолске  ерозије, 
изтрадити  заливне  системе  за  наводњавање  у  атару, 
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обезбедити  услове  за  санацију  свих  ДИВЈЂИХ 1  депонија  И  спречитн  њихово  
обнавЈbање, 

- у  току  извођења  радова, предузимапі  све  мере  да  не  дође  до  нарушавања  
слојевите  структуре  земЈЂишта, 

- за  одржавање  саобраћајница  насела  Ковил , у  зимском  периоду, примен,нватu 
биоразградиве  материјале , 

- очувати  лостојсће  повріпине  лод  піумама. 

6.3. Заштита  вода  

Затита  вода  остварнће  се  применом  одговарајућих  мера  уз  уважавање  следеће  
законске  регулативе: 

- 3акон  о  водама  ,Службени  гласник  РС ,.бр.3О/1О, 93/12 и  101/16), 
- Уредба  о  граничним  вредноvтима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  

роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр. 67/] 1, 48/12 и  1Лб) 
-Уредба  о  граіінчним  вредuостима  загађујућих  материја  у  поврuхинским  и  

подземним  водама  и  ссднмеіпу  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службеии  гласник  
РС , бр.5О/I), . 

-Уредба  о  гравичним  вредностима  приоритетних  и  лриоритетних  хазардних  
супстакци  које  загађују  површинске  воае  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласннк  РС  бр.  24/14), 

-Правилник  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода  и  
ларамстрлма  хемијског  и  квантитативног  статуса  лодземних  вода  ( Службени  гласник  
Рс,ј, бј. 74/11). • . . 

- У  реку  Дунав  н  отворене  канале, забрањено  је  испуuітањс  било  каквих  вода  осим  
условно  чистнх  атмосфсрских  и  пречишћених  отпадних  вода, које  омогућавају  
одржавање  П  класе  вода  у  рецнпнјенту  и  које  по  Уредби  о  граничним  
вредностuма  емиснје  загађујућих . материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  ( Службени  гласник  •РС , број  67/2011 и  48/12 и  1/16), задовол.авају  
лрописане  вредиостн. 
Атмосфсрске  воде  чији  квалитет  • одговара  IІ  класи  воде  • могу  се  без  
пречишћавања  одвести  у  атмосферску  каиализацију, околну, површину, ригол  и  
др., пугем  уређених  испуста  који  су  осигурани  бд  ерозије; . 

саннгарно-фекалне  отладневоде  и  технолошке  отладне  водс  могу  се  нспуштатн  
у  јавну  канализациону  мреж , а  потом  одвести  на  насел,ски  уре )ај  за  
лречнпјћавање  отпадннх  дода  (УГјОВ), а  у  складу  са  општим  концептом  
аналисања,- пречншћавања  и  диспиције  отпадник  вода  на  нивоу  Града; 

зависно  од  потреба, код  загађивача  предвидсти  изградњу  уређаја  за  предтретман  
техколошких  отпадних  вода, тако  да  њихов  квалитет  задовојава  саинтарно- 
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техничке  услове  за  испуштањс . у  јавну  канализацију, пре  пречишћавања  на  
УПОВ-у, тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача, 
за  атмосферске  воде  са  заулених  и  запрл,аних  површина  (бензинска  пумпа, 
паркинг  и  сл.), пре  улива  у  градску  (јавну) кавализациону  мрежу  прдвидети  
одговарајући  предтретман  (сепартор  уа, таложник). 

6.4. Заштита  од  отпадних  материја  

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  
управању  отладом  ( Службени  гласник  Рспублике  Србије , број  36/09, 88/10 и  14116), 

Правилником  о  начину  складиштења, лаковања  и  обележавана  опасног  отпада  
( Службени  гласник  РС , број  92/10) и  Правилником  о  условима  и  начину  сакуллања. 
транспорта, складипјтења  и  третмана  отпада  који  сс  користи  као  секуидарна  сировина  
или  за  добијање  енергије  (ІІСлужбени  гласник  Републике  Србије , број  98/10). 

У  цилу  ефикасног  управл,ања  отпадом  треба  попповати  следеће  мере: 

- санирање  постојећих  дивл,их  депонија, 
- забрану  одлагања  опјадака  на  местима  која  нису  одређена  за  іy намену, 
- рационално  сакупање  и  кориtлћење  отпадака  који  имају  улотребну  вредност  уз  

очување  њиховог  квалитета  з  да.пу  прераду, 
- стимулисање  разврставања  комуналнот  отііада  од  стране  становништва  на  месту  

одлагања, 

- смањење  количине  отпада  на  извору  и  др.. • 

6.5. Мере  заштите  од  буке  друмског  саобраћаја  
Ради  превенције, али  и  заппнте  простора  од  прекомерне  буке  потребно  је  

успоставитн  одговарајући  мониторинг, а  уколико  НиВо  буке  буде  прслазио  дозвоЛене  
вредности  у  околној  животној  средини  у  складу  са  3аконом  о  заіптити  од  буісе  у  
животној  срсдини  ( Службени  гласник  Рс, , број  36/09, 88/1 0) предузимаће  се  
одговарајуће  мере  за  отклањање  негатнвног  угицаја  буке  на  животну  срсдину. 

Заіптита  од  буке  у  животној  средини  засниваће  се  на  спровођсњу  следећих  мсра  
заtнтите: 

поставлању  ковтролних  пунктова  за  праћење  нивоа  букс, 

поwтовању  граничних  вредности  о  дозвојеним  нивонма  букс  у  животној  
средини  у  стјіаду  са  пролисима. 
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- подизању  појасева  занітитног  зеленилаи  техкичкuх  баријера  како  би  се  смањила  
бука  која  потиче  оД  друмског  саобраћаја, 

- уклучивању  мера  заuгппе  од  буке  у  фази  пројеіповања  грађевииских  објеката  
. и  др. 

6.6. 3аііжтита  јіріtродних  добара  
Садржајн  и  активности  наведеник  поДручја  заштићеннх  природних  добара  

планнрају  се  у  складу  са  мерама  запггвте  станиппа  заштићених  и  строго  заштићених  
врста  од  националног  значаја. 

На  заіuтнћеним  подручјима  спроВсти  Мерс  на  оенову  Асга  о  заппити. 

На  стаиицпима  заштићених  и  строго  запггићсиііх  врста  од  националног  значаја: 

- забрањено  је:  мсњати  намену  површина  (осим  у  ци.п.у  еколошке  ревитадизацнје  
станишта), преоравати  површине  лод  природном  вегетацијом , уклаіаги  травни  
гіокривач  са  поврціинским  сдојем  земјbишта, лодизати  соларне  и  ветрогенераторе , 

градити  рибњаке, отварати  површинске  копове, мењатн  морфодогију  терена, 
привремено  иін  трајно  одлагати  отпад  и  оласне  матернје, укоснти  инвазивне  врсте  
бил.ака  и  животнња. 

-  еопхоДно  је:  ускладити  постојећи  режим  вода  са  цил,евима  зацпите  станиінта, 
обезбедити  одрживо  коришћење  травних  површнна  станишта  за  кошење  u ucnaіuy y 

складу  va капацитетом  станиппа  (очување  старик  раса  и  сорти. обнова  екстензивног  
сточарства  и  сл.), обнавЈbати  шумарке  аугохтоник  врста  на  одговарајућим  дивадским •  
стаништима  до  20% покровности  по  парцели , односно  до  максималне  величине  
појединачник  површина  до  0,05 ha, ускладити  лланске  документе  у  газдовању  шумама  
са  очувањем  заштићених  врста  пугсм  сарадње  корисника  шума  и  Пскрајинског  завода  
за  заштиту  природе. . 

- лрнбавитн  посебне  усдове  заштите  прироле  за  следеће  активност v изградња  И  
реконструкција  инфраструкіуре  и  објеката, планирање  рекреативних  аиивности, 
уређење  вода, радови  на  одржавању  каналске  мреже  уклучујући  и  уклањање  вегсгације  
и  остали  мејіиорациони  радови, геолошка  и  друга  нстраживања, јідизање  ванпіумског  
зеленила, сеча  дрвореда, група  стабала  и  шумица, крчење  жбуња, naJbeu,e вегетације  
ливада, паніњака  и  трстикв, као  и  ревитализацију  станишта, формирање  појнлишта  

• (копање  јаме, буінење  новот  или  обнавЈЂање  запуиптеног  бунара), као  и  за  подизање  
привремсних  сбјската  (надстрсиінице  н  сд.). 

. 
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lWepc очувања  еколошких  коридора: 

Очувати  и  унајіредити  природне  и  полуприродне  елементе  ејсолошких  
корицора  у  што  већој  мери: 

- није  дозвол,ена  промена  намена  површина  под  природнсм  и  полуприродном  
вегетацијом  (ливаде, лашн,аци, тршћаци  итд.) као  н  чиста  сеча  шумских  појасева  или  
другнх  врста  зеленила  са  улогом  еколоніких  коридора; 

- поплочавање  и  изградњу  обала  са  функцијом  еколошких  коридора  свести  на  
најнеолходнији  Минимум . Поплочане  нли  изграђене  деонице  на  сваких  200-300 м  
(оптимално  на  100 м) прекидати  мањим  зеленнм  псвршинама  ксје  су  саставни  део  
заштитног  зеленила. • Поплочани  или  бетонирани  делови  обале  не  могу  бмти  стрмији  од  
45°, изузев  пристаиа, а  структура  њнхове  ловршине  треба  да  омогућује  кретање  
животиња  малих  исредњих  димензија; 

- током  поправке /реконтрукције  постојећих  обалоугврда  прекидатв  их  мањим  
гіросторима  који  ублажавају  негативне  особине  измењеіе  обалне  струкхуре  (грубо  
храпава  површина  обалоутврде, нагиб  мањи  од  45° и  мала  оаза  приролне  вегетације) и  
на  тај  начин  омогућити  кретање  врста  кроз  измењене  деонице  реке; 

- обезбедити  отвореност  каналајводотока  по  целој  дужини. (одстранити  лостојеће  
цсвоводе); 

исгіод  мостова  као  и  на  местИма  укрштања  државник  путева  Butner реда  са  еколошким  
коридорима, предвидети  посебне  пролазе  и  прелазе  за  животиње  приликом  изград t е  
или  реконструкције  наведених  објеката; 

- избегавати  диреіпно  осветл,ење  обале  и  применити  одговарајућа  техничка  решења  у  
складу  са  еколошком  функцијом  локације  (тип  и  усмереност  светлосних  извора, 
минимално  осветење) у  складу  са  потребамајавних  површина; 

-. прибавити  посебне  услове  зацгппе  од  Покрајинског  завода  за  заштиту  природе  за  
израду  техиичке  документације  регулације  водотока, попзхочавања  и  изградње  обала, 
изградње  или  обнавл,ања  мостова  и  саобраћајница; 

- стимулисати  традиционалне  видове  кориівћења  простора  који  доприносе  очувању  и  
унапређењу  биодиверзитета  (испаша, кошење  и  сл.) на  простору  еколоінких  коридора  
ван  грађевиіских  подручја  насел,а. 

Урбане  садржаје  распореднти  по  принцилу  зонације  којом. се  одређује  
минuмална  удаЈБеност  објеката  од  еколошких  коридора  и  намена  простора  унугар  
зоне  директног  утицаја  на  коридор: 
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на  простору  изван  зона  становања, забрањена  је  изградња  објеката  чија  намена  није  
диреtnио  везана  за  обалу  водотока  са  функцијом  еколошког  коридора  на  растојању  
мањем  од  50 м  одобалс  стајаћих  вода, односно  линнје  средњег  водостаја  водотока; 

- у  зонама  становања, минимална  удаЈген0ст  ллаиираник  објеката  који  захтевају  
поплочавање  и  осветјгењеје 2о  м  а  оптимална  50 м  од  обале  коридора; 

уз  обалу  чији  је  ДСQ лланнран  за  спортско-рекреативне  акпівности , могу  бити  
смештснн  објеіпи  везани  за  активности  на  води  (нпр. привез  за  чамце  или  монтажио-
демонтажни  молови) на  тај  начин  да  Не  прекндају  коитинуитет  коридора, а  у  појасу  
вишеслратног  зеленила  планирати  објекте  који  не  захтевају  вештачку  подлогу  и  
осветлење  (нпр. рим  стаза, дечије  игралиште, уређена  зелена  површина); 

- у  проvтору  сколошхог  коридора  и  зони  непосредuог  утицаја  шириие  До  200 м  оД  

коридора, забрањено  је  одлагање  отпада  и  свик  врста  опасних  материја, складиітггење  
опасннк  материја  (резервоари  горива  и  сл.) и  нерегуларно  одлагање  отпада. 

Успостјівл,ањем  коптниуитета  зелених  површНна  чвја  струіпура  подржава  
фупкцвје  еколоШког  iсорвдора,. очувати  и  унапредитв  вегетацију  приобала  
еколошких  коридора: 

- уређењем  коuтинунраног  појаса  виінсспратног  заштитног  зеленила, очувати  појас  
приобалне  вегетације  (врбака  и  мочварне  вегетације) на  што  всћој  дужини  обалс  
водоіхжаlкаиала  и  обезбеднти  цло  већи  процснаг  (најмање  50%) аугохтоннх  врста  
плавног  подручја  (тополе, врб.е, панонски  јасен, брест, храст  луж.њак  итд.)  који  је  
неолходно  обогатити  жбунастим  врстама  плавног  подручја  

- заштнтни  појас  канала  (код  локалних  коридора  у  ширини  од  најмање  4 м) треба  да  
има  травну  ветгацију  која  се  одржава  редовних  кошењем  и  која  не  може  бити  
засенчена  дрворедом . забрањено  је  узурпирати  запітитии  лојас  коридора  преоравањем. 
изградњом  објската  u cз ; 

- обсзбедлти  очување  и  редовно  одржавање  травне  вегетацијс  насипа, као  дела  
скојјошког  коркдора  који  омогућује  миграцију  ситним  врстама  сувик  травних  
станишта; 

- на  граћевинском  зсмлиппу,  наменити  приобале  деонице  еколошког  коридора  за  
зеленило  посебне  намене  са  удогом  очувања  и  заштите  биолоuіке  разноврсности  а  
урбане  садржаје  лотрсбноје  распоредити  no принципу  зонације; 

- на  просторима , где  не  постоје  услови  за  формирање  напред  описаног  појаса  заііпитног  
зсленил  (саобраћајницс  и  сл.), обазіу  вuзуелно  одвојити  од  простора  лудскнх  
аіпивности  зеіенндом  внсине  ј 3 м; 
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- током  nланирања  заштитног  зеленила  објекатаЈблокова, уз  међне  линије  парцела  које  
се  граниче  са  обалним  појасом  наведених  водогокова, формирати  вишеспратно  
заштитно  зеленизіо  минималне  иЈирине  3-5 гп  (у  звисности  • од  величине  
парцеле/блока); 

- забрањено  је  сађење  инвазивних  врста  (списак  врста  у  Образложењу), а  током  
уређења  зслеиих  поврпіина, одстранити  присугне  самоникле  јединке  инвазивних  врста  
и  обезбедити  редовно  одржавање  зелсних  површина. 

Пронађена  геолошка  и  палеонтоло tнка  документа  (фосили, минеразји, кристали  и  
др.) .која  би  могла  представЈЂати  заштићену  природну  вредност, налавач  је  дужан  да  
пријави  иадлежном  министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска, и  предувме  
мере  заштнте  од  унипітења, оштеhивања  или  крађс. 

6.7. Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

Ради  заштите  становннuјтва  од  јонизујућет . рачења  потребно  је  ббезбедити  
услове  за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  и  успоставиІН  систематску  
контролу  рдиоакгивне  контаминације  животне  средине. 

Погребноје : 
- успоставиње  система  управњања  квалитетом  мера  заштите  од  јонизујућих  

зрачења. 
;- спречавање  недозвојЂеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  материјазlа. 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају: 
- откривање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  иејонизујућнм  зрачењима, 
- обезбеђ  ивање  организацноних, техиичких, финаисијских  и  других  услова  за  

спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења, 
- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења, 
- означавање  извора  нејонизујућих  зрачења  и  зоне  опасног  зрачења  на  прсписан  

начин, 
- примсна  средстава  и  опреме  за  заштіпу  од  нејонизујућих  зрачења  и  др. 

Заінтита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења . на  обухваћеном  простору  
оствариваће  се  у  складу  са: 

-3аконом  о  зааітити  од  јонизујуhих  зрачења  и  о  нукјіеарџој  ситурности  
( Службени  гласник  РС , број  36/09 и  9ЗЈј2), 

-Законом  о  запјтити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  РС , број  
36/09) и  

-Правилником  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењкма  ( Сіб&иІт  
гласник  РС , број  104/09). 
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6.8. Мсрс  заштјпе  културніп  д069ра  

Мере  заштите  за  споменик  култуе:  
3аuггићенн  сломеник  не  може  се  преправати , рестаурисати, дозиђивати  или  
рушити, а  забрањена  је  свака  градња  и  ма  каква  промена  облика  терена  у  
њсговој  непосредној  околини  без  преіходне  дозволе  3авода, 
Заіптићене  иконе  не  могу  се  рестаурисати  нити  премештати  без  претходног  
одобрења  Завода. 

Мере  заштитс  заштне  околине  спомсника  куЈпуое:  
- Очување  аутеитичностк  амбијента  у  којем  се  налази  споменик  кузпуре, 
- забрана  активнооти  КОје  нарушавају  природио  окружење  спомеиика  КУЈПУРС, 
- Забрана  градњс  индустријских, енсргстских, инфраструктурних , привредних  и  

других  објската  трајног  или  привременог  караіпера  који  својом  наменом, 
габаритом, волуменом, обзiнком  или  отnадним  матернјама  могу  угрозити  и  
деградирати  сјіомсник  културе  и  његово  функционисање  као  верског  објеіста, 
илн  њсгову  заштићену  окодиНу, 

Лре  извођења  земланих  радова  обавезиа  су  запітитна  археолошка  ископавања, 
Све  садржаје  делатности  и  намене  простора  и  објеката  у  оквиру  заштићене  
околине  прилагодити  намени  спомсника  куліуре  као  верског  објекга, 
Забрава  лромене  намене  површина  . и  култура  до  доношења  одговарајућих  
планскцк  аката, 
Забрана  скспјіоатације  іиума  на  начии  и  у  размерама  које  доводе  до  Деградације  
састојина  н  оголавање  тереиа, као  и  чисте  сече, 
забрана  депоновања  чврсгог  отпада, чије  одлагање  вршити  организовано  у  
оквиру  комуналних  сдужби, 
Забрана  ислуиітања  отпадник  вода  површински  и  у  рукавад  дунава, а  
елиминацију  спровести  у  прописно  изграђене  септичке  јаме, 
Забрана  експлоатацнје  минералних  сировина  н  отварањс  привремених  

позајмиuпа, 
забрана  превођења  далековода  снаге  35КW и  веће, 
Постојећи  водоток  оставити  у  природном  стању  н  регулацuоне  радове  изводити  
само  у  сдучају  угрожсносги , односно  у  интересу  заштите  Спецнјалног  резервата  
лрироде  ,,Ковилско-летроварадински  рит  нли  заштићене  околине  споменика  
kynІype, 
Озел,ењавање, формирање  заштитног  појаса  и  други  видови  садње  могу  се  
обавлати, лоред  аутохтоних, и  Дрвенастим  и  жбунастнм  врстама, одговарајућнм  
за  специфичне  услове  сгаиипгга  на  овом  простору, 
3а6рана  уношсња  страник  врста  див,њачи  и  пориблавање  врстама  које  могу  да  
изазову  измену  састава  аугохтоног  живог  света. 
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Мере  заштите  за  Спомениіс  лоевећеіі  ратницима  Првог  светског  рата: 
- Редовно  чување  и  одржавање  споменика, 

Споменик  се  не  сме  померати  са  места  на  којем  је  саграђен. 

Мере  заштите  за  родnу  куВу  Илије  Нешипа: 
Забрањена  раскопавања, рушења, преаравЈЂања, презиђивања  или  вршења  било  
каквих  радова  који  могу  наруwити  својства  споменика  куліре  без  утврђених  
услова  и  сатласности  надлсжне  установе  заштите, 
Извођење  техничко-заштитних  мера  ради  сбезбеђења  од  овітећења  или  
униттења  псд  условима, у  поступку  и  • на  начин  утврђен  3аконом  о  културним  
добрнма, • 

Коришћење  споменика  куітуре  у  сврхе  које  су  у  складу  са  његовом  тіриродом, 
намеіом  и  звачајем, 
Обавештавање  надле kне  установе  заtдтите  о  свим  правним  и  физичким  
променама  насталим  на  споменикукултуре , 
У  границама  заштићене  околине  не  смеју  се  подизати  нови  објекти, а  кућни  
претпростор  мора  се  одржавати  у  затеченом  стању  и  изпіеду. 

• Мере  заіцтите  споменика  іcynіype СРПСКЕ  UРАВОСЛАВНЕ . ЦРКВЕ  
СВЕТОГ  АЛОСТОЛА  ТОМЕ  У  КОВиЈБУ: 

очување  изворног  изтледа  спозЂашње  архuтеістуре  и  ентеријера, 
коризонталног  и  вертикалног  габарита, облика  и  нагиба  крова, свих  конструктивних  и  
декоративних  елемената  оригиналних  материјала  и  фудкционалннх  карвктеристика, 

- редовно  nраћење  стања  и  одржавање  конструктивно  статнчког  система, 
кровног  покривача, свих  фасада, ентеријера  и  исправности  инсталација  у  спсменику  
културе, 

забрана  радова  који  могу  угрсзити  статичку  безбедност  споменика  
културе, 

- поставлање  и  одржавање  адекватне  расвете. 

Мере  запггите  заштићене  околине: 
- . урбанистичко  и  комунално  одржавање  и  коришћење  уличног  простора  

испред  споменика  културе  каојавног  простора  іiревасходно  намењеног  пешаuима. 

објекти  под  іхретходном  заштитом  

MeDe заштнте:
- 

очување  оригиналног  хоризонталног  и  вертикалнот  габарита  постојећих  
објеката, конструіпивног  склопа  и  примењен iк  материјаЈіа, 
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- 9чување  основних  вредности  функционалног  скзtопа  и  ентсријера, као  и  
сачуваник  деіала  y eіnepujepy (дашчаник  подова, кал,евих  пећи, оригиналне  столарије  
исл.), 

- очување  вли  рестаурација  изворног  изпіеда, стилских  карактеристика, 
декоративних  елсменаіа  и  укупног  ликовног  израза, 

при  санацији, адаіітацији  или  реконструкцији  користити  оригиналне  
материјале, начин  обраде  и  врсіу  декорације, 

- обавезно  задржавање  свих  оригиналних  нагнба  кровних  равни, као  и  
оригиналног  начина  покривања  и  материјализације, 

- све  накиадно  додате  елемеіпе  нли  деловс, или  некомпагибилно  замењсне  
конструкције  нли  дедове  конструкција, дозидане  објекте  или  делове  објеката  који  нису  
у  складу  са  оритиналним, потребно  је  реконструисати, односно  довести  нзгледом  у  
стање  тако  да  не  наруіііава  основни  концепт  градње  и  оргаиизацнје  парцеле, 

- очување  односа  изграђеног-неизграђеног  на  парцели, 
- могућа  је  промена  намене  дела  или  іелог  објеwга, уколико  она  неће  

нарушити  постојећн  архитеіпонско-конструwгивни  склоп  и  функционалну  шему, 
- ocіanu објекпи  на  парцели  (доградне  и  дворишни  објекти) ве  подпежу  

режиму  заштите  гnавног  објекта  и  решавају  се  у  складу  са  њиховом  валоризацијом, али  
тако  да  не  наруше  вредности  главног  објекта, а  према  условима  надлежне  установе  
зааггите  нетІокретних  културних  добара. дворишни  простор  партерно  и  хортикујпурно  
уредити  и  ускладити  са  главним  објектом, уз  максимално  очувањс  нпи  реконструкцију  
економскнк  зградау  двориппу  (чардаци, шупе  сл.), 

доаволено  је  увођење  савремених  инсталација, тако  да  не  uapynіe 
вредности  ентсријера  н  екстеријера, 

- промена  намене  таванскик  и  подрумских  просторија  је  могућа  уз  
обавезну  сагласност  надлежне  установе  занітите, 

- при  реконструкцији  крова  обавезно  је  задржавање  његове  оригиналне  
геометрије, материјализације  покривача  и  конструкпивног  склопа, 

-
• код  адаптације  додрумскнх  просторија  водити  рачуна  о  статици  објеіпа, 

санацији  евентуалне  влаге  и  примени  свих  превентивних  радњи, уз  лретходно  
испитивање  тла  и  нзраду  елабората  зајдтнте  тог  oGjeіna, anu u суседних, 

- отварање  портала  и  излога. Приликом  интервенције,  мора  се  лсштовати  
принцип  јединствеііог  третмана  целог  објеіпа, тахо  да  се  не  наруше  основне  вредности  
архитејсіуре, стилске  карактеристике  н  пропорцијски •  односи  ликовних  и  
конструктивних  елемената  на  фасади. 

Након  истека  три  године  од  дана  евидентирања  објеіпа  за  добро  које  ужива  
претходву  заштиту, не  лримењују  се  мере  заштите. . 
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Локалитети  са  археолошісим  садржајсм  

Опшме  мере  аштите  простора: 

• Простори  посебних  културних  и  природних  вредности  се  адскватно  чувају  и  
репрезенгују  у  складу  са  својим  значајем  и  непосрелжим  окружењем; 

- планирају  су  радови  на  уређењу  и  ревитализацији  репрезентативног  сегмејпа  
археолошког  подручја  реконструкцијом  и  презентацијом  іn ѕіtu, y цилуочуваи.е  
наслеђа  и  образовање. 
ГТре  предузимања  било  каквих  земл,аних  радова  на  свим  хонстатованим  
локалитетима, потребно  је  од  надлежног  Завода . исходовати  слсве  и  мере  
заштите. На  овим  локалитетима  и  зонама  заштите, пре  изградње  нсвих  објеката, 
инфраструктурних  коридора  и  извођења  других  земл,аних  радова,  морају  се  
обавити  преіходна  заuітитна  археолопзка  истраживања. 
Изузетно  јс  важна  и  пријава  случајјих  налаза  надлежном  Заводу  за  заііггиіу  
споменика  културе, као  и  спречавање  незаконитог  ископавања, девастације  и  
отуђења  археоло tнког  кујгіурног  наслеђа. 

Посебне  мере  зашмите  nростора  за  1 смепена  режима  заштнте  

Аркеолопіко  і-іодручје  старе  обале  Дунава  и  зоне  археолошких  локалитета  бр. 1-

9 и  12-16 у  атару, строго  чувати  у  скзіопу  интегралне  заінтите  природних  вредности  
очуваног  предела. Приликом  реализације  плана  (урбанистичког  и  инфраструктурног  
развоја) неопходноје  што  ман,е  оштећења  постојећег  археолошког  наслеђа. 

6.9. Заінтита  зеленила  и  заштита  зеленИлом  
Основни  концепт  озелењавање  заснива  се  на  уређењу  лостојећих  и  повећању  

поврцiина  под  зсденилом , односно  повезивању  зеленила  у  целовит  систем, и  
обезбеђењу  равномерног  распореда. 

Салаши . 

Уређење  зелених  површина  салаша, треба  да  се  састоји  од  више  функхјвсналиих  
зона, као  што  су: економска  функција, функціја  за  одмор, разонсду  и  за  игру  деце  и  
друго. Приликом  озелењавања  површина  претежно  користити  аутохтоне  врстс, 
различитих  6илних  категорија  (дрвеhе, жбуње, цвеhе  и  перене). Уређење  зелених  
површина  подразумева  партерно  уређен.е. На  овај  начин  би  се  подстакло  очување  и  
сећање  на  амбијенталне  вредности  салапіа. 
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Фарме  

Придиком  уређен,а  зелених  поврніина, у  оквиру  комплекса  фарми, потребно  је  
подићи  заuпитни  појас  лрема  окружењу, због  санитарно -хнгијенских  функција. 
Приликом  уређења, избор  бкл,ног  материјала  треба  да  садржи  претежио  аугопоне  
врсте, разјичитИх  биЈЂних  категорија  (високо  и  Ниско  дрвећс, високо  и  ниско  жбуње, 
као  и  цветне  површине). Комплекси  пссдовних  простора  веhu оД  5 ha треба  да  садрже  
30 - 5О% зелених  ловршина. 

Трстишt и  пашњашј  

Трстици  и  паіuњаци  су  неалодко  пол,опрнврсдно,земјБннпе  које  се  може  
наменити  за  гајан,е  специфичних  6илних  врста  (лсковито, медоносно  иди  зачинско  
биле  и  друго). Предлажу  се  и  засади  тзв. енергетског  биња  којс  ће  се  користитк  у  
енергегске  сврхе  (врба, багрем, топола, трска, сирак, пауловнија, miѕcanthuѕ  gіganteum 
нтд.). 

Линијско  зсленидо  уз  саобраћајнице   
Уређење  зелених  ловршнна  поред  лугева, лланнра  се  садржајима  линеарног  

зсленила, групних  засада  или  травнатнх  површиНL Избор  бил.ног  материјала  треба  да  
буде  претежно  од  аугохтонкх  сорти. забрањена  је  садња  високих  и  средњих  бил,ака  
испод  енергетских  коридора. 

Површине  за  DекултивацијУ   
Прилнком  рскултнвације  позајмиппа  и  депоније  које  нису  у  функцији, неопходна  

је  санацнја  терена, што  подразумева  чишћење  и  одношењс  отпада, насипање  земл,е, а  
потом  подизање  одговарајућс  вегетације. 

Оиовни  концепт  озелењавање  просторне  цедиuе  број  3 се  заснива  на  уређењу  
постојећих  и  повећању  површина  под  зеленилом, прс  свега, уз  обале  Дунава, 
повезивању  зеленнда  у  целовит  систем  и  обезбеђењу  равномерног  распореда. 

Шуме   

Под  шумским  земјБиштем, у  скдаду  са  Законом  о  шумама, подразумева  се  
землнште  на  комс  се  гаји  шума  или  земд,иште  на  коме  је  због  његових  природних  
особина  рационалније  да  се  гаји  шума, као  и  земл,иuіте  које  јс  овим  планом  намењено  
за  шумску  производњу . 

Уређење  шумкрг  земњншта  је  у  интсресу  очувања, заштите  и  унапређење  стања  
шума. Подразумева  се  акгнвирање  свих  потенцијала  шума  и  њнхових  функција, и  
подизање  нових  шума  у  цињу  постнзан.а  оптнмалне  шумовитости , просторног  
раслореда  и  струіпуре  шумског  фонда. Шуме, као  добра  од  оппітег  интереса, морају  да  
се  одржавају, обнааЈbају  и  користе. 

Шумско  земл,иште  се  користи  за  шумску  производњу  и  не  може  да  се  користи  у  
друге  сврхе  осим  у  случајевима  и  под  условима  угарђеним  Законом  о  шумама. Развој  
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шумарства  подразумева  повећање  површина  аутохтоних  піума  и  развој  піумарства  као  
привредне  тране, рационално  и  вишенаменско  коришћење  шума  и  шумскбг  землишта  у  
складу  са  његовим  биоломким  капацитетима, као  и  унапређење  стања  постојећих  
шума; пласман  коришћења  и  газдовање, а  све  у  складу  са  аіпуелним  планским  
документима. 

Рибњапи  

Рибњаци  и  дРуги  објекти  за  аквакултују  могу  имати  и  туритичко -рекреативку  
функцију. Поставка  бил,ног  материјала  треба  да  буде  претежно  од  аугохтоних  врста  
(дрвеђа, шибња  и  акватичне  вегетације). 

МелиоDациони  канајіи   

3еленило  уз  мелиорационе  канале  потребно  је  допуњавати  и  одржавати  претежно  
аутохтоним  врстама, како  се  не  би  нарушио  еколошки  систем. У  зони  од  5 м  забрањена  
је  садња  високих  биЈЂака, осим  травне  површине. 

Еколошки  корилори  
Уређење  зелених  површина  еколошког  коридора  треба  да  се  сведе  на  допуњавање  

и  одржавање  зелених  поврwина. Забрањено  је  уношење  инвазивних  врста  билака. У  
небрањеном  делу, осим  травне  површине, забрањена  је  садна  од  стопе  насипа  
удалености  најмање  14 м. 

Линијоко  еленнло  Уз  саобраћајниuе  

Уређење  зелених  површина  поред  путева, хпіанира  се  садржајима  линеарног  
зеленила, групник  засада  или  травнатнх  поврtпина. Њбор  билног  материјала  треба  да  
буде  претежио  од  аугохтоних  сорти. Забрањена  је  садња  високих  и  срелњих  билака  
испод  енергетскик  коридора. 

Тргови  
Уређење  тргова  треба  да  се  базира  на  поставци  декоративне  вегетације  

различитих  категорија  (дскоративно  дрвеће, жбуње  као  и  цветне  ловршине). Поред  
вегеівције, тргове  је  потребно  опремити  урбаним  мобилијаром. На  травним  
површинама  планира  се  дечије  игралиште. • Споменике  и  скулптуре  је  потребно  
нагласити  декоративном  вегетацијом . Важни  чиниоци  који  одређују  карактер  и  
раслоред  зеленила  окоспоменикајесу  величина  и  висина  споменика, облик  и  материјал  
од  когаје  изграђен, као  и  положај  упростору. 

На  тргу  солунских  добровоЈЂаца  задржавају  се  два  спомен  крста. 

Јужни  део  Трга  ослобођења  предвиђа  се • за  меморијални  парк. 3а  уређење  
меморијалних  паркова  караісгеристични  су  синтеза  архитекіуре, скултпуре  и  вртле  
парковске  уметности. При  лоцирању  знатног  Ђроја  различитик  скулпіура, предвиђа  се  
организација  Нсколико  праваца  кретања  различитих  дужииа. Засади  укЈЂучују  врсте  са  
изразитим  архитектонским  облицима  (четинарске, јіирамидалне  врсте, лишћарске  врстс  
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са  правилним  густнм  крошњама  и  др),  шишани  боскети, живе  ограде  и  зидови, велике  
површине  партернихтравњака  као  и .ниски  цветњацијасних  боја  и  облика. 

Скбер  
Уређење  сквера  треба  да  садржи  декоративну  вегетацију  и  урбани  мобилијар. 

Строго  водити  рачуна  прнликом  уређења  да  се  не  заклања  видни  олсег  возача. 
гlостојећа  вегетација  треба  да  се  задрж , болесне  н  опітећене  билке  треба  да  се  
санирају  и  замене  НоВим  .билјним  материјалом . 

nuііeapuo зелениіо  y HaceJby 

Осноау  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. Гјланира  се  квалнтативна  допуна  садннца, 
односно  реконструкција  дрвореда  у  већем  броју  улица  садњом  одговарајућих  
листопадних  врста. Код  садње  дрвећа  у  дрворедима  стабла  алеја  садити  на  размаку  6 - 
7 м, а  изразито  високе  врсте  у  улицама  веће  ширине  на  размаку  .од  10 м. У  улицама  
профила  . 10-15 м  формиратн  једностране ,  а  у  ширим  улицама  (око  20 . м  и  вніце) 
двостране  дрвореде. У  сасвим  узаннм  удицама  где  није  могуће  лоднзаве  дрвореда  
улично  зеленнло  ће  замешпи  формирано  шибл,е  њи  декоративно  дрвеће  у  
предбаштама  породичиог  стаиовања. 

Пр.остор  око  завстног  крста  у  југозападном  углу  раскрснице  улица  душана  
Вицковbг  и  Лале  Новселца  се  планира  за  додатно  партерно  и,хортикултурно  уређење. 

3 штитни  појас  уз  Дунавац  (део  еколошког  коридора) у  грађевинсксм  подручју  у  
ширнни  од  најмање  10 м  треба  да  има  травну  вегетацију  која  се  одржава  редовним  
кошењсм. Забрањено  је  уностпи  инвазивне  врсте, док  уређеніе  овот  подручја  трсба  да  
се  базира  на  аугохтоним  врстама  и  различите  спратности. Постојећу  вегетацију  треба  
задржати, редовно  одржавати  и  болесне  би.њке  заменити  новим  биЈЂним  матернјалом. 
Поставка  урбаног  мобтлијара  треба  да  буде  направлена  од  што  прнроднијет  
Матернјала . 

Зеленwо  у  намени  становања  

Парцеле  дородичног  становања  се  уређују  у  виду  декоративних  башти, кућних  
врггова  и  мањик  повртњака  са  покојом  воћном  садвицом . 3а  целину  насејт,а  оД  изузетне  
Важности  је  бројност  и  начин  уређења  стамбених  парцела  које  често  укњучују  н  уличне  
просторе  испред  куЋа, као  н  њихово  одржавање. Функција  зелених  површииа  приватног  
становања  знатно  превазилазе  локални  значај. Иако  се  користе  искл,учиво  приватно, 
овакве  зелене  површине  представЈЂају  извор  свежег  и  чистог  ваздуха, а  у  
микроклиматском  погледу  и  допунски  резервоар  савнтарно -хигнјенских  благодети  у  
насеЈЂу. 

Зеленшіо  у  намени  посјјовања  

3аступЈЂсност  зелених  поврніина  у  комплексима  пословања  зависи  од  њихове  
величнне. Комплекси  величине  јо  1 ha, треба  да  имају  минимално  20% зелеих  
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површина, а  комллекси  оД  i до  5 ha, 25% зелених  површина. Потребно  је  подиhи  
заштитни  појас  ободом  комнлекса. уз  објекте  пословања  предјтаже  се  поставка  
декоративне  вегетације, различите  спратности. Главне  улазе  објеката  гiотребно  је  
оплеменити  цветним  врстама. Стазеје  потребно  олремити  урбаним  мобилијаром. 

3еленнло  у  номени  образовања  

Основне  функције  уређења  у  оквиру  комплекса  из  области  образовања  основне  
школе  и  предшколске , уQтанове) изражене  су  .потребом  да  се  деци  обезбеди  потребан  
мир, најпре  кроз  стварање  услова  за  умањену  буку, а  затим  кроз  поболіпавање  
микроеколошких  услова. Потребно  је  !lрименити  најадекватније  биолоіпке  и  
хортикузпурне  захвате  на  комвлексима  како  би  укупан  ефека  био  задовоњавајући . Од  
укупне  површинс  •ових  комплекса  40% треба  да  припада  зеленим  поврінинама. У  
tнколски  круг  треба  да  се  унесе  што  више  зеленила, јер  се  тиме  повећава  асимилациона  
вредност, не  само  овог  простора  већ  и  tnupe околине. При  избору  врста  потребно  је  
вопити  рачуна  да  се  изоставе  асмогене  и  алергогене  врсте  н  6нне  са  отровним  
бобицама  н  бодјЂама. 

Зеленило  у  намени  здравства  
• Фувкције  уређења  зелених  повртuна  око  дома  здравња  су  одвајаіе  површина  у  
• хигијенском  смислу  и  издвајање  болесннка. Потребно  је  адекватно  допуннтu зелену  
површнну  комплекса  користећи  бињке  са  изуетно  декоративним  својствима. 

ЗеАенило  у  намвни  еерскцх  објеката  

Приликом  уређења  порте  храмова  треба  строго  водити  рачуна  око  избора  бињног  
материјала  као  и  самог  начина  уређења  зелене  поврідике. Потебно  је  бињкама  
нагласити  објекат, као  и  опремити  урбаним  материјалом . Избор  бил,ака  треба  да  се  
заснива  на  аутохтоним  врстама. 

Зелетиіо  у  номенн  Месне  заједнице  н  дома  за  смарије  особе  

Уређење  зелених  површина  Месне  заједнице  и  дома  за  старије, потребно  је  да  
садржи  елементе  ларка. Поред  опремњености  урбаним  мобилијаром , потребно  је  
обезбедити  наткривене  клупе  за  седење, као  и  друге  пасивне  рекреативне  функције. 
Избор  вегетације  треба  да  буде  претежно  од  аугохтоних  сорти. 

ЗеленіLПо  у  натііенп  културе  
Приликом  уређења  зслених  nоврtдина  око  Културног  центра, потребно  је  

обезбедити  слободне  травне  лросторе  за  куліурна  дешавања. Потребноје  садити  биЈbке  
аутохтоних  сортн. Зелене  површинеје  потребно  опремити  урбаним  мобилијаром . 

3еЈіенило  у  наменн  спорта  н  рекреацнје  
Заступ.њеност  зленила  око  спортских  објеката  одређује  се  на  сснову  просечних  

норми  за  одржавање  чистог  и  свежег  ваздуха, па  је  ободом  њихових  комгілекса  
потребно  подићи  заштитни  појас. Минимално  учешће  •уређених  зслених  површнна  
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износи  40%; Спортске  цеитре  потребно  је  уредити  у  парковском  стилу. Распоред  
бил,ака  зависи  од  положаја  објекта  дбк  је  стазе  потребно  опремитн  урбаиим  
мобнлијаром. Главне  улазе  пословних  објеката  је  потребно  оплеменити  цветним  
површинама.. 

Зелинwіо  унамени  гроблја  
На  гроблима, поред  санитарно-хигијенске  функције, зеленило  има  и  декоративно  

- естетску  улогу, јер  ове  ловршине  имају  караіпер  меморињлних  места. По  ободу  
гробала  предлаже  се  подизање  зеленила  од  дрвећа  различите  висине, четинарских  и  
лнстопадних  врста, у  функцији  заштитног  појаса. 3еленило  гробла  треба  да  је  уређено  
у  парковском  стнлу, а  ободом  комплекса  потребно  је  формирати  појас  заштнтног  
зеленила  ширине  од  10-15 м. Однос  површина  за  сахрањивање  према  осталим  
садржајима  је  бО:40%. У  оквиру  ловршина  које  нису  намењене  сахраи,иању  учешће  
зелених  .површина  трсба  да  буде  40% (украсног  и  задіппног  зеленила). 

б.1О  Услови  и  мере  за  спречавање  негативних  утицаја  прнликом  изградње  
саобраћајних  површина . . 

друмски  саобраћај  

Правипа  уређсња  и  лравила  грађеи. друмске  саобраћајне  мреже  су: 

Прнликом  изградње  саобраћајннх  површина  мора  се  поіuтовати  Правилник  о  
техннчкнм  ставдардима  планирања, пројекговања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  ( Службени  гласник  РС , бр. 22Л  5) који  ближе  дрописује  
іехиичке  сндарде  приступачности  којима  се  обезбеђујс  несметано  кретање  
деце, старих, особа  са  отсжаним  кретањем  и  особа  са  иниалидитетом ,  разрађују  
урбаннстички  условн  за  планирање  простора  јавних, саобраћајних  и  пешачкнх  
површина, прнлаза  до  објеката  и  пројектовање  објеката  (стамбених, објеката  за  
јавно  кориш1ење  и  др.), као  и  поссбних  уређаја  у  њима. Порсд  преіходно  
наведеног  правилника  треба  узети  у  обзир  и  СРПС  У.А9. 20 1-206 који  с  односе  
на  лросторне  жпрсбе  инвалида  у  зградама  и  околини. 

- Минимална  ширна  тротоара  за  један  смер  кретања  пепіака  је  1 пі, а  за  
двосмерн  1,6 м. Међутим  ове  димснзијс  треба  примењивати  само  изузетно  и  то  
у  зонама  породичног  становања. У  зонама  вншепородичног  становања  треба  
прнмсњивати  минималну  димензију  тротоара  од  2 nі, a препоручњиво  је  З  м; 

- На  местима  где  је  предвиђена  већа  концентрацнја  пеіпака  као  што  су  на  пример: 

аутобуска  стајалишта, велике  трговине, јавни  објеіпи  и  сдично, потребно  јс  
изврінити  проииирење  пешачких  стаза. По  правиду, врши  се  одвајање  пешачког  
од  колског  саобрађаја. Раздвајање  се  вріuи  примсном  заштитног  зеленог  појаса  
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где  год  је  то  могуће. Уколико  то  није  могуће, а  услови  одвијања  саобраhаја  
захтевају  запітиту  пешака, морају  се  прсдвидети  запЈтитне  ограде; 
Прспорука  је  да  се  тіот0ари  и  паркинзи  изводе  од  монтажних  бетонских  
елемената  или  ллоча  који  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођена, 
раздвајања  и  обележавања  рааличитих  намена  саобраhајних  површина. Поред  
обликовног  и  визуелног  ефеіпа, то  има  лракгичну  сврху  код  изградње  и  
реконструкције  комуналних  вдова  (инсталација); 
Увек  када  је  могуће, тежити  да  бициклнстичка  стаза  буде  двосмерна, тј. 
минималне  ширине  2 м  и  физички  одвојена  од  осгалих  видова  саобраћаја. 
Бициіслистнке  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором. 
Комбинована  пешачко-бициклистнчка  стазаје  минималне  ширине  3 м; - 
Гlаркинзи  могу  бити  уређенн  и  тзв. ,,перфорираним  плочама , 
,,префабрикованим  танкостеним  пластичним , или  сличним  елементима  који  
обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, довол,не  за  навожсње  возила  и  
истовремено  омогућавају  одржавањс  ниског  растиња. Изградњу  ларкинга  
извршити  у  складу  са  СРПС  У.С4.234 којим  су  дефиннсане  мере  и  начин  
обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  ларкирања. Уколико  у  
карасгеристичном  попречном  профилу  улице  нема  планираЋlог  простора  за  
дрворед, у  оквиру  паркиралиінта  се  оставла  лростор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  
на  четири  паркинг  места  планира  по  једно  дрво. Тада  лречник  отвора  за  дрво  
мора  бити  минимално  1,5 м; 
Најмања  планирана  ширина  коловоза  је  3,5 м  за  једносмерне  саобраћајнице, а  
5м  за  двосмерне . На  државним  путевима  планирана  ширина  коловоза  је  
минимум  7,10 јп  (без  издигнугих  ивичњака), односно  6,50 м  (са  издигнугим  
ивичњацима). На  општинским  гіугевима  минимална  ширина  коловоза  је  6 м. 
изузетно  коловози  могу  бити  широки  3 м  само  у  присіулним  улицама. Радијуси  
кривина  ва  укрштању  саобраћајница  су  миНимално  бм, осим  у  присiупним  
улицама  где  могу  износити  и  3 м. На  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  
јавног  превоза  раднјуси  кривина  треба  да  су  минимум  8 м. Коловозе  завршно  
обрађивати  асфазггним  застором ; . 

Обавезно  је  приликом  израде  пројектно-техничке  докумевтацие  за  св.е  
интервенције  које  сс  воде  кроз  земл,ишни  лојас  (ііарцелу  пута) у  коридору  
државног  лута  потребно  лрибавити  саобраћајно-техничке  услове  у  складу  са  
важећом  законском  регулативом ; 
На  сабирним  и  прнстуЈlннм  улицама  могуће  је  применити  конструктивна  
рсшења  за  смиривање  саобраћаја  у  складу  са  СРпС  У.Цl. 280-285, а  у  складу  са  
3аконом  о  безбедности  саобраћаја, чланови  161-163 ( Службени  гласник  рС, бр. 
41/09, 53/10 и  101/11); 

Условн  за  паралелно  вођење  инсталација  (електро  инсталаиије  ПТГ, гасне  
инсталације, водовод  и  канализацију  и  сл.) дуж  државних  пугева: ііланирати  на  
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. 
удазbености  минимално  З  м  оД  крајње  тачке  лопречног  профила- ножице  насипа  

. трупа  пута, кли  спојње  ивице  путі 0г  KaіІana за  одводњааање . 

Услови  за  укрштање  предметник  інсталација  са  државним  пугевима: 
1. да  се  укрнггање  са  путем  предвиди  ИСКЈb ЧИВО  механичким  

надбушивањем  исnод  трупа  пута, управно  на  преетни  луг  у  прописаној  
заштитној  цеви, 

2. Заппиіпа  цев  мора  бити  поставл,ена  на  целој  дужини  између  крајњих  
тачака  ііопречног  профила  пуга, увећано  за  по  3 м  са  сваке  ст$не. 

3. Минимазіна  дубuна  предметних  инсталација  и  заиітитних  цеви  од  
најнижс  горње  коте  коловоза  До  горње  коте  заштитне  цеви  износи  1,35-
1,50 пі, 

4. Минимална  дубина  предметних  инсталација  и  заіімпних  цеви  исnод  
путног  објејпа  за  одводњавање  (постојећег  или  планираног) оД  коте  два  
канала  до  горње  коте  заштитне  цеви  износи  1-1 ,20 тп, 

5. Укрштањс  планираних  ннсталација  удаити  од  укрuітаја  постојећик  
инсталација  минимално  10 м, 

б. За  све  предвиђенс  интервснцнје  и  инсталације  које  се  воде  кроз  
зеМЈbишни  појас  (парцелу  пута) државнот  пуга  потребни  Су  СдОВИ  И  
сагласнооти  ЈП  Пугеви  Србије  за  лрибавдање  за  израду  npojeіnue 
документације , изградњу  и  поставл,ање  истих  у  скла.цу  са  члаком  14. 
Закона  о  јавним  лугеима  (І!Службсни  гласник  РС ,бр.72/09 и  g1109). 

Железнички  саобраћај  

Опіттти  услови  уређења  и  правила  грађења  железничкс  саобраћајне  
инфраструіпуре : 

Пружни  појас  јестс  простор  између  железничких  којТосека, као  и  поред  крајв,их  

колосека, на  одстојању  од  најмање  8 т  у  агару, а  у  грађевииском  подручју  од  
најмање  6 м, рачунајући  од  осе  крајњих  колосека; 
Заилитни  пружни. појас  јссте  земјbиштни  лојас  са  обе  стране  пруге, ширине  200 
м, рачунајуhи  од  осе  крајњнх  колосека; 
На  растојању  већем  од  8 пх  и  мањем  од  25 м  (рачунајући  од  осе  крајњнх  

колосека) могуће  је  лланирати  уређење  пр< стора  нзградњом  саобраћајник  
површина  као  и  зелених  површина  лри  чему  треба  водити  рачуна  да  високо  
растињ  мора  бити  на  растојању  већем  од  10 м; 
У  заштитном  пружном  nojacy ue смеју  се  планирати  зграде, постројења  и  други  
објеіпи  на  удал,ености  мањој  од  25 м  рачунајући  од  осе  крајњих  колосека, осим  
објеката  у  функцнји  железничког  саобраћаја; 
У  заіцтніиом  пружном  појасу  на  удањсности  већој  од  25 м  рачунајући  од  осе  
крај  њег  колосска  могу  се  градити  зграде,  поставлати  постројења  и  уређаји  и  
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градити  пооловни, помоћни  ислични  објекти  само  на  основу  издате  сагласности  
11Железнице  Србије  а.д; 
Размак  између  два  укрштања  железничке  инфраструктуре  и  јавног  пуга  не  може  
да  буде  мање  од  2.000 м  осим  уз  сагласност  Железнице  Србнје  а.д; 
Сви  елементи  друмских  објеката  који  се  укрштају  са  пругом  морају  бити  
усклађени  са  елсментима  пруге  на  којој  се  ови  објекти  планирају. Висии  доњих  
ивице  конструкције  друмског  надвожњака  изіад  пруге  биће  дефинисана  у  
оквиру  посебних  техничких  услова  које  издаје  Железнице  Србије  а.д; 

Станични  трг  железничке  станице  поред  присіулне  саобраћајнице  до  
железничке  станице  треба  да  садржи  одговарајући  паркинт  простср  з  кориснике  
железничких  услуга, зелене  површине, као  и  пратеће  услужне  објеіпе; 

За  било  какве  интервенција  на  железничкој  саобраћајној  инфраструјтури , услове  и  
саглаоност  затражиtи  од. Железнице  србије  а.д., Сектор  за  стратегију  и  развој, 
Београд. 

6.11. Мерс  заштите  у  обласпј  ВоДНс  иифраструктуре  

6.ІLІ. Снабдевање  водоМ . 

Изградњом  гіланиране  водоводне  мреже  на  простору  где  она  тренутно  не  постоји, 
и  реkонструкцијом  дотрајалих  азбест  цементних  цевовода, обезбедиће  се  одговарајући  
квалитет  и  квантитет  снабдевања  водом, са  могућношћу  дае  надоградие. 

6.11.2. Канализациони  енстем, одводњавање  и  наводњавање  
Изградњом  планиране  канализационе  мреже  и  објеката  у  склопу  укупног  

канализацноног  система, обезбедиће  се  одговарајуhи  квалитет  и  кваититет  одвођења  
отпадних  вода  са  анализираног  простора  и  висок  степен  сиіурнссти  функјuіонисања  
система  у  периоду  експлоатације, са  могуhношћу  дале  надоградње. 

Градњу  канализације , у  оквиру  грађевинског  рејона, спроводити  по  сепаратном  
принципу, односно, градити  нсзависне  системе  за  отпадну  и  атмосферску  воду. 

захтева  се  іі  knaca квалнтета  воде  у  отвореним  каналима  и  у  складу  са  тим  мора  
битн  усклађен  квалитет  воде  која  се  упушта  у  отворену  каналску  мрежу. 

У  ЦИЈbУ  заштите  и  одржавања  мелиорационих  канала  планиран  је  заштитни  појас  
ширине  5 м  у  грађевинском  подручју, односно  10 м  у  ванграђевннском  подручју  
мерено  од  горње  ивице  канала, обострано. 
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6.113. Одбрааа  од  лоплава  
Мере  за  спречавање  негативних  угицаја  на  живогну  средину  у  области  одбране  од  

поплава  ііодразумевају  контикуално  и  систематско  одржавање  одбрамбеног  насипа, и  
• евентуаіно  његову  реконсірукција  у  фази  експлоатације . 

За  смањење  диреісгних  н  инднреіпних  uітета  од  поллава, лримењнваће  се  не  
инвесгиционе  мере  на  просторима  утроженнм  поплавама, одиосно, ограничаваће  се  
иирадња  објеката  на  простору  угроженом  високим  водостајима  и  потпуно  забранити  у  
заіититном  појасу  у  шнрини  од  50 м  према  брањеној  зони, односно  1 О  м  према  
небрањеној  зони, мерено  од  ножице  насила. 

6.11.4.Ваводњавање  

Мере  заштите  у  области  нааодњавања  отледају  се  у  томе  да  је  потребно  редовно  
контролнсати  квалитет  воде  којом  се  3СМЛјИШТС  наводњава, како  би  се  спречнло  трајно  
загађење  зсмиипа  појопривредног  земјЂшпта. 

6.12. Мере  заштјпе  у  обЈіасти  енергетске  инфраструіпуре  и  елеіпронских  
коиуни iсаінiја . 

6.12.1. Еіеіпроснергетски  снстем  
Као  запітиту  од  елеісіромагнетног  зрачења  надземних  воДова  и  као  заштиту  

самог  вода  попгговати  сигурносне  висине  и  сигурносне  удал,ености  из  Правилника  о  
техничким  нормативима  за  изградњу  надземних  водова  од  1 kV до  400 kV. Такође  
појіітоватн  Закон  о  заінтити  од  нсјонuзујућих  зрачења  и  поазаконско  акте. Током  
изградње  електроенергетског  вода  долази  До  тренугне  дсградације  земл,ишта  услед  
ископа  или  до  евентуалне  сече  растиња  на  деоницама  проласка  трасе  вода.  Неопходно  
је  због  тога, прхликом  поставл,ања  вода, укопавање  вршити  у  ров, у  што  већој  мери  
ручно, чиме  ће  се  заигппити  постојећа  вегетација  од  могућег  оідтећења  

6.12.2. Систем  снабдевања  топлотном  енергијом  

Током  иаградње  гасовода  долази  до  тренугне  деградације  земл,ишта  услед  
ископа  или  до  енентуалне  сече  растиња  на  деоницама  • пројtаска  трасе  тасовода. 
Неоnходио  је  због  тога, лриликом  поставњања  гасовода, укопавање  вршнти  у  ров, у  
што  веlјој  мери  ручно, чиме  ће  сс  заштuтити  постојећа  вететација  од  могућег  оштеђења. 
При  изфадњи  мерно-реіулационих  гасних  станнца  (МРС) формнра  се  заінтнтна  мрежа  
или  ограіа  око  МРС  која  мора  бнти  удалена  најмање  3м  од  слолних  зидова  МРс  и  
високанајмање  2п .- Растојањс  МРС  оД  зграда  н  других  објеката  мора  изноасити  
најмање  1 Ом  (за  притнске  до  7 бара), односно  Ј  5м  (за  притиске  веће  од  7 бара). 
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6.12.3. Елеіпронске  комуііикације  

У  току  експлоатације  водова  електронских  комуникација  нема  негативног  
угицаја  на  животну  средину, а  У  Току  изградње  може  доћи  дс  привременс  деградације  
землишта  која  се  неугрализује  каснијим  затрnавањем  рова  и  нивелацијом  са  окслним  
3еМлииггем . 

Антекске  стубове  и  базне  станице  пројектовати  у  складу  са  важећим  
правилницима  и  техничким  прописнма. Обавезно  лопгговати  све  одредбе  с  начину  и  
периоднма  испитивања, границама  излагања  и  евиденцији  извора  нејонизујућих  
зрачења. . 

7. СМЕРНиЦЕ  ЗА  ВЗРАДУ  СТРАТЕШКИХ  HРОЦЕНА  УТHЦАЈА  НА  
ЖИВОТИУ  СРЕДИЛУ  НА  нижлм  хизрхијским  иивопм& и  
ГТРОЦЕНЕ  УТВЦАЈА  ІІPOJEKATA HA животн  СРЕДипУ  

Према  члаиу  І  6. Закона  о  стратешкој  процсни  угицаја, Њвештај  о  стратешкој  
лроцени  садржи  разрађене  смерниие  за  планове  илн  програме  на  нижим  хијерархијским  
нивоима  које  обухватају  дефинисање  потребе  за  израдом  стратешких  лрсцена  и  
процену  утицаја  лројеката  на  животиу  средину, одређују  аспекте  заштите  животне  
средине  и  друга  піггања  од  значаја  за  процену  угицаја  на  животпу  средину  планова  и  
програма  нижег  хијерархијског  нивоа. 

Ако  је. план  или  програм  саставни  део  одређене  хнјерархијске  структуре, 
стратепка  процена  угицаја  на  животну  средину  ради  се  у  складу  са  смерницама  
стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  плана  или  прсграма  вишег  
хијерархијског  нивоа. . 

за  све  npojeіne који  се  буДу  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврђује  се  
обавеза  тіредузимања  мера  заштите  животне  средине, а  за  пројекте  који  могу  и, ати  
угицаја  на  животку  среднну  у  складу  са  Законом  о  процени  угицаја  на  животну  средину  
и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  лројеката  за  које  је  обавезна  процена  угицаја  и  Листе  
пројеката  за  које  се  .може  захтевати  процена  утицаја  на  живстну  средину, обавезно  је  
покретање  поступка  процене  угицаја  на  животну  средииу. 

Сіудију  лроцене  утицаја  за  постојеће  и  планиране  садржаје  треба  радити  са  
цилем  да  се  прикупе  nодаци  и  предвиде  угицаји  на  здравле  ліуди, флору  и  фауну, 
земЈbиште, воду, ваздух, материјална  и  куліурна  добра  и  узајамно  деловање  свИх  
чинилаца  на  сваком  од  наведених  објеката, као  и  мере  којима  се  інтетни  угицаји  могу  
спречити , смањити  илн  оnслонити. 
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8. ПРОГРАМ  ПРАЂЕЊА  СТАЊА  ЖиВОТнЕ  СРЕдиНЕ  У  TOІO 
СЛРОВОЂЕЊА  kJІAHA (МОпГОРНГ) 

Услоставл,ање  система  праћења  компонената  животие  средине, је  део  страгешког  
опрсделења  у  очувању  изузетних  природних  и  културно-историјских  вредности  
природног  добра, у  одрживо  коришћење  обновЈЂивих  природннх  ресурса. Због  тсга  
кзрада  катастра  загађивача  на  територији  општuне  и  развој  мониtоринт  система  
преДставЈЂа  један  оД  приоритета  заштите  животне  средине. Резултати  мониторинга  на  
најбоЈЂи  начин  осликавају  промене  у  времсну  и  простору  и  тиме  обезбеђују  могућност  
адекватног  и  аравовременог  реаговања, кориговања  започетих  активности  и  тестирања  
исправности  угврђевих  програма  заштите  и  развоја. 

Према  члану  69. 3акона  о  заштіпи  животне  средине  ( Службени  гласпик  РС , бр. 
135/04, 36/09, 36/09-др. закои, 72/09-др.закон, 43/1.1 УС  н  14Л6), цнл,евн  Програма  
праћења  сгања  животне  срсдине  су: 

- обезбеђењс  мониторинга; 
- дефинисање  садржине  и  начина  вршења  мониторинга; 

одрсђнвање  овлашћених  организација  за  обавл,ање  моннторинга; 

- дефинисање  мониторинга  загађивач ; 

- успотавлње  информацноног  система  и  дефинисање  начина  достаањања  
података  у  цил,у  вођења  интегралног  катастра  загађивача  и  

- увођење  обавезе  извеиітавања  о  стању  животне  средине  према  прописаном  
садржају  извепдтаја  о  стању  животuе  средине. 

Основни  парамстри  који  треба  да  се  тірате  на  простору  у  обухвату  Ллана  треба  да  
обукватс  главне  компонентс  животне  средине: 

земл,нінте, 
воду  
вазду; 
буку, 

- природне  вредости. 
Поред  лраhења  ових  основних  парамстара  жнвотне  средине, прате  се  и  друти  

параметри  који  указују  на  квалитет  животне  средине, нпр. мониторинг  отпада. 
У  цилу  свеобухватног  сагледавања  свих  проблема, потребно  је  додатно  

консуітовати  све  надлежне  органе  и  органнзације, како  би  се  створнла  савремена  
мрсжа  која  одговара  свим  европским . стандардима, имајући  у  виду  да  је  заштита  
животне  средине  веома  важан  сегмент  нашег  будућег  развоја  и  проспернтета . 

Мониторивг  зсмлишта   
Активностн  на  моннторингу  квалитста  земл,ишта  на  простору  у  обухвату  гТлана  

подразумсвају  праћење  стања  и  промена  у  оквиру  следећих  параметара  землишта: - 
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- физичко-хемијске  карактеристике  (опшТи  параметјж: физичкс  хемијски  
показател,и  квалитета, микроелементи , тешки  метаЈТи, специфични  

органски  полутанти: угјbоводоници, пестициди), 
- микробиолошке  карактеристике  (садржај  органске  материје. укупаи  

садржај  органског  угеника, садржај  опасних  и  штетлих  материја, тешких  
метала, минералних  ула  и  др.). 

Праћење  параметара  квалитста  земЈbишта  је  неопходио  вршити  у  континуитету  
дуги  низ  година, на  одређеним  местима  за  које  је  -утврђена  евидентна  угроженост  
параметара  стања  животне  средине. 

Контролу  квалитета  землидјта  поебно  је  слроводити  у  складу  са  Законом  о  
заипити  животне  средине  ( Спужбени  гласник  РС , бр. 135ј04, 36/09, 36109-др. закон, 
72/09-др.закон, 43/1I-УС  и  14/16) и  Правилником  о  дозволеним  количинама  опасних  и  
ІнТетних  материја  у  землишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  
(tслужбени  гласник  РС , бр. 23/94). 

- 

- МонитоDиНг  воде  
Мониторинг  вода  врши  се  у  складу  са  Законом  о  заштити  жнвотне  средине  

(ІіСлужбеНи  гласник  РС , б . 135/04, 36/09, Зб/09-др.закон,  72109-др.закон, 43/11-УС  и  
14/16), Законом  о  водама  ( Службени  гласннк  РС , бр!  30/10, 93/12), Правилником  о  
параметрима  . еколошког  и  хемијског  статуса  ловршннских  вода  и  параметрима  
хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  (1 Службени  гласник  .РС , бр. 
74/11) и  др.  важећим  подзаконким  актима. 

Испитују  се  следећи  параметри: гемпература  воде, температура  ваздуха  (на  
терену), боја, мирисI  видливе  материје, рН. укупне  суве  материје, жаренн  остатак, 
губитак . жарењем, суспендоване  материје, таложне  материје,. НРК, ВРКз  
(хомогенизован  узорак), BPKѕ  (филгриран  узорак), амонијаі  нитрати, ула  
(угленотетрахлоридни  екстракт), сулфати, сулфиди, хлориди, гвожђе, феноли, 
детерџснти  (као  алкилбензол  сулфонат), натријум, укупни  фосфор, укупни  азот, 
калијум, електролроводливост  и  беланчевине , 

Подаци  свИх  мерења  треба  да  послуже  за  санацију  стања, а  база  података  за  
прорачуне  пројектовања  система  за  лречишћавање  отпадних  вода, као  и  за  

информисање  и  едукацију  грађана  из  ове  области. 

Мониторинг  ваздуха  
Мониторинг  треба  да  се  врtни  ради  процене  аерозагађења  на  сснсву  мереннх.  или  

процењеннх  података  и  добијања  информација  о  загађујућнм  материјама, које  
доспевају  у  атмосферу  и  концентрацији  око  извора  загађеі ,а. 

Контролу  квалитета  ваздуха  треба  организовати  тако  да  се  лрво  uзврши  
идентификација  свих  могућих  лрисугних  полутаната. Након  идентификације  
прнсутних  полутаната, потребно  је  организовати  систематско  исііитивање  квалитета  
ваздуха, мерењем  концентрације  присутних  загађујућих  материја. . 
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Гјраћсње  и  контрола  ваздуха  иа  предмепом  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  
Законом  о  заштити  ваздука  (IІСлужбени  тласник  Републике  Србије , бр.  36/09, 1ОЛ  3). 
Уредбом  о  условнма  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  вазуха  ( Службени  гласник  
Рсаубликс  Србије , бр.  11110, 75110, 63113) и  др.подзаконским  аіnима. 

ЈІонитооинг  букс  

Праћење  нивоа  буке  неопходно  је  извршитн  у  склалуса  законом . о  заіатнти  од  
букс  у  жквотној  срединн  ( службенн  гласник  рсјl, 6р• 36/09, 8Л0), Правидвиком  о  
методама  мерсња  буке, садржини  и  обиму  извепггаја  о  мерењу  буке  ( Службени  
гласник  РС , бр. 72/10) и  др.подзаконским  аіпима  из  ове  области . 

Монитооинг  отпајда  
Мониторинг  ппада  треба  вршити  ради  изналажења  огпималних  варијанти  за  

рсшавање  санацнје  насталог  отпада. 
У  uuј y правилног  управњања  отпадом  неопходно  је  идеитификовати  све  врсге  

отпадннк  материја  које  ће  сс  генерисатu и  класификовати  према  пореклу  (опасан  отпадђ  
комунални  чврvт  отпад, индустријски  отпад). Поступање  са  отпадннм  матријама  треба  
да  буде  .у  складу  са  Законом  о  управл.ању  отпадом  ССлужбени  гласник  Републике  
Сфнје , бр. 36109, 8W10 и  14/16) и  осталим  подзаконским  актима. 

- Мuнитовинг  впедноги  CPTІ  Ковнњско  петроваралинског  пита   
Неолкодно . је  вршигн  мониторинг  природних  вредности  срп  Ковил.сжо  

петроварадинског  рита  са  цијем  очуван,а  овог  врсдвог  станишта. 

Предвиђањс  промена  параметара  квалитм  жнвотне  средине  ла  подручју  плана  

На  основу  свих  података, користеhи  информациони  систем  зааітпе  животне  
средине, могуће  јс  предвидети, сгіречнти  еколоідке  катастрофе  и  утврдити  оптималне  
мере  за  санацију  и  рекултивацију. 

Подаци  о  стању  и  квалитету  животне  средине  првенствено  треба  да  буду  
усмереии  на  формнрањс  ннформационих  основа  за  функционисање  система, што  значи  
планирано  и  перманентно  формирање  записа  у  бази  података  система  о  измереним  и  
угврђеним  вредностима  параметара  квалитета  свих  елемената  животне  средине. 

Припрема  и  извођење  превентивних  гппивностИ  заштите  животџе  средине  

Превентивне  аІпввности  на  запітнти  животне  среднне  се  лрипремају  и  нзвршавају  
на  основу  предвиђања -гіромена  стања  животне  средине, и  посредио, на  основу  анализе  

стања  и  квалнтета  жнвотне  средине. гЈрилреме  и  извођење  превентивник  аіnивности  на  
заидтити  животне  средине  треба  да  обухватају: 
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- огlеративни  план  лревен-гивних  атсгивности  заштнте  животне  средиие, 
- израду  планова  прсвентивног  деловања  на  појединачним  локалитетима, 
- израду  планова  потребних  ресурса  за  пјіаниране  преветітивне  активности  на  

заштити  животне  срединс, 
- гірипрему  неопходне  оперативне  документације  за  извођење  превејпивних  

аіпивности, 
израду  подлога  за  надзор  и  контролу  извођења  превеитивних  активности  заштите  и  
контролу  квалитета  извршених  поступака  на  заштити  животне  средине. 

9. ТWШАЗ  КОРИШЋЕНЕ  МЕТОДОЛОГИЈЕ  зА  ИЗРА,ЦУ  СТРАТЕШКЕ  
flРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ИТЕШКОЂЕ  У  ИЗРАДи  

Примењени  мстод  рада  заснива  се  на  континуираном  поступку  усаглашавања  
процеса  планирања  са  процесом  идентифнкације  лроблема,, предзтога  решења  за  
спречавање  и  ублажавање, односно  предлога  мера  заштитс  животне  средине  у  свим  
фазама  израде  и  спровођења  планског  документа. Методологија  се  базира  на  
поштовању  Закона  о  заштити  жиаотне  средине, а  пре  свега  3акона  о  стратешкој  
процени  угицаја  на  животну  средину  (1 Службени  гласиик  Рс,І, бр. 135/04 и  88/10) 

Будући  да  су  досадашња  искуства  недовол,на  у  примени  стратешке  процене  
предстоји  реідавање  бројних  проблема. У  дссадашњсј  пракси  стратешке  процене. 
лланова  присутна  су  два  приступа: 

І) текнички: који  представзbа  проширење  мстодологије  лроцене  утицаја  
пројекага  на  планове  и  програме  где  није  лроблем  nрuменити  принципе  
за  ЕА  (прсцену  утицаја  на  животну  средину), 

2) планерски: који  захтева  битно  другачију  методологију  из  сјједећих  
разлога: . . 

планови  су  знатно  сложснији  од  пројеката, баве  се  стратешким  
питањима  и  имају  мање  детаних  информацнја  о  животној  
средини, 

- планови  се  заснивају  на  концепту  одрживог  развоја  и  у  већој  
мери  поред  еколошкнх  обухватају  друштвена  и  економска  
питања, . 

- због  комплексностн  структура  и  процеса, као  и  кумулативних  
ефеката  у  планском  подручју  нису  примењиве  симулационе  
математичке  методе, 

- при  дбношењу  одлука  већи  је  утицај  заинтерессваних  страна  и  
нарочито  јавности, због  чега  примењене  мстоде  и  резултати  
процене  морају  бити  разумливи  учесницима  процеса  проценс. 
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због  наведсник  разлога  у  пракси  стратешке  процене  користе  се  најчешће  
експертске  методе  као  пло  су: контролне  листе  и  упитници, матрице, 

мултикритеријална  анализа, просторна  анализа, ЅWOT аназіиза, делфи  метода, 
оцењивање  сколошког  калапдпета, анализа  ланца  узрочно-последнчиих  веза, гiроцена  
повредивости , лроцена  ризика  итд. 

Као  рсзултанта  примене  било  које  методе  појавлују  се  матрице  којима  се  
ucnіnyjy - промене  које  би  изазвала  имтuіементација  плана  и  изабраних  варијанти  

(укзучујући  и  ону  да  се  ллан  не  примени). Матрице  се  формирају  успоставлањем  

односа  између  цилсва  ллана, планских  решења  и  шu ева  стратешке  процене  са  

одговарајућим  инднкаторима . 

У  овој  стратсшкој  процени  примењена  је  методологија  процене  која  је  код  нас  
развијана  н  допуњавана  у  последњих  неколико  година и  која  је  углавном  у  
сагласности  са  новијнм  присіупима  и  угіутствима  за  израду  сгратешке  процене  у  

Европској  Унији . 4  

Општи  методолошкн  поступак  који  се  користи  приликом  израде  стратешке  

нроцене  и  припреме  Извејлтаја  о  стратешкој  процени  састоји  се  из  неколико  фаза, и  то: 

, I г  

дефинисање  обимастешке . 

- процене- ѕсоојпg11 аза  

Дефинисање  кзb них ( . 

. промена  . 

Лроцена  у  ужем  

+ 
[Т  предвиђање  (саглее :,. 

последица
• 

I . . . 
.. Одређивање  мераі  

;:  

Сгојановkћ  Б. , Процена  угицаја  на  жнвопіу  средкну  и  усдови  за  заштиту  к  уиапређењс  животие  
средине, Сскторскн  прнлог  за  ,,Генерални  плаи  ПриХитине , ИАУС, 1996 
сгојановић  Б., Управл.ане  живоіном  срсдініом  у  просторном  и  урбаиистичком  планнраку  - Стан,е  и  

перспсіпнве, у  моногрвфиЈи  Новији  пркступи  и  исуспіа  у  лланирању , иАУС, 2002, стр.119-140 
3-СтојааовнhБ.И. Сііасић,-Критичкн  осврг  на  прнмену  закона  остратепЈкој  процеин  у-гицф  на  животиу--. 

срсдину  у  просторном  и  урбанистичком  ллалирању, ИЗГРАДЊА, р.I, 2006, стр. 5-11 
4А  Ѕourve Book оп  Ѕtі-uteglv Environmental Аааеззмепt oГ  Transport ln&aѕtructure Planѕ  and Prograrnѕ. 
Europcan Conіnіiѕion D(З.ТRЕN, Bruѕѕelѕ, October 2005 
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Контрола  и  ревизија  

1мплементација  

Анализирајући  посіупак  израде  Извештаја, може  се  закњучити  да  се  он  састоји, 
углавном  говорећи  из  четирн  фазе: 

полазне  основе, анализа  и  оцена  стања, 
процена  мотућих  угицаја  на  животну  среднну, 

- мере  занмпе  животие  средине, 
- програм  праћења  стања  животне  средине. 

Не  улазећи  у  детал,није  елаборирање  појединих  фаза, потребно  је  нагласити  да  
свака  фаза  има  своје  специфичности  и  иикако  се  не  сме  запоставити  у  поступку  
интегралног  планирања  животне  средине. 

Извештај  о  сtратеіпкој  процени  ради  се  у  фази  израде  Планагенеране  регулације  
населеног  места  Ковил,. Оба  документа  биће  изложена  на  јавни  увид  са  обезбеђењем  
учешћа  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  страиінкој  процени  пре  упућивањазахтева  
за  добијање  сагЈІасности  на  Извегнтај  о  стратешкој  процени. 

Тешкоће  прН  изради  Стратешке  проиене  утицаја  иа  животну  средину  

У  процесу  нзраде  Стратешке  лроцене  утицаја  Пдана  на  живогну  средину  нису  
уочене  тешкоће  које  би  угицале  на  ток  и  лоступак  процене  утицаја  страте tиког  
караісгера  предметиог  гlлана  на  животну  средину. 3а  оцену  стан,а  животне  средине  
извршена  је  процена  на  сснову  постојећих  података  о  стању  животне  средине  планскот  
подручја, услова  надлежних  инстнтуција, природних  карактеристика, као  и  друге  
доступне  документације . 

У  поступку  израде  Извештаја, успоставјена  је  сарадња  са  заинтересованим  
органима  и  организацијама, овлашhеним  институцијама  и  надлежним  органом  за  
послове  заштите  животне  средине. 

Уочене  тешкоће, значајне  за  квалитетну  процену  стања  животне  средине  и  ток  
nроцене  угицаја  стратешког  карактера  су: . . 

— непостојање  јединствене  методологије  за  израду  Стратешке  процсне  
угицаја  на  животну  средину, 
непостојање  података  који  сс  односе  на  мониторинг  животне  средине  на  
простору  у  обухвату  плана. 
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10. ЗАКbУЧЦИ  HЗВЕШТАЈЛ  СТРАТЕШКЕ  ЛРОЦЕНЕ  

Стратешка  процена  утицаја  плана  гепералне  регулације  населсног  места  
Ковіјј, иа  жлвотну  срсдииу  урађена  је  у  посіупку  израде  пл2на  генералне  
рсгулације  иассленог  мсста  Ковил , на  основу  Решења. о  израдн  стратешке  процене  
угицаја  плана  теиералне  регулацијс  насел,еног  места  Ковил  на  животну  средијіу, 
број  У-35-158/1З  од  05.07.2013. године  које  је  донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  
стамбене  поvлове. . •.. 

Прнмењена  методологија  је  описана  у  претходиом  поглавлу  и  сагласна  је  са  
претпоставкама  које  су  дефинисане  у  оквиру  закона  о  стратепікој  процени  угнцаја  на  
животну  средину, којим  се  дсфинише  сaдржина  Њвештаја  о  стратешкој  процени  
угицаја. 

На  основу  валорнзације  простора  и  процењеннх  угицаја  предложене  су  мере  
којима  се  штгни  угицаји  могу  спречкти , смањити  нли  отклонити. Мере  заштите  
животне  средине  односе  се  на  укапан  простор  и  иепосредно  окружење, на  постојеће  и  
ііланиране  делатности  и  мере  заштите  животне  средине  које  се  односе  на  укуііну  
инфраvтрукгуру. 

• На  основу  анализе  постојеhих  намена, комувалне  опремлености  прстора  плана, 
успоставл.еног  мониторинга  животне  средиие  и  планираних  апивности, процепени  су  
утицаји  на  ваздух, земл,ицле, површинске  и  подземне  водс, и  угврђснс  су  мере  
заштите. . 

tvtoryhe еколошііо  оптерећењс  животне  средине  зависи  од  реалнзације  планираннх  
акгивности, рсжнма  коришћења  простора  и  предузимања  планираних  мера, као  и  мера  
које  ћс  се  угврдитн  схудијама  процсне  угицаја  за  дезіатности  за  које  се  може  затевати  
процена  угицаја  на  животну  среднну. 

У  оквиру  стратешке  процсне  посматрани  аспекти  рационалног  коришћења  
земл,ишта  н  оправданости  инфраструкіурнот  опремања  простора  плана  новим  
саобраћајннм  поврuіинама  или  новим  саобраћајннм  решењима. 

Потенцијалне  nроблеме  са  аспскта  угрожавања  и  заштите  животне  средине  треба  
посебно  проучити, и  а  нову  изградњ  објеката  која  сс  иалази  на  списку  у  Уредб  о  
угврђивању  зіисте  пројеката  за  ксјс  је  обавезна  процсна  угицаја  и  листе  пројеката  за  
које  се  можс  зактсвати  процена  угицаја  на  животиу  средину  (,,Сл. гласник  РС  
бр.84105), мора  се  урадити  Сіудија  о  процени  угицаја  на  животну  средину. 

Планско  решсње  усаглашено  је  са  доставл,еним  условима  надлежних  институцнја. 
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11. КОРИШЋЕиА  ДОКУМЕНТАДHЈА  

лрописи: 
- Закон  о  заштити  животве  средине  (,,Службени  гласник бр. 135/04, 36/09, 36/09- 
др. закон,  72109-др.  закон, 43/1 І -УС, 14/16, 76/18 и  95/I8-др.закон), 

- 3акон  о  стратепјкој  лроцени  утицаја  на  животкусредииу  (,,( лужбени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10), 
закон  о  процени  утицаја  на  животиу  средину  ( Службени  гласник  РС,I, бР. 135/04 и  
36/09), 

Уредба  о  угврђивању  Листе  лројеката  за  које  је  обавезна  процена  угицаја  и  Лист  
пројеката  за  које  се  може  захтевати  прбцена  утицаја  на  животіју  средину  ( Службени  
гласник  РС , бр. 1 14/08), 

- 3акон  о  заіиппи  ваздуха  (іСлужбени  гласник  РС.ј, 6р• 36/09, 10/13), 
- Уредба  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитем  ваздуха  ( Службени  

гласник  РСІІ, бр. 11/10, 75/10, 63/13), 
3акон  о  водама  ( Службени  гласник  РС , бр.  30/10, 93/12 и  101/16), 
Уредба  о  гравичним  вредностима  емисије  загађујућнх  материа  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС , бр.  67/1 1, 48/12 и  1/I6), 
Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површииски  и  подземним  
водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  PcІІ, бр. 
50/12), 
Закон  о  заштити  од  буке  у  животвој  средини  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 
88110), . 

Правилник  о  методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извевпаја  о  мерењу  буке  
( Службени  гласник  рСј,, бр.  72/10), 
Закон  о  управЈЂ.аЊу  отпадом  ( Службени  гласник  рС ,, бр.  36109, 88/10 и  14/16), 
Правилник  о  начину  складиштења, лаковања  и  обележавња  оласног  опјада  
( Службени  гласник  РСј , бр. 92110), 
ПравиЈіник  о  условима  и  начину  сакупЈbања, склвдииiтења  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  секуидарна  сировина  или  за  добијање  енергије  ССлужбени  гласник  РС , 

бр. 98/10), 
Закон  о  зајптити  природе  ( Службени  гласник  РСІІ, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка  и  
14/16), 
Закон  о  културним  добрима  (Службени  гласник  РС , бр.71194,  52/1 1 - др. закон  и  
99/11 - др. закон). 
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12. ГРАФИЧКIІ  пгилози  

- 

І . Положај  населсног  месіа  Ковил1 у  Просторном  плаау  

Града  Новог  Сада  - извод АЗ  

2. Гlостојеће  стање  (аеро-фото) Р  1 : 50 000 

З. Постојећестаи ,спросторауатару Р  1:20000 

4. План  намене  земл,нипа  у  атару  -нзвод  из  плана Р  1 : 20 000 

5. Hnau наменс  земкипа  у  грађевинском  подручју  насел,а  

—изводизнлана  . Р I:5000 

б. Инжењерско-геолошка  карта  . Р  1 : 75 000 

7. Педалошкакарта І  l 000 

ј  

78 



јІ  

, 
IЈ I Ј

І  

і і fІІ  І ih Р [ј  ! Ј  !i! н! Ј ІјІ I11іі  gн!нhј1I іјјн  
l i 5 В 1 П  * * 

W 

јјг  

I 

% іІHІh 
іні іОІп  





РЕПУБЈІИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА. ПОКРАЈНА  ВОЈВОДHНА  
грлд  нови  слд  
скгплтиил  грлдА. новог  САДА  
КОМиСША  3А  flJіAHOBE 
Врој: V-35-349/1З  
дала: 24.12. 2014. године  
НоВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  и3ВРшЕноЈ  сгшо  коштоли  

ВАЦРТА  HnAHA ГЕНЕРАЛПЕ  РЕГУЛАЦІІЈЕ  ПАСЕЈЂЕНОГ  МЕСГА  КОВИЛ  И  
ІIЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ЛРОЦИИ  УТИЦАЈА  ТIЛАНА  ГЕRЕРАЛНЖ. 
РЕГУЛАЦIIЈЕ  НАСЕЈЂЕНОГ  МЕСТА  КОВИЈЂ  HA ЖИВОТНУ  СРЖДИЦУ  

пт  и)иховог  иЗЛАГАЊА  HA JABHH УВuд  

Стручаа  контрола  Надрта  ллана  генералие  регулације  насел.еног  места  Ковињ  и  
Hзвеіптаја  о  стратептхој  проценч  угидаја  плала  генералпе  регузІације  насењенот  места  
Ковињ  на  жавотау  средипу  обавлена  је  на  49. седвици  Комисије  за  лјтанове , одржаној  
24.12. 2014. годuuе  са  почетком  у  8,00 часова, у  згради  ЈГІ Вулевар  цара  
Лазара  бр•З•) у  вејгихој  сали  натрећем  спрату,. 

Се.іниіџt су  лрисуетвовали  Зоран  Бакмаз, председuик  Комнсuје, Васо  Кресовић, Радосав  
Шћепаиоић, Мuлак  Ковачевuћ, Зорал  Вукадииовнћ  и  Марко  Јовановић, члапови  
Комнсије  за  планове. 

Седници  су  присуствовазгн  и  представницж  ЈЛ  Урбапнзам  Завод  за  урбапизам  Нови  Сад  
и  Лј  Завод  за  изградњу  Града  Нови  Сад. - 

Нахон  уводног  образложења  одговорног  урбависте  нз  ЈГј  іІУрбзамІІ  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

1. Да  је  Одлука  о  израдн  плала  генералне  регулације  насел.еног  места  Ковизњ  усвојена  на  
ХХIЛ  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржалој  25. оістобра  2013. годиве  
( Службеии  лист  Града  Новот  Сада  број  5g113) са  Решењем  о  пристутіању  изради  
стратешке  процене  утицаја  nлаnа  генералпе  регулацијс  насењепог  места  Ковињ  на  
животну  средипу. 

2. Да  је  Концелт  ллава  геиерадне  регутіације  насезгеног  места  Ковињ  разматрал  на  33. 
седниііи  Комсије  за  ллаиове, одржапој  06.08. 2014. тодиие, када  је  Комисија  дала  
ПОЗИТЕВНО  мніпњење  на  исти. 



В.д. Начелвика  
Градске  управе  за  урбализам  и  

1 ш  Егић  

1 

3. Даје  текст  за  Надрт  плана  генералне  регуладије  населеног  места  Ковил  припремлен  у  
складу  са  3аковом  о  плалирању  и  изірадњи  ( Службсни  гласник  Републике  Србиј&. бр . 
72/09, 81/09-испр., 64/10 - одлука  УС,24111,121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС  и  98/1З-УС) и  са  
чланом  23. До  27. Правилиика  о  са,држиии, начиву  и  постуіпсу  израде  пладских  докумената  
( Службени  гласвпх  Републпкс  Србије , број  31/10, 69/10 и  16/11), з  напомеау  да  је  
неопходво  текст  и  грфuчке  приказе  нацрта  уподобити  последњим  изменама  и  допувама  
Закона  о  пдавирању  и  изградњи  ( Службеик  піаспик  Релублиісе  Србије  број  132/14). 

4. да  је  Hзвеппај  о  стратенјкој  продевп  угицаја  плана  гснералне  регулације  насезвен& 
еста  Ковињ  на  животву  средину, nрилремлен  у  складу  са  чланом  12. Закона  о  
тратепжој  процени  утицаја  на  жuвотву  средиву  ( Службсни  гласник  Републике  Србије 1  
бр.135/04 и  88/10), и  да  су  на  њега  прнбавлеиа  миіпњења  стручне  јавности. тс  ће  бити  
уграђена  у  текст  Hзвемтаја  о  стратеітјкој  процени  утицаја  плаиа  на  животау  средину, по  
усменом  указнвању  представника  ЛІ  ,,Урбанизам  на  49.се ,ници  Комисије  за  планове. 

5. Поводом  разматрања  Нацрта  алада  генералве  регудације  населеног  места  Ковињ  на  49. 
седницк, одржапој  24.12.2014.годаае, Комисија  констатује  да  је  прнхватила  сугсстију  
обрађивача  ллаиа  да  се  у  нацрт  угради  взмена  намене  дела  иарцеле  број  4427/8 КО  Ковил, 
те  да  се  за  тај  део  парцеле, површине  300м2 (20х15м), предвиди  намепа  ,хидротехиички  
захвати . Након  усаглаліавања  са  ставовнма  Гра,цске  управе  за  прописе, Надрт  ллава  као  
и  извепітај  о  стратетпкој  процеви  угицаја  пдада  генералпе  ретудације  населеног  места  
Ковил, на  х&вотну  средину, може  се  упутитн  у  дазви  постулак  доношења  плаиа, у  складу  
са  чјіаном  50. 3акона  опланирању  и  изградњи. . 

Овај  извспітај  је  саставни  део  залисника  са  49. седнице  Комисије  за  плалове. 

Њвештај  доставити: 

1. ЛI Урбавизам  Завод  за  урбааизам  Нови  Сад  
2. ЛІ  3авод  за  изградњу  Града  Нови  Сад  
З . Градској  управи  за  урбавизам  и  стамбене  половс  
4.Члаву  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заііниіу  животве  срсдиие  
5.Архиви  

Секетасомисије  

Борислав  Живковић, днлзт.инж.арх. 
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• ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈТЕНОМ  ЈАВНОМ  УВВДУ  У  пАЦР  TІJІABA ГРШРАЛHЕ  
РЕГУЛАЦЈЕ  иАсЕЛЕНОГ  МЕСТА  ковил  и  ИЗВЕШТАЈ  О  

СТРАТЕШКОЈ  пРОЦЕПИ  У•i•и  i 4ЈЛ  ІТЈјАНА  ГЕНЕРАЛIГЕ  РЕГУЈјАЦИЈЕ  
ИАСЕЛЕНОГ  MECTA KOBuJh HA животи  СРЕДИНУ  

Комисија  за  лланове  Скуллітине  Града  Новог  Сада, на  81. (јавној) сеДНИГ  којаје  одржапа  дала  
22.10. 2015. године  у  згради  Скупштине  ГрадаНовог  Сада,, Нови  Сад, жарха 3ре .апииа  број  2, у  
плавој  салu на  1 спрату, са  почетком  у  9,00 часова  и  на  152. седнидв  која  је  одржана  дана  
19.04.2017. годиие  у  згради  ЈЛ Вуд. цара  Лазара  број  3/ЛТ, у  везтикој  сали, са  
почетком  у  9,00 часова, разматралаје  Њвеіптај  обрађнвача  плана  о  спроведеном  јавном  увипу  у  
Нацрт  плана  геперале  регулације  насел,еног  места  Ковил,, Допуну  извештаја  о  спроведеном  
јавном  увuцу  у  Надрт  лдана  генералле  регулације  населеног  места  Ковил, и  Извејптај  о  
стратеіпкој  продени  угицаја  пдана  гепералне  регуладије  васењеног  і!есга  Ковил  на  животну  
средииу. 

81. сецници  су  присуствовади: Зорав  Бакмаз, председиик  Комuснје, Васо  Кресовић. Радосав  
ТЛепаповић , Марко  Јовановић  и  Зораа  Вукадипови  чланови  (омисuје. Сеінии  није  
присуствовао  Милан  Ковачевнћ, члаи  Комиснје . : • 

152. се,цннји  су  присуствовали : Зораи  Бакмаз, председник  Комисије, Васо  Кресовић, Зоран  
Вукаднвовић, Радосав  HЈ1Іепаиови1 и  Радоњадабетић , члалови  Комиснје  за  ллапове. 

Одлука  о  изради  плана  генералие  регулације  насеспот  места  Ковил  усвојена  је  на  XXHІІ  
седниди  Схупіптине  Града  Новог  Сада  одржаној  25. охтобра  2013. годнне  ( Службеви  листГрада  
Новог  Сада  број  52113) са  Рејпењем  о  израдн  стратепіхе  лроцеие  угндаја  плака  гепералне  
ретулације  пасењеног  места  Ковил  на  животну  срсдину . • 

Нацрт  плаиа  генералве  регуладије  нассњеног  места  Ковнњ  и  Њвепјтај  о  стратемкој  nроцени  
утицаја  овог  плана  на  жнвотну  средину  нзрадило  је  Јавно  предузеће  !ІурбапизаМ?f Завод  за  
урбализам  Нови  Сад.

• 

Стручну  контролу  Нацрта  ппана  гснсралне  регулације  населеног  места  Ковињ  и  Hзвештаја  о  
стратешЕој  процени  утицаја  плапа  генералпе  населеиог  места  Ковил  па  жuвотиу  средну, 
извршилаје  Комисија  за  планове  на  49. седници  одржаној  24.12. 2014. годиие. 
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Нацрт  іілана  и  извслітај  су  изложеии  на  јавни  увид  у  периоду  од  03. ссптембра  до  02. октобра  
2015. годиие  (чијеје  оглашавањс  објавлено  у  листу  двевдuк  од  02. селтембра  2015. године). У  
токујавнот  увида  доставњено  је  5 примедби  у  року  дредвиђеном  за  јавни  увид. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плаиове  је  на  8 1. (јавној) седници, одржааој  22.10. 
2015. годипе  (чuјеје  одржавање  објавлеао  у  листу  дневвик  од  19. 10. 2015. годиис), разматрала  
Извејптај  обрађивача  плада  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плала  генерадне  регулације  
населеног  места  Ковнл  и  Hзвеппај  о  стратетпкој  процени  угицаја  плаиа  на  животну  средииу. 
. 

Након  изношења  става  обрађивача  no приспелuм  примедбама, на  јавној  седници  је  омогућено  
подвосиоцима  прнмедби  дадодатно  образложе  своје  примедбе, након  чегаје  закњученјавнч  део  
седиицс. 

На  152. сСцни  одржаној  І9.04.2017. године, Комисија  за  плаиове  разматрада  је  долуну  
извеппаја  о  сhроведеиом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералде  регуладцје  васеленог  места  
Ковињ. Hмајћи  у  виду  да  је  дааа  08.11. 2016. годнне  доставлен  одтовор  на  захтсв  за  
информадију  рој  104-325-1288/2015-04, односно  дана  23.12.2016; годиие  доставлено  Решење  о  
одбачају  захтеа  за  издавање  водис  Сагласности  за  плад  генералнс  регулацје  насејвенот  места  
Кови, Комнсиј  за  пданове  је  лрихватида  да  разматра  наведену  Допуау  извејнтаја. 

У  затвореном  дслу  ссднице, Комисијаје  кОнстатовала  да  су  у  токујавног  увида  поднстс  сдедеће  
примедбе: 

1.ИмреиАнитаКасал i, 
2. Месназаједаица  Ковцњ , 
3. сашајовић, 
4. Српски  православни  манастир  Светнх  Архадгела, Ковил  и  
5. Покрајннски  секретаријат  за  појвопрввреду, водолрквреду  и  шумарство. 

Примедба  број  1.  

Hмре  и  Аиита  Касахп  доставилн  су  слсдећу  примедбу: 
Власаици  станице  за  снабдевање  горивом, Имре  и  Аиита  Kacanі  предлажу  да  се: 
- омогући  npoіnupeu,e калацитета  објекта  на  парцели  број  3307/2 где  се  налази  постојећа  

станица  и  
- да  се  укнву  бидuклистичка  и  пешачка  стаза  (парцела  број  164/4) између  парцелабр . 

3307/2 и  163/3 како  би  се  обезбедило  пропхирсње  садржаја  стаиицејер  сматра  да  стазе  реметерад  
пумле  а  не  олакхпавају  комуникацпју  грађавдма. 

Комисија  сматра  да  је  лримедба  делнмично  неоснована  а  делимично  је  нс  прихвата, уз  
образложење  које  је  дато  у  Hзвеппају  обрађивача  пјхана  о  слровтденом  јавном  уваду  



_______________________
-- -

.. 

Примедба  број  2. 
Месна  заједница  Ковнњдоставида  је  следећу  примедбу, која  се  састоји  из  три  

предлога: 

2.1. Прпмедбом  сс  тражи  да  се  на  парцели  број  1503 која  се  налази  у  продужетјсујуж uе  
међе  катастарске  парцеле  број  1504/4 пдапира  намена  хиподрома. 

Компсија  делвмично  прихвата  оВу  прлмедбу , уз  образложене  које  је  дато  у  извеtптају  
обрађпвача  ллана  о  слроведеном  јавном  увиду. 

2.2. Друти  део  примедбе  односи  се  на  пдапираиу  локацију  за  спортски  центар  која  се  
налази  у  оквнру  урбапистичке  целипе  број  2. Предлог  је  да  се  nронађе  друга  локација, блнжа  
центру  Ковил,а  и  на  месту  које  није  окружено  дивлим  депонијама. 
Комиеија  не  прихвата  ову  примедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Извемтају  обрађивача  
плана  о  епроведеном  јавном  увнду. 

2.3. Предлаже  се  да  објекат  Друпггвеног  д&та  на  адресиТрг  ослобођењаброј  1 не  
буде  у  намеии  културе. Месна  заједниі  Ковил  -наглаптава  да  се  тј  објекат  надази  у  процесу  
рестЕтуције, те  да  планирала  намена  није  адекватпа. 

Комиснја  прнхвата  ову  лримедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Извештају  обрађивача  
плана  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Пвимедба  број  3. . 

Саша  Јовић  доставиоје  следећу  примедбу : 
Власпик  парцеле  број  4427/g, која  се  налази  у  грађевинском  подручју  населеног  места  

Ковил , предлаже  да  се  планнрани  објекат  за  хидротехвичке  захвате, са  исте  измести. Овај  
објекат  реметл  планове  за  нову  изтрадњу  на  његовој  парцели. 

Комисија  не  прнхвата  ову  примедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Цзвештају  обрађnвача  
плана  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  бјо  4. . 

Српски  лравославли  манастир  Светих  Архангела  у  Ковлњу  доставио  је  ледећу  
примедбу, а  еастоји  се  из  четири  предлога: - .;. ..- 

- 

4.1. Први  прсдлог  односи  се  на  мотућпост  лроширења  грађевннског  земњипіта  у  атару. 
Гјреддаже  се  да  манастирскн  комплекс , поред  парцеле  број  3268, чиве  н  парцела  број  3267 као  и  
јужиидео  парпеле  број  3265 (као  уграфичком  прилогу) у  цuлу  легадпзајџtје  постојећих  објеката  
на  овом  прсстору. - 
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Комисија  прихвата  ову  примедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Hзвештају  обрађивача  
плана  о  спроведеном  јавноіw увиду. 

4.2. Други  предлог  јс  да  парцсла  број  3260 КО  Ковињ, на  којој  сс  налази  једад  од  
објеката  који  користи  манастира  ііnauupa као  трађевивско  зем.њмптс  вал  трађевндског  подруtја  
насел,еног  места  Ковил,. 

Комисија  не  прихвата  оВу  примедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Hзвеппају  обрађивача  
плана  о  спроведеном  јавном  увиду. 

4.3. : Тражн  се  могуhпост  легалпзације  лостојећлх  и  изградња  нових  објеката  у  оквиру  
манастирског  комхдгекса . 

Комиснја  сматра  да  ова  примедба  нпје  основана, уз  образложеие  које  је  дато  у  Hзвештају  
обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду. 

4.4. Предлаже  се  uзтрадња  новот  објепа  ресторада  - чарде  На  крају  света  на  пардели  
број  6756 КО  Кови.њ, због  савременог  начина  пословања  уважавајући  ІѕO тавдарде  и  НАССР  
снстем  коачоле  намирница. 

Комисија  сматра  да  ова  примедба  није  основана, уз  образложење  које  је  дато  у  Взвештају  
обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  уввду. 

ттримедба  бпој  5. . 

Покрајннскп  секретаријат  за  поњоправреду, водопривреду  и  мумарство  доставио  је  
следећу  примедбу, а  састоји  се  од  15 предлога,  која  се  због  обимиости  даје  у  прилоту  овог  
извенггаја  у  иигегралвом  облику. 

прииедба  5.1. 
Комисија  лрвхввта  ову  примедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  извепітају  обрађнвача  
плана  о  спроведеном  јавном  увиду. 

прнмедба  5.2. 
Комнсија  делимнчноприхвата  ову  примедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Hзвепітају  
обрађивача  ллана  о  спроведеном  јавном  увиду. 

лрпмедба  5.3. 
Комисија  не  прлхвата  ову  примедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Извештају  обрађивача  
плана  о  спроведеном  јввном  увиду. 

лримедба 5.4. . . ...,. 

Комисија  сматра  да  ова  примедба  није  основана, уз  образложење  које  је  дато  у  Извештају  
обрађивача  ллана  о  спроведеном  јавном  увиду. 



привіедба  5.5. 
Комисија  прихвата  ову  лримедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Извештају  обрађивача  
плана  о  спроведеном  јавном  увиду. 

примедба  5.6. 
Комисија  прихвата  ову  примедбу, уз  образложење  које  је  лато  у  Извсштају  обрађивача  
плана  о  слроведеном  јавном  увиду. 

нримедба  5.7. 
.Комвсија  делимичио  прихвата  ову  примедбу, уз  образложење  које  јс  дато  у  Wзвепітају  
обрађивача  плана  о  слроведеномјавном  увЕду. 

лримедба  5.8. 
Комисија  прпхвата  ову  примедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Извештају  обрађивача  
плана  о  спроведеном  јавном  увиду. 

примедба  5.9. 
Комисија  прихвата  оВу  примедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  допуви  Извештаја  
обрађивачаплана  о  спроведеном  јавном  увнду. 

примедба 5.1О. 
Компсија  лрихвата  ову  примедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Чзвештају  обрађлвача  
плана  о  спроведеном  јавном  увнду. 

примедба  5.11. 
Комисија  делимнчпо  прихвата  ову  примедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Лзвештају  
обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увлду. 

лриіиелба  5.12. 
Комисија  делииично  прихвата  ову  лримедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Извехптају  
обрађuвача  плана  о  слроведеном  јавном  увнду. 

nримедба  5.13. 
Комвсија  делвмичло  прихвата  ову  примедбу, уз  образложење  којс  је  дато  у  Чзвештају  
обрађивача  ллана  о  спроведеном  јавном  увиду. 

примедба  5.14. 
Комиснја  сматра  ла  ова  примедба  није  основана, уз  образложење  које  је  дато  у  Њвештају  
обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду. : 

лримедба  5.15. 
Комиснја  правата  ову  хтримедбу, уз  образложење  које  је  дато  у  Извештају  обрађивача  
плала  о  спроведеном  јавном  увиду. 



Вд.Начезпјика  
Градске  управе  з рвидске  посдове  

Дејан  Мхајловл1х  

ЧЛАHОВИ  KOMuCHJE: 

1. Арх. радоњадабетиh, дилд.инж. 

2. Зораи  Вукадииовиh, дпзі. ииж. саобр  

З. Арх. Васо  Кресовић, дипл. ииж. 

4. Арх. Радосав  lпћепадовић, дипл. инж. 

б  

Комисија  конетатује  да  у  току  јавног  увида  није  било  лримедби  ва  lІзвемтај  о  стратешкој  
процени  утицаја  плана  генералне  регулације  насејеног  места  Коввл  на  животиу  срсдлу. 

Како  је  Комисвја  за  планове  прихватила  примедбу  број  5.9. створили  су  се  услови  да  се  
лостулак  доношења  овог  ллана  настави  у  складу  са  3аконом  о  изменама  и  допунама  Закона  
о  водама  (,,Службени  Гласник  Рс ,  број  101/16) и  у  складу  са  истиіи  неопходно  је  прнбавнти  
водне  услове  и  водну  сагласност  од  странс  надлежвог  водопривреднот  предузсћа  ЈВП  Воде  
Војводине  Нови  Сад. 
Такође, с  обзиром  на  велнки  временски  проток  од  када  је  Нацрт  плана  генералне  
регулације  населенот  мсста  Ковил  заетао  у  процедури , неолходно  је  извршкги  корекиије  
Нарта  плана  у  складу  са  важећом  законском  регулативом . 

Сагласно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извемтај  се  доставла  обрађивачу  
плана  на  надлежно  поступање. Након  поступања  по  овом  извемтају , обрађивач  плана  he 
лланскн  документ  доставитu надлежном  оргалу  градске  управе  радп  улућивања  у  
процедуру  доношења. 



Комисија  за  планове  Скупііітине  Града  Новог  Сада, на  16. седници  одржаној  10.10. 
2018. године, поВодоМ  консултација  на  предлог  Градске  улраве  за  урбачизам  и  
грађевинске  лослове  у  вези  са  текстом  Нацрта  плана  генералис  ретулацчје  насењеног  
места  Ковил  који  је  доставњен  након  обавњеногјавног  увида  и  прибавњеног  Решења  о  
водној  сагласности  ЈВП  ,,Воде  Војводине ,  донелаје  посебаи  

ЗАКЛУЧАК  

І Комисија  за  плаиове  сматра  да  је  потребно  да  обрађивач  плана  ЈГІ  ,,Урбапизам  у  
тексту  Нацрта  плаиа  генералне  регулације  насењеног  места  Ковнл,, на  стр. 41 у  делу  
,,Мере  очувања  станипхта  заштићеччх  и  строго  заштпћеких  врста  од  надионалног  
значаја  врати  прву  алинеју, тоја  је  била  саставни  део  текста  Нацрта  изложенот  на  
јавни  увид, а  која  гласи: 

,,- забрањено  ј.е  : мењати  намену  површина  (осим  у  цилу  сколоцпе  ревитализације  
станишта), лрсоравати  површвне  под  природном  вететацијом  уклањат.и  травни  
покривач  са  површииским  слојем  зсмњишта, лодизати  соларне  иветрогенераторе , 
градити  рибњаке, отварати  површинске  копове, мењати  морфозтогију  терена, 
привремено  или  трајно  одлагати  отпад  и  опасне  материје, уиосити  ипвазивне  врсте  
биЈЂака  и  животиња. 

Такође  је  потребно  преиспитати  кориговани  део  тскста  у  трећој  алинеји, имајући  у  
внду  Извештај  о  обавЈhеном  јавном  увиду  са  152. седнице  Комисије  за  планове  од  
19.04.2017.годиве  и  Решење  о  водној  сагпасности  ЈВП  ,,Воде  Војводнне . 

ЗахУЂучак  доставити: 

- ЈГј  ІІУрбанизаМ  Завод  за  урбанизам , Нови  Сад  
- Архиви  

ГТРЕДСЕДШЖ  комисил  
Радоња  дабетић, дипл.ивж.арк  

РЕЛУВЛКА  СРВИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОТВОДНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУЛШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
комисил  зА  nnAHQBE 
Врој  : У-35-349/13 . . 

дана  10.10. 2018. године  
НОВИ  САД  
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РЕНУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЗиНЛ  војвОдинл  
грлд  нови  слд  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАШІЗАМ  
И  СГАМБЕНЕ  ПОСЛОВЕ  
Број: У-35-349/lЗ  
дапа: 22.10. 2015. годиле  
Нови  САД  

ИЗЕЕШТАЈ  
о  УЧЕШЋУ  ЗАинтјРЕСОВАВИХ  ОРГАНА, ОРгАнизАциЈА  И  
ЈАВНОСТи  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  
процип  утицлјл  ЛАІіА  ГЕВЕРАЛЕЕ  РЕГУЈјАЦЈЕ  
НАСЕЈБЕНОГ  МЕСГА  КОВИЈІ  јјА  ЖПВОји  У  СРЕјИ  н  У  

.• извештај  о  стратеіпхој  процени  угицаја  Гідаиа  генералие  регулације  
насел.еног  места  Ковил, на  животну  средину  израдилоје  Јп  Урбани:зам  3авод  за  
урбапазам  из  Новог  Сада. 

Градска  управа  за  урбанизам  и  сгамбене  послове  је, на  основу  члаиа  І 8. 
3ахона  о  стратепкој  лроценн  угицаја  на  животну  среднну  ( Службеви  гласвих  РС , 
број  135/2004 и  88110), дава  10.11. 2014. године  доставила  Извештај  о  стратепіхој  
лроцени  угидаја  Hnaua генералие  редације  насењенот . места  Ковијв  на  жнвотну  
средину  заивтересоваиим  органима  и  оргаиизацнјама  на  мијнњење, и  то  : Градска  
управа  за  заіLииLу  животне  средине, Лј  ,,Завод  за  нзградњу  Града , ЈКГТ  Водовод  и  
канализација , Српски  nравославнв  маиастир  Светих  Архаш-ела  у  Ковилу, 
Покрајииски  завод  за  заптгиту  прнроде, 3авод  за  заш&иіу  спомекика . културе  Града  
Новог  Сада, ЈГt Елекгромрежа  Србије  Погон  преноса  ,,Нови  Сад  МЗ  ,,Ковкњ , ЕПС  
Електровојводнна  ,,Елетродистрибуција  Нови  Сад  Лј  Војводин  шуме , JH 
Железвице  Србије , Миітистарство  одбраuеУправа  за  инфраструктуру , ЗЛ  ,,Лугеви  
Србије , ЗЛ  ,,Траuснафта , Тедеком  Србија, JH ,,србијагас , ЛІ  ,,Информаткка , ЛUI 
,,Градско  зелевило  н  ЈК1і  ,,Чистоћа . 

Од  позваних  органа  и  организацuја  своје  мипхл,ење  су  пре  јавнот  увида  
доставили  : Традска  управа  за  захјпиту  животие  средине, ЖЛ  Водовод  и  
каиализацкја , МЗ  ,,Ковињ , Покрајиискu завод  за  запггиту  лрироде, ЛІ  . Железнице  
Србије , JH ,,Пугеви  Србнје , ЈП  Војводид  шуме , JH ,,србијагас , лј  ,,Трансдафта , 
ЈП  ,,информатнка  н  JX[I ,,Чистоћа . 

Пристипта  миптњења  ua Извелггј  о  стратешкој  процени  угицаја  Тілапа  
генералве  регулације  насел,снот  места  Ковнл. а  животну  среднну  размаірапа  су  на  49. , 
седкицк  одржаној  24.12. 2014. тодиие. . 

Градоначсшш  Града  Новот  Сада  је  даuа  31.08. 2015. годuие  утврдuо  
Нацрт  плана  генералне  регулацнје  насел,еног  места  Ковнл  и  ставио  та  најавни  увид  у  
периоду  од  03. септембра  до  02. оісгобра  2015. годкне. Истовремено  са  ставлањем  на  
јавни  увид  Нацрта  наведенот  пдана, на  јавни  увид  ј.е  ставлен  и  Њвештај  о  стратејпкој  
процени  угицаја  плаuа  генералнс  регулације  насењеног  места  Ковил. иа  животну  
средниу, са  роком  трајања  као  и  занаведеии  план. . 



У  току  трајања  јавног  увида  није  било  примедби. предлога  и  сугестија  на  
Њвепггај  о  стратешкој  процени  у-гицаја  Плана  генералне  регулације  населеног  места  
Ковил  на  животну  средину. 

Јавна  расправа  о  Извештају  о  стратепжој  процени  угицаја  Гјлана  
гелералне  регулације  населеног  места  Ковил  на  животну  средииу  одржана  је  на  81. 
(јавној) седиици, одржапој  22.10. 2015. годние, заједно  са  расnравом  о  Надрту  плана  
генералне  регулацнје  населеног  места  Ковпл. У  току  јавне  раслраве  није  било  
примедби  ви  предлога  на  Hзвештај  о  стратешкој  процени  утицаја  генералие  регудације  
населеног  места  Ковињ  на  животну  средиву. 

Комисија  је  заузела  став  да  је  неопходно  да  се  Извештај  о  стратешкој  
лроцени  угицаја  Плана  генералие  регуладије  насењеног  места  Ковил  на  животну  
среднну  заједно  са  Извештајем  Комисије, сагласно  члану  21. Закона  о  стратеіпхој  
процени  утuцаја  на  животну  средиву, достави  Градској  управи  за  запттиту  животие  
средине  ради  прибавзЂања  сагласности. 
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