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SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

30. novembar 2016.

Službeni list
OPŠTINE KOVAČICA
Godina XXXVII
Broj 21

30.novembar 2016. godine
Kovačica

Godišnja pretplata 1500 din.
Cena primerka 150 din.

214
Na osnovu člana 47. i 63. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10,101/11,
93/12,63/13 ispr, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15) i čl. 20. stav 1. tačka 3. i čl. 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07 I 83/14 – dr.zakon), i čl. 35. Statuta opštine Kovačica („Sl. list opštine
Kovačica”, br 13/08 i 9/09), a na predlog Opštinskog veća opštine Kovačica, Skupština opštine Kovačica na sednici održanoj dana
30.11.2016. godine donela je
ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
BUDŽETU OPŠTINE KOVAČICA ZA 2016. GODINU
(TREĆI DOPUNSKI BUDŽET)
I OPŠTIN DEO
U članu 1. Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2016. godinu („Službeni list opštine Kovačica”, broj 18/2015, 2/2016 i
19/2015) iznos „734.070.000,00” zamenjuje se iznosom „716.800.000,00” a iznos „59.474.100,00” zamenjuje se iznosom
„40.918.562“.
Član 2.
U članu 2. Odluke iznos „734.070.000,00” zamenjuje se iznosom „716.800.000,00” a iznos „59.474.100,00” zamenjuje
se iznosom „40.918.562”.
Član 3.
U članu 3. tabelarni pregled „Plan prihoda i primanja budžeta za 2016. godinu – Rebalans II” zamenjuje se tabelarnim
pregledom „Plan prihoda i primanja budžeta za 2016. godinu – Rebalans III”.
Plan prihoda i primanja budžeta za 2016. godinu - Rebalans III
ek.klas.

PLAN PRIHODA

1

2

Rebalan II

Rebalans III

za 2016. godinu

za 2016

3

4

Razlika
5

Ostali prihodi

Ukupni

budž. korisnika

prihodi

6

7

321000

Preneta sredstva

12.879.291,09

12.879.291,09

0,00

12.879.291,09

321000

UKUPNO

12.879.291,09

12.879.291,09

0,00

12.879.291,09

711000

POREZ NA DOHODAK,
DOBIT I
KAPIT.DOBITKE

711111

Porez na zarade

711120

Porez na prihode od
samostalnih delatnosti

711140

Porez na prihode od
imovine-polj.i šumarstvo

711180

Samodoprinos

711190

Ostali porezi na dohodak
UKUPNO

713000

POREZ NA IMOVINU

713120

Porez na imovinu

713311

Porez na nasledje i poklon

713420

Porez na kapitalne
transakcije

0,00
135.000.000,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

500.000,00

1.300.000,00

800.000,00

1.300.000,00

18.000.000,00

18.200.000,00

200.000,00

18.200.000,00

175.500.000,00

176.500.000,00

1.000.000,00

58.000.000,00

60.000.000,00

2.000.000,00

60.000.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

0,00

176.500.000,00

Strana 986 Broj 21

UKUPNO

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

30. novembar 2016.

75.700.000,00

77.700.000,00

2.000.000,00

0,00

77.700.000,00

714000

POREZ NA DOBRA I
USLUGE

714421

Komunalna taksa za
držanje muzičkih uredjaja

35.858,91

19.858,91

-16.000,00

19.858,91

714431

Kom. Taksa za reklamne
panoe

250.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

714513

Kom.taksa za držanje
motornih vozila

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

714543

promena namene polj.
Zemljišta

0,00

0,00

0,00

0,00

714549

Naknada emisije SO2

500.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

714552

Boravišna taksa

500.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

714562

Posebna naknada za zašt.

13.500.000,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

UKUPNO

24.785.858,91

24.769.858,91

-16.000,00

0,00

24.769.858,91

716000

DRUGI POREZI

716111

Komunalna taksa na firmu

7.900.000,00

7.900.000,00

0,00

716110

UKUPNO

7.900.000,00

7.900.000,00

0,00

0,00

7.900.000,00

Donacije od inostranih
država

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

UKUPNO

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

7.900.000,00

TEKUĆE DONACIJE
OD INOSTR.DRŽAVA
731151

TEKUĆE DONAC.OD
MEĐUN.ORGANIZ.
732151

Tekuće donac.
međunarodnih org.

733000

UKUPNO
TRANSFERI OD
DRUGIH NIVOA
VLASTI

733141

Nenamenski transfer od
drugih nivoa vlasti

0,00

0,00

0,00

40.126.562,00

40.126.562,00

733151

Nenamenski transferi od
republike

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

733154

Tekući nam.transferi od
RS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

733156

Tekući namenski transfer
opštinama

6.695.000,00

8.585.212,00

1.890.212,00

0,00

8.585.212,00

733158

Tekući nenamenski
transferi opštini

225.436.320,00

225.436.320,00

0,00

0,00

225.436.320,00

733252

Kapitalni transferi

50.979.530,00

23.979.530,00

-27.000.000,00

0,00

23.979.530,00

318.110.850,00

293.001.062,00

-25.109.788,00

40.126.562,00

333.127.624,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

UKUPNO
741000

PRIHOD OD IMOVINE

741151

Kamata na sredstva
budžeta

741251

prihodi od dividende JP

5.000.000,00

0,00

-5.000.000,00

0,00

741522

Naknada za korišćenje
polj.zemljišta

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

741526

Nakn.za korišćenje šuma

170.000,00

170.000,00

0,00

170.000,00

741531

Kom.taksa za
korišć.prost.na j.pov.

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

741532

Komunalna taksa za
parkiranje

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00
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3.000.000,00

4.500.000,00

1.500.000,00

39.370.000,00

35.895.000,00

-3.475.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

1.000.000,00

50.000,00

25.000,00

-25.000,00

25.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

700.000,00

1.050.000,00

350.000,00

1.050.000,00
1.500.000,00

740000

PRODAJA DOBARA I
USLUGA

742151

Prihodi od prodaje dobara i
usluga

742152

Prihod od dav. u zakup,
tj.korišćenje dr.svojine

742153

Zakup građ.zemljišta

742154

Naknada od konverzije

742251

Opštinske administrativne
takse

742255

Taksa za ozakonjenje
objekata

742351

Prihod opštinske uprave

1.300.000,00

1.500.000,00

200.000,00

UKUPNO

5.850.000,00

7.875.000,00

2.025.000,00

743000

NOVČANE KAZNE I
ODUZETA
IMOVINSKA KORIST

743324

Kazne za saobraćajne
prekršaje

743351

Novč. kazne iz
prekršajn.postupka

743353

Mandatne kazne

4.500.000,00
0,00

0,00

35.895.000,00

7.875.000,00

0,00

0,00
2.500.000,00

1.950.000,00

2.500.000,00

550.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

2.050.000,00

2.610.000,00

560.000,00

0,00

2.610.000,00

Tekući dobrovoljni
transferi od fiz. I pr. Lica

0,00

0,00

0,00

232.000,00

232.000,00

UKUPNO

0,00

0,00

0,00

232.000,00

232.000,00

UKUPNO
TEKUĆI
DOBR.TRANSF.OD
FIZ.I PRAV.LICA
744151

745000

MEŠOVITI I
NEODREDJENI
PRIHODI

745141

Ostali prihodi u korist
opština

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

745151

Ostali prihodi opštinePrihodi OU

1.000.000,00

6.600.000,00

5.600.000,00

0,00

6.600.000,00

UKUPNO

1.000.000,00

6.600.000,00

5.600.000,00

0,00

6.600.000,00

771000

MEMORANDUMSKE
STAVKE ZA
REFUNDACIJU
RASHODA

772114

Memorandumske stavke za
refundaciju rashoda

800.000,00

914.788,00

114.788,00

0,00

914.788,00

UKUPNO

800.000,00

914.788,00

114.788,00

0,00

914.788,00

0,00

115.000,00

115.000,00

0,00

115.000,00

PRODAJA
NEPOKRETNOSTI U
KORIST OPŠTINA

811151

Primanja od prodaje
nepokretnosti u korist
nivoa opština

811153

Prim.od otplate stanova

124.000,00

40.000,00

-84.000,00

0,00

40.000,00

UKUPNO

124.000,00

155.000,00

31.000,00

0,00

155.000,00
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911000

PRIMANJA OD
DOMAĆIH
ZADUŽIVANJA

911451

Primanja od kredita

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

0,00

70.000.000,00

UKUPNO

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

0,00

70.000.000,00

921000

PRIMANJA OD
PRODAJE
DOM.AKCIJA

921951

Prim.od prod.domaćih
akcija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

734.070.000,00

716.800.000,00

-17.270.000,00

40.918.562,00

757.718.562,00

UKUPNO PRIHODI

Član 4.
U članu 4. tabelarni pregled „Plan rashoda i izdataka po odluci o budžetu za 2016. godinu – Rebalans II” zamenjuje se
tabelarnim pregled „Plan rashoda i izdataka po odluci o budžetu za 2016. godinu – Rebalans III”.
2.RAS

PLAN RASHODA

Plan rashoda

Plan rashoda

Konto

Naziv konta

Rebalans II

Rebalans III

razlika

Plan rashoda
iz drugih
izvora

Ukupno

6

7

412

2
RASHODI ZA
ZAPOSLENE
Plate dodaci i naknade
zaposlenima
Soc.doprinosi na teret
poslodavca

413

naknade u naturi

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.093.290,00

3.093.290,00

0,00

0,00

3.093.290,00

415

Naknade za zaposlene-prevoz

4.165.000,00

4.214.000,00

49.000,00

200.000,00

4.414.000,00

416

bonusi,nagrade, jub.nagrade

886.000,00

845.000,00

-41.000,00

200.000,00

1.045.000,00

133.962.754,00

134.020.754,00

58.000,00

8.070.000,00

142.090.754,00

420

UKUPNO
KORIŠĆENJE USLUGA I
ROBA

421

Stalni troškovi

48.075.319,00

45.501.319,00

-2.574.000,00

1.282.000,00

46.783.319,00

422

Troškovi putovanja

911.950,00

814.950,00

-97.000,00

834.000,00

1.648.950,00

423

Usluge po ugovoru

113.680.200,00

111.946.460,00

-1.733.740,00

5.771.494,00

117.717.954,00

424

Specijalizovane usluge

24.054.312,00

22.289.312,00

-1.765.000,00

230.000,00

22.519.312,00

1
410
411

425

Tekuće popravke i održavanje

426

Materijal
UKUPNO

4

106.012.900,00

106.012.900,00

0,00

6.175.000,00

112.187.900,00

19.505.564,00
300.000,00

19.505.564,00

0,00

1.125.000,00

20.630.564,00

350.000,00

50.000,00

370.000,00

720.000,00

9.541.260,00

9.622.260,00

81.000,00

687.968,00

10.310.228,00

13.395.891,00

12.877.731,00

-518.160,00

6.719.000,00

19.596.731,00

209.658.932,00

203.052.032,00

-6.606.900,00

15.524.462,00

218.576.494,00

440

OTPLATA KAMATA

441

Kamate na kredite

4.000.000,00

3.800.024,40

-199.975,60

0,00

3.800.024,40

UKUPNO

4.000.000,00

3.800.024,40

-199.975,60

0,00

3.800.024,40

450

SUBVENCIJE

451

Subvencije javnih
nefinansijskim korpor.

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

UKUPNO

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

DOTACIJE I TRANSFERI
Transferi oslalim nivoima
vlasti
Transferi oslalim nivoima
vlasti

104.962.000,00

100.026.250,00

-4.935.750,00

15.783.100,00

115.809.350,00

14.478.145,00

15.581.290,00

1.103.145,00

0,00

15.581.290,00

UKUPNO

119.440.145,00

115.607.540,00

-3.832.605,00

15.783.100,00

131.390.640,00

15.792.900,00

15.246.775,25

-546.124,75

752.000,00

15.998.775,25

460
463
464

465
465

OSTALE DOTACIJE I
TRANSFERI
ostale tekuće dotacije i
transferi
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15.792.900,00

15.246.775,25

-546.124,75

752.000,00

15.998.775,25

470

SOCIJALNA POMOĆ

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz
budžeta

34.713.251,00

35.244.463,00

531.212,00

0,00

35.244.463,00

UKUPNO

34.713.251,00

35.244.463,00

531.212,00

0,00

35.244.463,00

481

OSTALI RASHODI
Donacije nevladinim
organizacijama

28.218.080,00

28.721.213,35

503.133,35

0,00

28.721.213,35

482

Porezi, kazne i takse

1.163.340,00

1.188.000,00

24.660,00

14.000,00

1.202.000,00

0,00

480

126.961,25

126.961,25

484

Novčane kazne i pen. po reš.
sudova
Naknada štete po rešenju
sudova

1.600.000,00

1.600.000,00

485

Naknada štete

1.533.650,00

1.589.250,00

55.600,00

32.642.031,25

33.225.424,60

583.393,35

14.000,00

33.239.424,60

Sredstva rezerve

3.746.232,75

3.246.232,75

-500.000,00

0,00

3.246.232,75

UKUPNO

3.746.232,75

3.246.232,75

-500.000,00

0,00

3.246.232,75

149.121.884,00

141.862.884,00

-7.259.000,00

30.000,00

141.892.884,00

3.212.340,00

3.714.340,00

502.000,00

695.000,00

4.409.340,00

0,00

0,00

0,00

129.530,00

129.530,00

0,00

50.000,00

179.530,00

152.463.754,00

145.706.754,00

-6.757.000,00

775.000,00

146.481.754,00

483

UKUPNO
ADMINISTR.TRANSF.IZ
BUDŽ.OD
DIR.IND.KORISNIKA
499
510

OSNOVNA SREDSTVA

511

Izgradnja objekata

512

Mašine i oprema

514

Višegodišnji zasadi

515

Ulaganja u osnovna sredstvaknjige
UKUPNO

126.961,25
0,00

1.600.000,00
1.589.250,00

0,00

610

OTPLATA GLAVNICE

611

Otplata kredita-glavnica

19.650.000,00

19.650.000,00

0,00

0,00

19.650.000,00

UKUPNO

19.650.000,00

19.650.000,00

0,00

0,00

19.650.000,00

734.070.000,00

716.800.000,00

-17.270.000,00

40.918.562,00

757.718.562,00

UKUPNI RASHODI

Član 5.
U članu 5. tabelarni pregled „UTVRĐIVANJE SUFICITA – DEFICITA PO ODLUCI O BUDŽETU ZA 2016.
GODINU – Rebalans II” zamenjuje se tabelarnim pregledom „UTVRĐIVANJE SUFICITA – DEFICITA PO ODLUCI O
BUDŽETU ZA 2016. GODINU – Rebalans III”.
UTVRĐIVANJE SUFICITA - DEFICITA PO DOPUNSKOM BUDŽETU III ZA 2016
Red.br.

Šifra

OPIS

IZNOS

ek. Klasif.
A PRIMANJA I IZDACI IZ BUDŽETA
I UKUPNA PRIMANJA (ukupna raspoloživa sr. u 2016)
321
7
1

2

Preneta sredstva

633.920.709,00
12.879.291,00

TEKUĆI PRIHODI

633.765.709,00

71

1. Poreski prihodi

286.869.859,00

711

1,1. Porez na dohodak, dobit i kapit. Dobitke

176.500.000,00

712

1,2. Porez na fond zarada

713

Porez na imovinu

77.700.000,00

714

1.4. Porez na dobra i usluge(PDV)

24.769.859,00

716+719

1.6. Ostali poreski prihodi

74+77+78

2. Neposredni prihodi

7411
3

8

4

731+732

7.900.000,00
53.894.788,00

Od toga naplaćene kamate

100.000,00

3. Prihodi od prodaje nefinansijske imovine

155.000,00

4. Donacije
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5. Transferi

293.001.062,00

II UKUPNI IZDACI

697.150.000,00

4

TEKUĆI RASHODI

551.443.246,00

1

41

Rashodi za zaposlene

134.020.754,00

2

42

Korišćenje roba i usluga

203.058.032,00

3

44

Otplata kamata

3.800.024,00

4

45

Subvencije

8.000.000,00

5

465

Transferi ostalim nivoima

15.246.775,00

6

47

Prava iz socijalnog osiguranja

35.244.463,00

7

48+49

Ostali rashodi

36.465.658,00

8

4631+4641

9

5
(7+8)-(4+5)

TEKUĆI TRANSFERI

115.607.540,00

KAPITALNI RASHODI

145.706.754,00

III BUDŽETSKI SUFICIT-DEFICIT (I-II)

-63.229.291,00

UKUPNI FINANSIJSKI REZULTAT (III+IV)

-63.229.291,00

B PRIMANJA I IZDACI PO OSNOVU OTPLATE DATIH
KREDITA I PRODAJE ODNOSNO NABAVKE FINANSIJSKE
IMOVINE
92
62

92-62

IV PRIMANJA PO OSNOVU OTPLATE DATIH KREDITA I
PRODAJE ODNOSNO NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE

0,00

V IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE
FINANSIJSKE IMOVINE
VI PRIMANJA PO OSNOVU OTPLATE KREDITA I PRODAJE
FINANSIJSKE IMOVINE MINUS IZDACI PO OSNOVU
DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IVV)

0,00

C ZADUŽIVANJE I OTPLATA DUGA
91

VII PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA

70.000.000,00

911

Primanja od domaćih zaduživanja

70.000.000,00

9113-9114
61
611
6113+6114

1.1. Primanja kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka
VIII OTPLATA GLAVNICE

19.650.000,00

Otplata glavnice domaćim kreditorima
Otplata glavnice javnim finansijskim institucijama i posl, bankama

19.650.000,00

IX PROMENA STANJA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII)
X NETO FINANSIRANJE (VI+VII-VIII-IX=III)
ek kl

-12.879.291,00
63.229.291,00

A) RAČUN PRIHODA I PRIMANJA

7+8

Ukupni prihodi i primanja ostvareni od prodaje nefinansjske
imovine

633.920.709,00

4+5

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijke imovine

697.150.000,00

Budžetski suficit

-63.229.291,00

Ukupan fiskalni deficit

-63.229.291,00

(7+8)-(4+5)
((7+8)-(4+5)-62)

B)RAČUN FINANSIRANJA
91

Primanja od zaduživanja

92

Primanja id prodaje finansijske imovine

61

Izdaci za otplatu glavnice duga

19.650.000,00

Neto finansiranje

50.350.000,00

(91+92)-(61+6211)
((7+8)-(4+5)62)+(91+92)(6211+61)

Ukupan fiskalni suficit + neto finansiranje
C) DODATNI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA

70.000.000,00
0,00

-12.879.291,00
40.918.562,00
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Primarni budžetski deficit u visini od 63.229.291,00 uvećan za izdatke za otplatu duga u visini od 19.650.000,00 dinara
iznosi 82.879.191,00 dinara i biće pokriven primanjima od zaduživanja u iznosu od 70.000.000,00 dinara i prenetim sredstvima iz
prethodne godine u iznosu od 12.879.291,00 dinara.
Član 6.
U članu 6. tabelarni pregled „PLAN KAPITALNIH IZDATAKA U 2016.GODINI – Rebalans II” zamenjuje se
tabelarnim pregledom „PLAN KAPITALNIH IZDATAKA U 2016.GODINI – Rebalans III”.
ek.
kl.

OPIS

1

2

Rebalans II

Rebalans III

Razlika (5-4)

4

4

5

2017

2018
6

Kapitalne investicije Direkcija
(Opštinska uprava)
511

Projektno planiranje

1.148.400,00

1.148.400,00

0,00

511

Javna rasveta R 110

1.586.376,00

1.586.376,00

0,00

511

Asfaltiranje ulica u naseljenim mestima
( u 2016.g. Samoš)

10.750.000,00

7.391.000,00

-3.359.000,00

511

Asfaltiranje ulica u naseljenim mestima
( u 2017.g. Debeljača)

511

Balon hala u Crepaji

20.800.000,00

20.800.000,00

0,00

20.800.000,00

511

Stanica za filtriranje vode Kovačica

30.715.000,00

30.715.000,00

0,00

25.000.000,00

511

Vodovod Idvor

12.300.000,00

10.500.000,00

-1.800.000,00

11.800.000,00

511

Popločavanje centra Uzdina

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

511

Uredjenje i popločavanje centra
Kovačice

31.250.000,00

31.250.000,00

0,00

511

Mesna zajednica Crepaja - uredjenje
objekta

576.108,00

576.108,00

0,00

511

Galerija - priključak na kanalizaciju

396.000,00

396.000,00

0,00

511

Predšk. ustanova u Crepaji - rekon.

511

Trim staza - starom parku u Kovač.
Ukupno investicije preko Opštinske
uprave

2.000.000,00

6.500.000,00

5.600.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00
0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

115.521.884,0
0

111.862.884,00

-3.659.000,00

90.200.000,00

21.500.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

20.000.000,00

15.000.000,00

Ostale kapitalne investicije
511

DK Padina rekonstrukcija

511

DK Crepaja rekonstrukcija

10.000.000,00

511

DK Samoš - rekonstrukcija

3.000.000,00

511

Rekonstrukcija muzeja Mihajla Pupina
-koprojekt - inostrano učešće u
projektu - ukupna vrednost
24.000.000,00 dinara

3.600.000,00

0,00

-3.600.000,00

33.600.000,00

30.000.000,00

-3.600.000,00

20.000.000,00

13.000.000,00

Nabavka administrativne opreme

3.212.340,00

3.714.340,00

502.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Svega mašine i oprema

3.212.340,00

3.714.340,00

502.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Ulaganje u osnovna sredstva - knjige

129.530,00

129.530,00

Svega za knjige:

129.530,00

129.530,00

Svega:
Mašine i oprema
512

515

463

Kapitalni transferi ostalim nivoima
vlasti

Strana 992 Broj 21

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

30. novembar 2016.

Dom za lica sa posebnim potrebama
511 investicije IPA projekt učešće u
projektu vrednom 173.000 eura

3.000.000,00

3.363.000,00

363.000,00

Oprema za dom

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

Gimnazija -rekonstrukcija krova i
fiskulturne sale
Energetska efikasnost (toplotne
pumpe) - 5.566.000 dinara
Svega:
UKUPNO

6.000.000,00

5.566.000,00

0,00

-5.566.000,00

9.566.000,00
161.900.224,0
0

4.363.000,00

-5.203.000,00

150.069.754,00

-11.830.470,00

6.000.000,00
113.200.000,00

43.500.000,00

Član 7.
U članu 7. tabelarni pregled „II POSEBAN DEO BUDŽETA ZA 2016. GODINU – Rebalans II” zamenjuje se
tabelarnim pregledom „II POSEBNI DEO BUDŽETA ZA 2016. GODINU – Rebalans III”, koji se zbog širine tabele prilaže u
prilogu ove odluke.
Član 8.
Direkcija za izgradnju opštine Kovačica od 1. decembra 2016. godine, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu,
prestaje da bude indirektni korisnik budžetskih sredstava i opština Kovačica kao osnivač ovog indirektnog korisnika koji se u
potpunosti finansirao iz budžeta opštine preuzima njegove obaveze.
Planirane preuzete obaveze osnivača od Direkcije obuhvaćene su II Posebnim delom Odluke o budžetu za 2016. godinu –
Rebalans III u razdelu 3 direktnog korisnika Opštinska uprava u okviru glava 3.49; 3.50; 3.51 i 3,52.
Član 9.
U članu 29. Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2016. godinu („Službeni list opštine Kovačica“ br. 18/15) Razdeo 3.
Opštinska uprava, posle stava 5. i 6. dodaju se novi stavovi koji glase:
Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela za funkcije: 640 – glava 3.49, 453 glava 3.50,
630 – glava 3,51 i 451 – glave 3.52, zahteve podnosi predsednik opštine uz prateću dokumentaciju (kopija), nadležno Odeljenje
priprema i kontroliše validnost, računsku tačnost dokumentacije i donosi rešenje o transferu sredstava. Nakon toga, zahtev sa
dokumentacijom se dostavlja na kontrolu usaglašenosti sa utvrđenim kvotama, nakon čega se dostavlja na plaćanje Odeljenju za
finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju. Predsednik opštine je odgovoran za odobrenje plaćanja po funkcijama i
glavama navedenih u prethodnom stavu ovog člana.
Član 10.
U članu 11. stav 1. iznos „1.646.232,75” zamenjuje se sa iznosom „1.146.232,75”
Član 11.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Kovačica” a primenjivaće se
od 01.01.2016. godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA
Broj: 06-78/16-01
Dana: 30.11.2016. g.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Zlatko Šimak s.r.

II POSEBNI DEO BUDŽETA ZA 2016. GODINU - Rebalans III
RASPORED RASHODA NA POJEDINE KORISNIKE I ZA POJEDINE NAMENE

Razd
eo
1

Glava

Funk.

Program

Pozic.

ek.kl

OPIS

Rashodi po
Reb. II 2016.g

2

3

4

5

6

7

8

1

Rashodi po
Reb. III
2016.g

Razlika

Rashodi iz
drugh
izvora

Ukupno
rashodi

10

11

SKUPŠTINA OPŠTINE

1,1

0602

PROGRAM 15- LOK. SAMOUPRAVA

0602-0001

Funkcionisanje lokalne samouprave

110

Izvršni i zakonodavni organi
1

411

Plate i dodaci zaposlenih

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

2

412

Dopr.na teret poslodavca

620.000,00

3

415

Naknade troškova zaposlenih

80.000,00

620.000,00

0,00

620.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

4

421

Stalni troškovi

3.100.000,00

3.100.000,00

0,00

3.100.000,00
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5

422

Troškovi putovanja

100.000,00

110.000,00

10.000,00

110.000,00

6

423

Usluge po ugovoru

15.800.000,00

15.600.000,00

-200.000,00

15.600.000,00

7

424

Spec.usluge

0,00

0,00

0,00

0,00

8

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

9

426

Materijal

600.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

10

465

ostali transferi

600.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

367

485

Naknada štete

114.300,00

114.300,00

0,00

114.300,00

Prihodi iz budžeta

24.664.300,00

24.474.300,00

-190.000,00

0,00

24.474.300,00

Ukup za funk. 110 glava 1.1

24.664.300,00

24.474.300,00

-190.000,00

0,00

24.474.300,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

Prihodi iz budžeta

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

Ukup za funk. 850 glava 1.2
PROGRAM 15- LOKALNA
SAMOUPRAVA

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

1.800.000,00

1.444.960,00

-355.040,00

1.444.960,00

Izvori finans,za funkc.110
01

1.2.

0602

Programska aktivnost 0008:

0602-0008

Programi nacionalnih manjina

850

Dotac.savetima nac.manjina
11

481

Dotacije nacional.savetima nac.manjina
Izvori finans,za funkc.850

01

1,3

160

602
0602-0001

Funkcionisanje lokalne samouprave
12

423

Usluge po ugovoru

13

426

Materijal

165.000,00

165.000,00

0,00

165.000,00

14

481

Dotacije nevladinim organizacijama članstvo ispred političke stranke

160.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

2.125.000,00

1.769.960,00

-355.040,00

1.769.960,00

2.125.000,00

1.769.960,00

-355.040,00

1.769.960,00

Ukupno za funkc.kl.160 - ostale opšte
javne usluge neklasifikovane na drugom
mestu
Izvori finans,za funkc.110
01

Prihodi iz budžeta
Ukupno za funkciju 160glavu 1,03
UKUPNO ZA RAZDEO 1

2

2.125.000,00

1.769.960,00

-355.040,00

26.989.300,00

26.444.260,00

-545.040,00

1.769.960,00
0,00

26.444.260,00

PREDSEDNIK I OPŠTINSKO VEĆE
0602

PROGRAM 15- LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602-0001

Funkcionisanje lokalne samouprave

110

Izvršni i zakonodavni organi

2.1.

KABINET PREDSEDNIKA
15

411

Plate i dodaci zaposlenih

5.650.000,00

5.640.000,00

-10.000,00

5.640.000,00

16

412

Dopr.na teret poslodavca

1.015.000,00

1.010.000,00

-5.000,00

1.010.000,00

17

415

Naknada troškova za zaposlene

200.000,00

215.000,00

15.000,00

215.000,00

18

421

Stalni troškovi

900.000,00

800.000,00

-100.000,00

800.000,00

19

422

Troškovi putovanja

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

20

423

Usluge po ugovoru

5.000.000,00

4.500.000,00

-500.000,00

4.500.000,00

21

425

Tekuće popravke i održavanje

250.000,00

410.000,00

160.000,00

410.000,00

22

426

Materijal

23

465

Ostali transferi

368

485

Naknada štete

800.000,00

700.000,00

-100.000,00

700.000,00

1.140.000,00

1.124.000,00

-16.000,00

1.124.000,00

139.300,00

139.300,00

0,00

139.300,00

Prihodi iz budžeta

15.294.300,00

14.738.300,00

-556.000,00

0,00

14.738.300,00

Ukup za funk. 110 glava 2.1

15.294.300,00

14.738.300,00

-556.000,00

0,00

14.738.300,00

Izvori finans,za funkc.110
01
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OPŠTINSKO VEĆE
0602

PROGRAM 15- LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602-0001

Funkcionisanje lokalne samouprave

110

Izvršni i zakonodavni organi
24

421

Stalni troškovi

230.000,00

100.000,00

-130.000,00

100.000,00

25

423

Usluge po ugovoru

13.000.000,00

13.200.000,00

200.000,00

13.200.000,00

26

426

Materijal

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

27

465

Ostale dotacije i transferi

780.000,00

780.000,00

0,00

780.000,00

Prihodi iz budžeta

14.060.000,00

14.130.000,00

70.000,00

0,00

14.130.000,00

Ukupno za funkciju 110 i gl.2.2
KANCELARIJA ZA MLADE-Program
za mlade

14.060.000,00

14.130.000,00

70.000,00

0,00

14.060.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

Prihodi iz budžeta

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

220.000,00

Ukupno za funkciju 150 i gl.2.3

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

220.000,00

29.574.300,00

29.088.300,00

-486.000,00

0,00

29.088.300,00

Izvori finans,za funkc.110
01

2.3.

0602-0007
150

Opšte javne usluge i istraživanja
381

423

usluge po ugovoru

382

426

materijal

383

465

Ostale dotacije i transferi
Izvori finans. za gl.2.3. i funkciju150:

01

UKUPNO ZA RAZDEO 2
3

OPŠTINSKA UPRAVA
0602

PROGRAM 15- LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602-0001

Funkcionisanje lokalne samouprave

130

Opšte usluge
28

411

Plate i dodaci zaposlenih

48.890.300,00

49.105.300,00

215.000,00

49.105.300,00

29

412

Dopr.na teret poslodavca

9.243.364,00

9.286.364,00

43.000,00

9.286.364,00

30

413

Naknade u naturi

300.000,00

350.000,00

50.000,00

350.000,00

31

414

Socijalna davanja zaposlenim

2.930.500,00

2.930.500,00

0,00

2.930.500,00

32

415

Naknada za prevoz na posao

2.200.000,00

2.240.000,00

40.000,00

2.240.000,00

33

416

bonusi, nagrade, jub.nagrade

34

421

Stalni troškovi

35

422

36

260.000,00

219.000,00

-41.000,00

219.000,00

13.000.000,00

11.000.000,00

-2.000.000,00

11.000.000,00

Troškovi putovanja

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

423

Usluge po ugovoru

14.600.000,00

14.600.000,00

0,00

14.600.000,00

37

423

Sufinansiranje i predfinansiranje projekata

2.280.000,00

2.000.000,00

-280.000,00

2.000.000,00

38

424

Specijalizovane usluge

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

39

425

Tekuće popravke i održavanje

1.200.000,00

1.199.900,00

-100,00

1.199.900,00

40

426

Materijal

3.670.000,00

3.370.000,00

-300.000,00

3.370.000,00

41

465

ostali transferi

6.588.000,00

6.142.375,25

-445.624,75

6.142.375,25

42

481

Dotacije udruženjima

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

43

482

Porezi, obaveze, takse,kazne

550.000,00

550.000,00

0,00

550.000,00

43/1

483

Novčane kazne i penali po reš sudova

126.961,25

126.961,25

0,00

126.961,25

44

484

Naknada štete po rešenju sudova

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

381/1

485

Naknada štete od strane državnih organa

1.228.500,00

1.284.100,00

55.600,00

1.284.100,00
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Ulaganja u osn.sred.mašine.opr

2.150.000,00
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2.600.000,00

450.000,00

2.600.000,00

Prihodi iz budžeta

113.447.625,25 111.234.500,50

-2.213.124,75

111.234.500,50

Ukupno za funkciju 130 i gl. 3

113.447.625,25 111.234.500,50

-2.213.124,75

111.234.500,50

Izvori fin.za glavu 3 funkciju 130
01

FINANSIRANJE POLITIČ.
SUBJEKATA

3,1
112

Finansiranje polit.subjekata
46

481

Dotacije polit.subjektima-redovna del.

298.080,00

301.213,35

3.133,35

0,00

301.213,35

Izvori finans,za funkc.112
01

3,2

170

Prihodi iz budžeta

298.080,00

301.213,35

3.133,35

0,00

301.213,35

Ukup za funk. 112 glava 3,1

298.080,00

301.213,35

3.133,35

0,00

301.213,35

Programska aktivnost 0003:
Upravljanje

0602-0003

Javnim dugom
0

Transakcije vezane za javni dug
47

441

Otplata kamate

4.000.000,00

3.800.024,40

-199.975,60

3.800.024,40

48

611

Otplata glavnice

19.650.000,00

19.650.000,00

0,00

19.650.000,00

23.650.000,00

10.570.733,31 -13.079.266,69

10.570.733,31

0,00

12.879.291,09 -12.879.291,09

12.879.291,09

23.650.000,00

23.450.024,40

-199.975,60

23.450.024,40

Izvpri finansiranja za funkciju 170
Ol

Prihodi iz budžeta

13

Nerasporedjeni višak prihoda iz ranijih
godina
Ukup za funk. 170 glava 3,2

3,3

160

0602-0010

Opšte usluge koje nisu klasifik.
na drugom mestu
49

499

Tekuća rezerva

1.646.232,75

1.146.232,75

-500.000,00

1.146.232,75

50

499

Stalna rezerva

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

Prihodi iz budžeta

3.746.232,75

3.246.232,75

-500.000,00

0,00

3.246.232,75

Ukup za funk. 160 glava 3,3

3.746.232,75

3.246.232,75

-500.000,00

0,00

3.246.232,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prihodi iz budžeta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno za funkciju 130 i projekat 0602P7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

700.000,00

0,00

Prihodi iz budžeta

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

UKUPNO za funkc.160 i gl.3,5

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

Izvori finans,za funkc.160 i gl.2.4.
01

3,4

130

0602-P7

Strategija razvoja opštine
51

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za P-7

01

3,5

0602

Program 15: Funkc. Lokalne
samouprave

0602-0001

Funkcionisanje lokalne samouprave
OPŠTE JAVNE USLUGE
Opšte javne usluge koje nisu kval. Na
dr. Mestu

160
52

421

Platni promet i bank.usluge

700.000,00

Izvori finansiranja za fun.160 i gl. 3,5
Ol

3,6

820

Program 13: RAZVOJ KULTURE
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Podsticaj kulturnom i umetničkom
stvaralaštvu

1201-0002
53

421

Stalni troškovi- Istorijski arhiv

340.000,00

340.000,00

0,00

340.000,00

54

423

Zavod za zaštitu spomenika kulture

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

55

481

Dotacije NVO i udruženja građana

2.600.000,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

56

481

Dotacije verskim zajednicama

4.700.000,00

4.700.000,00

0,00

4.700.000,00

Prihodi iz budžeta

7.940.000,00

7.940.000,00

0,00

0,00

7.940.000,00

UKUPNO za funk.820 i gl.3,6

7.940.000,00

7.940.000,00

0,00

0,00

7.940.000,00

24.300.000,00

23.514.488,00

-785.512,00

23.514.488,00

Izvori finansiranja za funk.820, gl.3,6
O1

3,7

920

Program 10: SREDNJE
OBRAZOVANJE

###
2003-0001

Funkcionisanje srednjih škola
57

472

Regres učeničkih prevoza

58

472

Pokrajinske subvencije- regres
stud.prevoza

211.896,00

211.896,00

0,00

211.896,00

59

472

Pokrajinske subvencije- regres
učenič.prevoza

2.473.839,00

4.044.263,00

1.570.424,00

4.044.263,00

60

472

Regres učeničkih prevoza- spec.potrebe
IRK

1.800.000,00

1.600.000,00

-200.000,00

1.600.000,00

26.100.000,00

25.114.488,00

-985.512,00

0,00

25.114.488,00

0,00

4.256.159,00

Izvori finansiranja za funk.920 i gl.3,7
O1

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

2.685.735,00

4.256.159,00

1.570.424,00

UKUPNO za funk.920 i gl.3,7

28.785.735,00

29.370.647,00

584.912,00

UKUPNO Srednje obraz, gl. 3,7
funkc.920

28.785.735,00

29.370.647,00

584.912,00

1.580.000,00

1.580.000,00

0,00

Prihodi iz budžeta

1.580.000,00

1.580.000,00

0,00

0,00

1.580.000,00

UKUPNO za funk.090 i gl.3,8

1.580.000,00

1.580.000,00

0,00

0,00

1.580.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

Prihodi iz budžeta

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

UKUPNO za funk.090 i gl.3,9 i 09010006

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

467.516,00

463.816,00

-3.700,00

467.516,00

463.816,00

-3.700,00

3,8

29.370.647,00
0,00

29.370.647,00

CRVENI KRST
090

0901

Program 11: SOCIJALNA I DEČJA
ZAŠTITA

0901-0005

Aktivnosti Crvenog krsta
Ostale tekuće dotacije i transferi
61

465

Ostale tekuće donacije i transferi

1.580.000,00

Izvori finansiranja za funk.090 i gl. 3,8
O1

3.9

090

0901

Program 11: SOCIJALNA I DEČJA
ZAŠTITA

0901-0006

Dečja zaštita
Naknade porodiljama
62

472

Naknade za soc.zaštitu iz budžeta

4.000.000,00

Izvori finansiranja za funk.090 i gl. 3,9
O1

090

0901-0001

Socijalne pomoći- izbeglice
63

472

Naknade za soc.zaštitu iz budžeta

463.816,00

Izvori finansiranja za funk.090 i gl. 3,34
O1

Prihodi iz budžeta

0,00

463.816,00
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467.516,00

463.816,00

-3.700,00

0,00

463.816,00

4.467.516,00

4.463.816,00

-3.700,00

0,00

4.463.816,00

411 Plaate i dodaci zaposlenih

5.574.000,00

5.574.000,00

0,00

5.574.000,00

412Dopr.na teret poslodavca

1.020.000,00

998.000,00

-22.000,00

998.000,00

205.000,00

205.000,00

205.000,00

UKUPNO Program 11, funkc.090 i gl.
3,34
PRIMARNA ZDRAVSTVENA
ZAŠTITA

3.10

Program 12: Primarna zdravstvena
zaštita
721

1801-0001

Funkcionisanje ustanova primarne
zdravstvene zaštite
Opšte medicinske usluge
64

464

Tekući transferi ostalim nivoima vlasti

414 Socijalna davanja zaposlenim
416 Jubilarne nagrade

230.000,00

114.000,00

-116.000,00

114.000,00

421 Stalni troškovi

295.000,00

295.145,00

145,00

295.145,00

423 Usluge po ugovoru

1.310.000,00

1.690.000,00

380.000,00

1.690.000,00

424 Specijalizovane usluge

3.248.145,00

3.284.145,00

36.000,00

3.284.145,00

425 Tekuće popravke i održavanje

2.801.000,00

3.421.000,00

620.000,00

3.421.000,00

Prihodi iz budžeta

14.478.145,00

15.581.290,00

1.103.145,00

0,00

15.581.290,00

UKUPNO za funk.721 i gl.3,29

14.478.145,00

15.581.290,00

1.103.145,00

0,00

14.478.145,00

UK.ZDRAVSTVO, gl.3,10, funkc.721
1801-0001

14.478.145,00

15.581.290,00

1.103.145,00

0,00

15.581.290,00

500.000,00

250.000,00

-250.000,00

Prihodi iz budžeta

500.000,00

250.000,00

-250.000,00

0,00

250.000,00

UKUPNO za funk.732 i gl.3,11

500.000,00

250.000,00

-250.000,00

0,00

250.000,00

14.310.000,00

14.810.000,00

500.000,00

Prihodi iz budžeta

14.310.000,00

14.810.000,00

500.000,00

0,00

14.810.000,00

UKUPNO za funk.810 i gl.3,12 PA 13010001

14.310.000,00

14.810.000,00

500.000,00

0,00

14.810.000,00

13.300.000,00

13.300.000,00

0,00

13.300.000,00

650.000,00

650.000,00

0,00

650.000,00

Izvori finansiranja za funk.721 i gl.3,10
O1

Program 12: PRIMARNA
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

3.11
732

1801-P1

Vantelesna oplodnja
65

472

Naknade za soc.zaštitu iz budžeta

250.000,00

Izvori finansiranja za funk.732 i gl. 3,11
O1

3.12

810

Program 14: RAZVOJ OMLADINE I
SPORTA

###

Podrška lokalnim sportskim savez. i
udruž

1301-0001
66

481

Dotacije nevladinim organizacijama

14.810.000,00

Izvori finansiranja za funk.810 i gl. 3,12
O1

810

1301-0002

Podrška predšk.škols.i rekreativnom
sportu i masovnoj fizičkoj kulturi
67

423

Usluge po ugovoru

68

463

424 Specijalizovane usluge
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Izvori finansiranja za funk.810 i gl. 3,12
O1

Prihodi iz budžeta

13.950.000,00

13.950.000,00

0,00

0,00

13.950.000,00

UKUPNO za funk.810 i gl.3,12 i PA
1301-0002

13.950.000,00

13.950.000,00

0,00

0,00

13.950.000,00

UKUPNO SPORT, gl. 3,12, funkc.810

28.260.000,00

28.760.000,00

500.000,00

0,00

28.760.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

Prihodi iz budžeta

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

Ukupno za pr.1501-0001, gl.3.13.fukc
411

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

PROGRAM 3 - LOKALNI
EKONOMSKI RAZVOJ

3.13
1501-0001

Podrška postojećoj privredi

411

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi
razvoj ekonomske zajednice
69

451

Subvencije javnim nefinansijskim pred.
Izvori fin.za pr.1501-0001 funkciju 411

01

3.14.

0101

Program 5 Razvoj poljoprivrede

0101-0001

Unapređenje uslova za polj. delatnost

421

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribol.
70

424

Specijalizovane usluge

1.850.000,00

1.850.000,00

0,00

1.850.000,00

71

424

Spec.usluge (odvodnjavanje)

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

72

424

Spec.usl (vetrozaštitni pojasevi)

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

366

425

Tekuće održavanje, atarski putevi

800.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

366/1

481

Doracije nevladinim organiz.

450.000,00

450.000,00

0,00

450.000,00

Prihodi iz budžeta

11.100.000,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

Ukupno za funkc.421 i gl.3.14. 01010001

11.100.000,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prihodi iz budžeta

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

Ukupno za funkc.421 i gl.3.15.PA 01010003

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

14.100.000,00

14.100.000,00

0,00

0,00

14.100.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Izvori fin.za funkc.421 gl.3.14 i pr 01010001
01

421

0101-0003

Ruralni razvoj

73

481

Dotacije udruženjima poljoprivrednika

74

512

Nabavka opreme za izradu godišnjeg
programa i sprovođeje licitacije
Izvori fin.za funkc.421 gl.3.14 i pr 01010003

01

POLJOPRIVREDA gl.3,14 funkc.421

3.15.

220

0602

Program 15- Lokalna samouprava

0602-0001

Civilna zaštita
75

421

Stalni troškovi

50.000,00

76

422

Troškovi putovanja

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

77

423

Usluge po ugovoru

500.000,00

200.000,00

-300.000,00

200.000,00

78

426

Materijal

400.000,00

151.840,00

-248.160,00

151.840,00

1.000.000,00

451.840,00

-548.160,00

Izvori fin.za funkc.220 gl.3.15 i pr 06020001
01

Prihodi iz budžeta

0,00

451.840,00
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1.000.000,00

451.840,00

-548.160,00

0,00

451.840,00

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE

3.16.
0401

Program 6: Zaštita životne sredine

0401-0001

Upravljanje zaštitom životne sredine

560

Zaštita životne sredine
79

424

Specijalizovane usluge

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

80

424

Spec.usluge(deratizacija)

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

Prihodi iz budžeta

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

Ukupno za func.560 i gl.3.16 i pr 04010001.

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

FOND ZA ZAŠTITU ŽIV.SRED.gl.3,16
funkc.560

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

Izvori finans.za funkc.560, gl.3,16 pr
0401-0001:
01

3.17.

0701

Program 7-Putna infrastruktura

0701-0001

Upravljanje saobraćajnom
infrastrukturom
Javni red i bezbednost neklas. na dr.
mestu

360

Unapređenje bezbednosti saob
81

422

Troškovi putovanja

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

82

423

Usluge po ugovoru

380.000,00

380.000,00

0,00

380.000,00

83

424

Specijalizovane usluge

0,00

0,00

0,00

0,00

84

425

Tekuće popravke i održavanje

0,00

0,00

0,00

0,00

85

426

Materijal

1.090.000,00

1.090.000,00

0,00

1.090.000,00

86

472

Nagrada:"Šta znaš o saobraćaju"

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

Prihodi iz budžeta

1.540.000,00

1.540.000,00

0,00

0,00

1.540.000,00

Ukupno za funkc.360.gl.3,17 i PA 07010001.

1.540.000,00

1.540.000,00

0,00

0,00

1.540.000,00

UKUPNO JAVNI RED I
BEZBEDNOST

1.540.000,00

1.540.000,00

0,00

0,00

1.540.000,00

Izvori fin.za funkc.360, gl 3.17 PA 07010001
01

PREUZETE OBAVEZE OSNIVAČA OD DIREKCIJE KOJA GUBI ZAKONSKI STATUS INDIREKTNOG KORISNIKA
3.49
640

0601

Program 2. Komunalna delatnost

0601-0010

Javna rasveta

0601-P2

rekonstrukcija javne rasvete
384

425

Tekuće popravke i održavanje

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Prihodi iz budžeta

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Ukup.za funkc.640 i gl.3.49 i proj. 0601P2.

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

UKUPNO glava 3.49

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

262.000,00

262.000,00

262.000,00

Izvori fin.za gl.3,49 funkc.640
01

Program 7. Putna infrastruktura
3.50
453

0701

Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura

0701-0002

Održavanje puteva
385

423

usluge po ugovoru
Izvori fin.za gl.3,50 funkc.453 pr.0701
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Prihodi iz budžeta

0,00

262.000,00

262.000,00

262.000,00

Ukupno za funkc.453 i gl.3.50 i pr.0701

0,00

262.000,00

262.000,00

262.000,00

UKUPNO glava 3.50

0,00

262.000,00

262.000,00

262.000,00

0,00

18.629.831,00

18.629.831,00

18.629.831,00

Program 2: Komunalna delatnost

630

Vodosnabdevanje
0601 - P3

Stanica za filtriranje vode u Kovačici
386

511

Investicije
Izvori fin.za funkc.630 i gl.3.51 i
pr.0601-P3

3.52
451

01

Prihodi iz budžeta

0,00

286.000,00

10

Primanja od domaćih zaduživanja

0,00

18.343.831,00

18.343.831,00

18.343.831,00

Ukupno za funkc.630 i pr. 0601-P3.

0,00

18.629.831,00

18.629.831,00

18.629.831,00

UKUPNO glava 3.51

0,00

18.629.831,00

18.629.831,00

18.629.831,00

5.936.500,00

5.936.500,00

5.936.500,00

0701

Program 7. Putna infrastruktura

0701-0002

Održavanje kvaliteta ulica
387

511

01

451

Uređenje i popločavanje centra Uzdina
Izvori fin.za gl.3,52 funkc.451 pr.07010002

286.000,00

Prihodi iz budžeta

0,00

5.936.500,00

5.936.500,00

5.936.500,00

Ukupno za funkc.451 i gl.3.52 i 07010002.

0,00

5.936.500,00

5.936.500,00

5.936.500,00

15.618.690,00

15.618.690,00

15.618.690,00

0701

Program 7. Putna infrastruktura

0701-0002

Održavanje kvaliteta ulica
388

511

Uređenje i poploč. centra Kovačice

389

511

Asfaltiranje ulice u Samošu
Izvori fin.za gl.3,52 funkc.451 pr.07010002

0,00

7.200.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

Prihodi iz budžeta

0,00

22.818.690,00

22.818.690,00

22.818.690,00

Ukupno za funkc.451 i gl.3.52 i 07010002.

0,00

22.818.690,00

22.818.690,00

22.818.690,00

UKUPNO glava 3.52

0,00

28.755.190,00

28.755.190,00

28.755.190,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

495.000,00

495.000,00

01

Program 14: RAZVOJ SPORTA I
OMLADINE

3.53
###

810

Sport i omladina

Planska gradnja sportskih objekata
(Trim staza stari park)

1301-0003
390

511

Investicije u sportski objekat
Izvori fin.za gl.3,53 funkc.810 pr.1301

01

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

1.500.000,00

1.500.000,00

UKUPNO glava 3.53

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

260.493.334,00 309.116.585,00

48.623.251,00

Program 13: RAZVOJ KULTURE

495.000,00
1.005.000,00

0,00

USTANOVE KULTURE
###

1.005.000,00

Ukupno za funkc.810 i gl.3.53.i 1301

UKUPNO OPŠTINSKA UPRAVA I
PROGRAMI

0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00
0,00

309.116.585,00
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Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

1201-0001
3.18

GALERIJA NAIVNE UMETNOSTI
820

Usluge kulture
87

411

Plate i dodaci zaposlenih

1.470.000,00

1.470.000,00

0,00

0,00

1.470.000,00

88

412

Dopr.na teret poslodavca

265.000,00

265.000,00

0,00

0,00

265.000,00

89

421

Stalni troškovi

1.112.000,00

1.112.000,00

0,00

100.000,00

1.212.000,00

90

423

Usluge po ugovoru

580.000,00

430.000,00

-150.000,00

100.000,00

530.000,00

91

425

Tekuće popravke i održavanje

210.000,00

210.000,00

0,00

100.000,00

310.000,00

92

426

Materijal

650.000,00

650.000,00

0,00

100.000,00

750.000,00

93

465

Ostale dotacije i transferi

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

10.000,00

94

482

Ostali rashodi

5.000,00

5.000,00

0,00

94/1

511

Kap. Održ. - priključak na kanal.

396.000,00

396.000,00

0,00

95

512

Mašine i oprema

110.000,00

110.000,00

0,00

4.998.000,00

4.848.000,00

-150.000,00

15.000,00
396.000,00

0,00

110.000,00

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program1201-0001

4.848.000,00
410.000,00

4.998.000,00

4.848.000,00

-150.000,00

410.000,00
4.848.000,00

Podsticaj kulturnom i umetničkom
stvaralaštvu

1201-0002
96

422

Troškovi putovanja

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

97

423

Usluge po ugovoru

910.000,00

910.000,00

0,00

580.000,00

1.490.000,00

Prihodi iz budžeta

910.000,00

910.000,00

0,00

910.000,00

Ukupno za program 1201-002

910.000,00

910.000,00

0,00

910.000,00

Usluge po ugovoru

2.260.700,00

2.260.700,00

0,00

2.260.700,00

Izvori fin.za program 1201-P1

2.260.700,00

2.260.700,00

0,00

2.260.700,00

Izvori fin.za program 1201-0002
01

1201-P1

Monografija
97/1

423

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

3.19.

2.260.700,00
590.000,00

590.000,00

Ukupno za program1201-P1

2.260.700,00

2.260.700,00

0,00

590.000,00

2.850.700,00

UKUPNO GALERIJA, gl. 3,18 i funkc.
820

8.168.700,00

8.018.700,00

-150.000,00

1.000.000,00

9.018.700,00

BIBLIOTEKA
Razvoj kulture
Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

1201-0001

Usluge kulture

820
98

411

Plate i dodaci zaposlenih

5.630.000,00

5.630.000,00

0,00

5.630.000,00

99

412

Dopr.na teret poslodavca

1.050.000,00

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

100

414

Otpremnina

0,00

0,00

0,00

0,00

101

415

Naknada za prevoz na posao

275.000,00

275.000,00

0,00

275.000,00

371

416

Jubilarne nagrade zaposlenima

150.000,00

150.000,00

102

421

stalni troškovi

1.030.000,00

1.030.000,00

0,00

103

422

Troškovi putovanja

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

104

423

usluge po ugovoru

450.000,00

450.000,00

0,00

450.000,00

105

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

106

426

materijal

125.000,00

125.000,00

0,00

125.000,00

150.000,00
60.000,00

1.090.000,00
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107

465

Ostale dotacije i transferi

107/1

485

Naknada štete za povrede ili štetu

30. novembar 2016.

778.000,00

778.000,00

0,00

778.000,00

51.550,00

51.550,00

0,00

51.550,00

9.609.550,00

9.609.550,00

0,00

9.609.550,00

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0001

820

60.000,00

60.000,00

9.609.550,00

9.609.550,00

0,00

60.000,00

9.669.550,00

499.500,00

499.500,00

0,00

40.000,00

539.500,00

45.660,00

45.660,00

0,00

20.000,00

65.660,00

Podsticaj kulturnom i umetničkom
stvaralaštvu

1201-0002
108

423

Usluge po ugovoru

109

426

Materijal

110

515

Nematerijalna imovina

129.530,00

129.530,00

0,00

50.000,00

179.530,00

370

512

Mašine i oprema

624.840,00

624.840,00

0,00

20.000,00

644.840,00

270.000,00

270.000,00

0,00

Izvori fin.za program 1201-0002
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

1.029.530,00

1.029.530,00

0,00

Ukupno za program 1201-0002

1.299.530,00

1.299.530,00

0,00

190.000,00

1.489.530,00

10.909.080,00

10.909.080,00

0,00

190.000,00

11.099.080,00

UKUPNO BIBLIOTEKA, gl.3.19,
funkc.820

270.000,00
130.000,00

130.000,00
1.029.530,00

DOM KULTURE "3. OKTOBAR"
KOVAČICA

3.20.

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

1201-0001
820

Usluge kulture111

411

Plate i dodaci zaposlenih

1.642.000,00

1.642.000,00

0,00

1.642.000,00

112

412

Dopr.na teret poslodavca

294.000,00

294.000,00

0,00

294.000,00

113

421

Stalni troškovi-

403.000,00

403.000,00

0,00

20.000,00

423.000,00

114

422

Troškovi putovanja

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

20.000,00

115

423

Usluge po ugovoru

230.000,00

270.000,00

40.000,00

270.000,00

116

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000,00

300.000,00

0,00

40.000,00

340.000,00

117

426

Materijal

379.000,00

379.000,00

0,00

30.000,00

409.000,00

118

465

Ostale dotacije i transferi

223.000,00

223.000,00

0,00

223.000,00

119

482

Porezi, obaveze, takse,kazne

11.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

372

512

Mašine i oprema

130.000,00

130.000,00

0,00

130.000,00

3.622.000,00

3.662.000,00

40.000,00

3.662.000,00

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0001

820

100.000,00

100.000,00

3.622.000,00

3.662.000,00

40.000,00

100.000,00

3.762.000,00

0,00

750.000,00

Podsticaj kulturnom i umetničkom
stvaralaštvu

1201-0002
120

423

Usluge po ugovoru

750.000,00

750.000,00

0,00

121

426

Materijal

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

900.000,00

900.000,00

0,00

900.000,00

Izvori fin.za program 1201-0002
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0002

820

1201-P2

Pozorišni dani - Maškovi dani

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00
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122

423

Usluge po ugovoru

123

424

Specijalizovane usluge

0,00

30. novembar 2016.

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Izvori fin.za projekat 1201-P2
01

820

1201-P3

Prihodi iz budžeta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno za projekat 1201-P2.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

Dečji festival "Raspevani dragulj"
124

423

usluge po ugovoru
Izvori fin.za projekat 1201-P3

01

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti
Ukupno za projekat 1201-P3

820

1201-P4

120.000,00
0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

180.000,00

220.300,00

40.300,00

350.000,00

570.300,00

0,00

0,00

180.000,00

220.300,00

Dečji festival "Leti pesma, leti"
125

423

Usluge po ugovoru

126

424

specijalizovane usluge

0,00

Izvori fin.za projekat 1201-P4
01

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti
Ukupno za projekat 1201-P4.
UKUPNO DK KOVAČICA, gl.3.20 i
func.820

40.300,00

220.300,00
350.000,00

350.000,00

180.000,00

220.300,00

40.300,00

350.000,00

570.300,00

4.822.000,00

4.902.300,00

80.300,00

450.000,00

5.352.300,00

DOM KULTURE "JOŽEF ATILA"
DEBELJAČA

3.21.

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

1201-0001
820

Usluge kulture127

411

Plate i dodaci zaposlenih

600.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

128

412

Dopr.na teret poslodavca

110.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

129

421

Stalni troškovi-

480.000,00

480.000,00

0,00

11.000,00

491.000,00

130

422

Troškovi putovanja

30.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

40.000,00

131

423

usluge po ugovoru

550.000,00

565.000,00

15.000,00

60.000,00

625.000,00

132

425

Tekuće popravke i održavanje

190.000,00

190.000,00

0,00

49.000,00

239.000,00

133

426

Materijal

50.000,00

50.000,00

0,00

10.000,00

60.000,00

134

465

Ostale dotacije i transferi

80.000,00

80.000,00

0,00

135

482

Porezi, obaveze, takse,kazne

135/1

512

Mašine i oprema

11.000,00

11.000,00

2.101.000,00

2.116.000,00

80.000,00

11.000,00

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0001.

820

15.000,00

2.116.000,00
140.000,00

140.000,00

2.101.000,00

2.116.000,00

15.000,00

140.000,00

2.256.000,00

470.000,00

470.000,00

0,00

70.000,00

540.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

20.000,00

90.000,00

540.000,00

540.000,00

0,00

Podsticaj kulturnom i umetničkom
stvaralaštvu

1201-0002
136

423

Usluge po ugovoru

137

426

Materijal
Izvori fin.za program 1201-0002

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0002

540.000,00

540.000,00

0,00

540.000,00
90.000,00

90.000,00

90.000,00

630.000,00
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1201-P1
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Vive festival
138

423

Usluge po ugovoru

139

426

materijal

180.000,00

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2.891.000,00

2.906.000,00

15.000,00

230.000,00

3.136.000,00

Izvori fin.za projekat 1201-P5
01
04

Prihodi iz budžeta
Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za projekat 1201-P5.

820

1201-P2

200.000,00
0,00

0,00

0,00

200.000,00

Kamp pevača
140

423

Usluge po ugovoru

50.000,00

Izvori fin.za projekat 1201-P6
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

UKUPNO ZA DK DEBELJAČA, gl
3.21.funkc.820
DK "MITA ŽIVKOV LALA"
CREPAJA

3.22.

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

1201-0001
820

Usluge kulture141

411

Plate i dodaci zaposlenih

351.000,00

351.000,00

0,00

351.000,00

142

412

Dopr.na teret poslodavca

63.000,00

63.000,00

0,00

63.000,00

143

421

Stalni troškovi-

286.000,00

236.000,00

-50.000,00

3.000,00

239.000,00

144

423

Usluge po ugovoru

266.000,00

301.000,00

35.000,00

18.000,00

319.000,00

144/1

425

Tekuće popravke

126.360,00

126.360,00

0,00

126.360,00

145

426

Materijal

30.000,00

30.000,00

0,00

146

465

Ostale dotacije i transferi

48.000,00

48.000,00

0,00

19.000,00

48.000,00

146/1

512

Mašine i oprema

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00
0,00

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstvena sredstva
UKUPNO DK CREPAJA, gl. 3.22.
funkc. 820

3.23.

49.000,00

1.170.360,00

1.170.360,00

0,00

1.170.360,00

1.170.360,00

0,00

1.170.360,00
40.000,00

40.000,00

40.000,00

1.210.360,00

DK "MIHAL BABINKA" PADINA
Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

1201-0001
820

Usluge kulture147

411

Plate i dodaci zaposlenih

1.567.000,00

1.567.000,00

0,00

1.567.000,00

148

412

Dopr.na teret poslodavca

281.000,00

281.000,00

0,00

281.000,00

367/1

414

Otpremnina

113.790,00

113.790,00

0,00

113.790,00

149

416

Jubilarne nagrade zaposlenima

26.000,00

26.000,00

0,00

26.000,00

150

421

Stalni troškovi-

648.000,00

648.000,00

0,00

16.000,00

664.000,00

151

422

Troškovi putovanja

9.950,00

9.950,00

0,00

10.000,00

19.950,00

152

423

Usluge po ugovoru

213.000,00

613.000,00

400.000,00

102.000,00

715.000,00

153

425

Tekuće popravke i održavanje

42.000,00

42.000,00

0,00

29.000,00

71.000,00

154

426

Materijal

50.000,00

50.000,00

0,00

5.000,00

55.000,00

155

465

Ostale dotacije i transferi

214.000,00

214.000,00

0,00

214.000,00

3.164.740,00

3.564.740,00

400.000,00

3.564.740,00

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

162.000,00

162.000,00
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Ukupno za program 1201-0001.
820

30. novembar 2016.

3.164.740,00

3.564.740,00

400.000,00

162.000,00

3.726.740,00

Podsticaj kulturnom i umetničkom
stvaralaštvu

1201-0002
156

422

Troškovi putovanja

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

157

423

Usluge po ugovoru

432.000,00

482.000,00

50.000,00

60.000,00

542.000,00

158

426

Materijal

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

20.000,00

159

512

Mašine i oprema

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

452.000,00

502.000,00

50.000,00

Izvori fin.za program 1201-0002
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

15.000,00

15.000,00

05

Donacije od inostranih zemalja

60.000,00

60.000,00

Ukupno za program 1201-0002.
820

1201-P1

502.000,00

452.000,00

502.000,00

50.000,00

75.000,00

577.000,00

Padinski dani kulture 2016
160

422

Troškovi putovanja

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

161

423

Usluge po ugovoru

195.000,00

195.000,00

0,00

20.000,00

215.000,00

162

426

Materijal

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

265.000,00

215.000,00

-50.000,00
20.000,00

20.000,00

265.000,00

215.000,00

-50.000,00

20.000,00

235.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

Primanja od domaćih zaduživanja

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

Ukupno za funkc.620 i gl.3.23.

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

UKUPNO DK PADINA, gl. 3.23.
funkc.820

33.881.740,00

34.281.740,00

400.000,00

257.000,00

34.538.740,00

Izvori fin.za projekat 1201-P7
01
04

Prihodi iz budžeta
Sopstveni prihodi
Ukupno za projekat 1201-P7.

1201-P2

215.000,00

Rekonstrukcija Doma kulture u Padini
163

511

Kapitalno održavanje ustanova kulture
Izvori fin.za funkc.820 i gl.3.23 i
pr.1201-P14

10

3.24.

DK "VLADIMIR FIJAT" SAMOŠ
Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

1201-0001
820

Usluge kulture164

411

Plate i dodaci zaposlenih

351.000,00

351.000,00

0,00

351.000,00

165

412

Dopr.na teret poslodavca

63.000,00

63.000,00

0,00

63.000,00

166

421

Stalni troškovi-

100.000,00

100.000,00

0,00

373

422

Troškovi putoanja

10.000,00

3.000,00

-7.000,00

100.000,00

167

423

Usluge po ugovoru

257.000,00

257.000,00

0,00

168

426

Materijal

24.000,00

29.000,00

5.000,00

169

465

Ostale dotacije i transferi

48.000,00

48.000,00

0,00

48.000,00

170

425

Tekuće popravke i održavanje doma
kulture

1.000.000,00

965.100,00

-34.900,00

965.100,00

374

512

Mašine i oprema

51.000,00

88.000,00

37.000,00

1.904.000,00

1.904.100,00

100,00

5.000,00

8.000,00
257.000,00

30.000,00

15.000,00

59.000,00

103.000,00

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstvana sredstva
UKUPNO DK SAMOŠ, gl. 3.24. funkc.
820

3.25

DK "DOINA" UZDIN

1.904.100,00
50.000,00

1.904.000,00

1.904.100,00

100,00

50.000,00

1.954.100,00
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funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

1201-0001
820

Usluge kulture171

411

Plate i dodaci zaposlenih

540.000,00

540.000,00

0,00

540.000,00

172

412

Dopr.na teret poslodavca

101.000,00

101.000,00

0,00

101.000,00

173

421

Stalni troškovi-

730.000,00

730.000,00

0,00

174

422

Troškovi putovanja

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

175

423

usluge po ugovoru

263.000,00

263.000,00

0,00

263.000,00

176

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

177

426

Materijal

180.000,00

180.000,00

0,00

178

465

Ostale dotacije i transferi

78.000,00

78.000,00

0,00

78.000,00

2.072.000,00

2.072.000,00

0,00

2.072.000,00

22.000,00

20.000,00

752.000,00

200.000,00

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0001

820

42.000,00

42.000,00

2.072.000,00

2.072.000,00

0,00

42.000,00

2.114.000,00

1.009.000,00

1.009.000,00

0,00

850.000,00

1.859.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

1.159.000,00

1.159.000,00

0,00

1.159.000,00

Podsticaj kulturnom i umetničkom
stvaralaštvu

1201-0002
179

423

usluge po ugovoru

180

426

materijal
Izvori fin.za program 1201-0002

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

250.000,00

250.000,00

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

600.000,00

600.000,00

3.26

Ukupno za program 1201-0002

1.159.000,00

1.159.000,00

0,00

850.000,00

2.009.000,00

UKUPNO DK UZDIN, gl. 3,25 i funkc.
820

3.231.000,00

3.231.000,00

0,00

892.000,00

4.123.000,00

DK "MIHAJLO PUPIN" IDVOR
Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

1201-0001
820

Usluge kulture181

411

Plate i dodaci zaposlenih

827.000,00

827.000,00

0,00

827.000,00

182

412

Dopr.na teret poslodavca

148.000,00

148.000,00

0,00

148.000,00

182/1

421

Stalni troškovi-

840.000,00

840.000,00

0,00

70.000,00

910.000,00

183

422

Troškovi putovanja

30.000,00

30.000,00

0,00

5.000,00

35.000,00

184

423

usluge po ugovoru

260.000,00

260.000,00

0,00

120.000,00

380.000,00

185

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000,00

200.000,00

0,00

300.000,00

500.000,00

186

426

Materijal

100.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

150.000,00

187

465

Ostale dotacije i transferi

135.000,00

135.000,00

0,00

375

512

Mašine i oprema

0,00

0,00

0,00

2.540.000,00

2.540.000,00

0,00

135.000,00
200.000,00

200.000,00

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0001

820

2.540.000,00
745.000,00

745.000,00

2.540.000,00

2.540.000,00

0,00

745.000,00

3.285.000,00

320.000,00

420.000,00

100.000,00

100.000,00

520.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

Podsticaj kulturnom i umetničkom
stvaralaštvu

1201-0002
188

423

Usluge po ugovoru

189

426

Materijal
Izvori fin.za program 1201-0002
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01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti
Ukupno za program 1201-0002.

820

1201-P1

370.000,00

30. novembar 2016.

370.000,00

0,00

370.000,00
100.000,00

100.000,00
370.000,00

470.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00

570.000,00

Pupinovi dani
190

423

Usluge po ugovoru

50.000,00

50.000,00

0,00

170.000,00

220.000,00

191

426

Materijal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376

465

Dotacije od medjun. organizacija

0,00

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Izvori fin.za projekat 1201-P10
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

06

Dotacije od medjun. Organizacija
Ukupno za projekat 1201-P10.

820

1201-P2

50.000,00
20.000,00

20.000,00

500.000,00

500.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

520.000,00

570.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

80.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Likovna kolonija
192

423

Usluge po ugovoru

193

426

Materijal
Izvori fin.za projekat 1201-P11

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za projekat 1201-P11

820

1201-P3

100.000,00
160.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

260.000,00

100.000,00

100.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

Kamp za mlade talente
194

423

Usluge po ugovoru

195

426

Materijal
Izvori fin.za projekat 1201-P12

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za projekat 1201-P15

820

1201-P4

40.000,00
50.000,00

50.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

50.000,00

90.000,00

3.600.000,00

0,00

-3.600.000,00

0,00

0,00

Prihodi iz budžeta

3.600.000,00

0,00

-3.600.000,00

0,00

Ukupno za projekat 1201-P15

3.600.000,00

0,00

-3.600.000,00

0,00

UKUPNO DK IDVOR, gl.3.26. i
funkc.820

6.700.000,00

3.200.000,00

-3.500.000,00

1.575.000,00

4.775.000,00

UKUPNO DOMOVI KULTURE

54.600.100,00

51.595.500,00

-3.004.600,00

3.494.000,00

55.089.500,00

Sufinansiranje projekata medijskog
sadržaja u oblasti javnog informisanja

21.000.000,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

Prihodi iz budžeta

21.000.000,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

Rekonstrukcija Muzeja Mihajla Pupina
196

511

Kapitalno održavanje zgada i objekata
Izvori fin.za projekat 1201-P12

01

PROGRAM 15 - LOKALNA
SAMOUPRAVA

3.27

0602-0006

Informisanje

830

Usluge emitovanja i izdavaštva

197

423
01
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3.28

30. novembar 2016.

Ukup.za pr.0602-0006, gl.3.27.i
funkc.830

21.000.000,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

UKUPNO INFORMISANJE gl. 3.27

21.000.000,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Program: 8 Predškolsko vaspitanje
911

2001-0001

Funkcionisanje predškolskih ustanova
198

411

Plate i dodaci zaposlenih

25.952.000,00

25.952.000,00

0,00

6.175.000,00

32.127.000,00

199

412

Dopr.na teret poslodavca

4.550.000,00

4.550.000,00

0,00

1.125.000,00

5.675.000,00

200

413

Naknade u naturi

0,00

0,00

0,00

370.000,00

370.000,00

200/1

414

Socijalna davnaja zap. Otpremnina

49.000,00

49.000,00

0,00

206/1

415

Naknada za prevoz na posao

1.050.000,00

1.050.000,00

0,00

200.000,00

1.250.000,00

201

416

Jubilarne nagrade

450.000,00

450.000,00

0,00

200.000,00

650.000,00

202

421

Stalni troškovi

2.800.000,00

2.800.000,00

0,00

930.000,00

3.730.000,00

203

422

Troškovi putovanja

50.000,00

50.000,00

0,00

380.000,00

430.000,00

204

423

Usluge po ugovoru

3.300.000,00

3.300.000,00

0,00

690.000,00

3.990.000,00

205

424

Specijalizovane usluge

350.000,00

350.000,00

0,00

200.000,00

550.000,00

206

425

Tekuće popravke i održavanje

500.000,00

500.000,00

0,00

100.000,00

600.000,00

207

426

Materijal

2.300.000,00

2.300.000,00

0,00

6.020.000,00

8.320.000,00

208

465

Ostale dotacije i transferi

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

402.000,00

2.602.000,00

209

512

Mašine i oprema

0,00

0,00

0,00

450.000,00

450.000,00

43.551.000,00

43.551.000,00

0,00
17.242.000,00

17.242.000,00

43.551.000,00

43.551.000,00

0,00

17.242.000,00

60.793.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.000,00

Izvori fin.za funkc.911,gl.3.28.i pr.20010001
01
04

Prihodi iz budžeta
Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 2001-0001

911

2001-P1

43.551.000,00

Škola u prirodi
210

422

Troškovi putovnja
Izvori fin.za funkc.911 i projekat 2001P3

911

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstvena sredstva

0,00

0,00

Ukupno za funk. 911 gl.3.28.i pr.2001P3

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

2001-P2

Poseta pozorištu u Beogradu
211

422

Troškovi putovnja

0,00

0,00

0,00

Izvori fin.za funkc.911 i projekat 2001P4
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih. Budž. Korisnika
Ukupno za funk. 911 gl.3.28 i pr.2001P4

911

0,00

2001-P3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rastimo uz ples

212

424

Specijalizovane usluge

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

213

426

Materijal

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

Prihodi iz budžeta

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Ukupno za funk. 911 gl.3.28 i pr.2001P5.

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Izvori fin.za funkc.911 i projekat 2001P5
01
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PREDŠK. USTANOVA gl.3.28.i
funkc.911
3.29.

30. novembar 2016.

43.851.000,00

43.851.000,00

0,00

17.642.000,00

61.493.000,00

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
###

Program 4: RAZVOJ TURIZMA

1502-0001

Upravljanje razvojem turizma

473

Turizam
214

411

Plate i dodaci zaposlenih

3.735.000,00

3.735.000,00

0,00

3.735.000,00

215

412

Dopr.na teret poslodavca

706.000,00

706.000,00

0,00

706.000,00

216

415

naknade zaposlenim

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

217

421

Stalni troškovi

325.000,00

325.000,00

0,00

50.000,00

375.000,00

218

422

Troškovi putovanja

130.000,00

130.000,00

0,00

4.000,00

134.000,00

219

423

Usluge po ugovoru

2.460.000,00

2.460.000,00

0,00

150.000,00

2.610.000,00

220

425

Tekuće popravke i održavanje

210.900,00

210.900,00

0,00

210.900,00

221

426

Materijal

337.800,00

337.800,00

0,00

337.800,00

222

465

Ostale dotacije i transferi

440.000,00

440.000,00

0,00

440.000,00

223

482

Porezi,obaveze,takse i kazne

90.000,00

90.000,00

0,00

4.000,00

94.000,00

224

512

Mašine i oprema

100.000,00

100.000,00

0,00

10.000,00

110.000,00

225

514

Višegodišnji zasadi

0,00

0,00

0,00

0,00

8.734.700,00

8.734.700,00

0,00

8.734.700,00

Izvori fin.za funkciju 473 i pr.1502-0001
O1
04

Prihodi iz budžeta
Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukup.za funkc.473 i gl.3,29 i pr.15020001

473

1502-0002

218.000,00

218.000,00

218.000,00

8.952.700,00

8.734.700,00

8.734.700,00

0,00

720.000,00

720.000,00

0,00

Prihodi iz budžeta

720.000,00

720.000,00

0,00

0,00

720.000,00

UK. za funkc.473 i gl. 3,29 i PA 15020002

720.000,00

720.000,00

0,00

0,00

720.000,00

800.000,00

800.000,00

0,00

Prihodi iz budžeta

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

UKUPNO za funkc.473 i glavu 3,29 P1

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

272.000,00

272.000,00

0,00

272.000,00

272.000,00

272.000,00

0,00

272.000,00

Turistička promocija
226

423

Usluge po ugovoru

720.000,00

Izvori fin.za funkciju 473 i PA1502-0002
O1

473

1502-P1

Manifestacija: Guča u Kovačici 2015
227

423

Usluge po ugovoru

800.000,00

Izvori fin.za funk. 473 i proj.1502-P1
O1

473

1502-P2

Božićni novogodišnji vašar
228

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za gl.3,14fun. 473 i proj. 1502P2

O1

Prihodi iz budžeta

o4

Sopstveni prih.budž.korisnika
UK. za funkc.473 i glavu 3,29 i proj
1502-P2

473

0,00

0,00

272.000,00

272.000,00

0,00

272.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Učešće na festivalu "Dolnozemski
jarmok"

1502-P3
229

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za gl.3,14fun. 473 i proj. 1502P3

O1

Prihodi iz budžeta
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473

1502-P4

30. novembar 2016.

Sopstveni prih.budž.korisnika
UK. za funkc.473 i glavu 3,29 i proj
1502-P3

0,00

0,00
0,00

Kupovina ozvučenja za letnji bioskop
230

512

Mašine i oprema

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvori fin.za gl.3.29.funk. 473 i proj
1502-P4
O1

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
UK. zagl. 3,29, funkc.473 i proj 1502-P4

473

1502-P6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.911.494,00

1.911.494,00

0,00

0,00

0,00

Turistička signalizacija
231

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za gl. 3,29,funk. 473 i proj.
1502-P5

O1

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti
Uk.za gl. 3,29,funk. 473 i proj. 1502-P5
TURISTIČKA ORGANIZACIJA
gl.3.29.funkc.473

3.30.

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
###

Program 1- Lokalni razvoj i prostorno
planiranje

1101-0001

Strateško, prostorno i urb. Planiranje

620

10.526.700,00

10.526.700,00

0,00
1.911.494,00

1.911.494,00

0,00

1.911.494,00

1.911.494,00

0,00

2.129.494,00

12.656.194,00

ZA PERIOD I-XI - PLAN REALIZACIJE DO 30.11.2016

Razvoj zajednice
232

411

Plate i dodaci zaposlenih

2.100.000,00

1.895.000,00

-205.000,00

1.895.000,00

233

412

Dopr.na teret poslodavca

380.000,00

342.000,00

-38.000,00

342.000,00

234

415

naknade zaposlenim

110.000,00

104.000,00

-6.000,00

104.000,00

235

421

Stalni troškovi

280.000,00

163.000,00

-117.000,00

163.000,00

236

422

Troškovi putovanja

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

237

423

Usluge po ugovoru

2.650.000,00

1.550.000,00

-1.100.000,00

1.550.000,00

238

425

Tekuće popravke i održavanje

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

239

426

Materijal

200.000,00

100.000,00

-100.000,00

100.000,00

240

465

Ostale dotacije i transferi

300.000,00

255.000,00

-45.000,00

255.000,00

241

482

Porezi,obaveze,takse i kazne

452.000,00

452.000,00

0,00

452.000,00

Prihodi iz budžeta

6.622.000,00

4.961.000,00

-1.661.000,00

0,00

4.961.000,00

Ukup.za funkc.620 i gl.3.30.o PA 11010001

6.622.000,00

4.961.000,00

-1.661.000,00

0,00

4.961.000,00

52.000,00

52.000,00

0,00

52.000,00

1.148.400,00

1.148.400,00

0,00

1.148.400,00

Prihodi iz budžeta

1.200.400,00

1.200.400,00

0,00

0,00

1.200.400,00

Ukupno za funkc.620 i gl.3.30. i pr.1101P1

1.200.400,00

1.200.400,00

0,00

0,00

1.200.400,00

Izvori fin.za funkc.620gl.3.30.
01

620

1101-P1

Projektno planiranje
242

424

Geodetske usluge

243

511

Projektno planiranje
Izvori fin.za funkc.620, proj 1101-P1

01

640

0601

Program 2. Komunalna delatnost

0601-0010

Javna rasveta

0601-P2

rekonstrukcija javne rasvete
244

425

Tekuće popravke i održavanje

2.500.000,00

1.500.000,00

-1.000.000,00

1.500.000,00

244/1

511

Investicije R110

1.586.376,00

1.586.376,00

0,00

1.586.376,00
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Izvori fin.za gl.3,30 funkc.640
01

510

Prihodi iz budžeta

4.086.376,00

3.086.376,00

-1.000.000,00

3.086.376,00

Ukup.za funkc.620 i gl.3.30 i proj. 0601P1.

4.086.376,00

3.086.376,00

-1.000.000,00

3.086.376,00

450.000,00

450.000,00

0,00

450.000,00

Prihodi iz budžeta

450.000,00

450.000,00

0,00

0,00

450.000,00

Ukupno za funkc.510,gl.3.30 i pr.06010008

450.000,00

450.000,00

0,00

0,00

450.000,00

1.500.000,00

1.238.000,00

-262.000,00

Prihodi iz budžeta

1.500.000,00

1.238.000,00

-262.000,00

0,00

1.238.000,00

Ukupno za funkc.453 i gl.3.30 i pr.0701P1.

1.500.000,00

1.238.000,00

-262.000,00

0,00

1.238.000,00

20.800.000,00

20.800.000,00

0,00

Prihodi iz budžeta

20.800.000,00

20.800.000,00

0,00

0,00

20.800.000,00

Ukupno za funkc.810 i gl.3.30.i 1301-P1

20.800.000,00

20.800.000,00

0,00

0,00

20.800.000,00

30.715.000,00

12.085.169,00 -18.629.831,00

0601

Program 2. Komunalna delatnost

0601-0008

Javna higijena
održavanje puteva-košenje trave
245

424

Specijalizovane usluge
Izvori fin.za gl.3,30 funkc.510

01

Program 7. Putna infrastruktura

453

0701

Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura

0701-0002

Održavanje puteva
246

423

usluge po ugovoru

1.238.000,00

Izvori fin.za gl.3,30 funkc.453 pr.0701P1
01

Program 14: RAZVOJ SPORTA I
OMLADINE
###

810

Sport i omladina

Planska gradnja novih sportskih
objekata (Balon hala u Crepaji)

1301-0003
247

511

Investicije u sportski objekat

20.800.000,00

Izvori fin.za gl.3,30 funkc.810 pr.1301P1

01

0601

Program 2: Komunalna delatnost

630

Vodosnabdevanje
0601 - P3

Stanica za filtriranje vode u Kovačici
248

511

Investicije

12.085.169,00

Izvori fin.za funkc.630 i gl.3.30 i
pr.0601-P4
01

Prihodi iz budžeta

10

Primanja od domaćih zaduživanja

30.000.000,00

11.656.169,00 -18.343.831,00

11.656.169,00

Ukupno za funkc.630 i pr. 0601-P3.

30.715.000,00

12.085.169,00 -18.629.831,00

12.085.169,00

12.300.000,00

10.500.000,00

-1.800.000,00

10.500.000,00

2.300.000,00

500.000,00

-1.800.000,00

500.000,00

0601-P4

715.000,00

429.000,00

429.000,00

Vodovod u Ivoru
249

511

Investicije
Izvori fin.za funkc.630 i gl.3.30 i
pr.0601-P4

01

Prihodi iz budžeta
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10

451

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Ukupno za funkc.630 i pr. 0601-P4.

12.300.000,00

10.000.000,00

-2.300.000,00

10.000.000,00

Uređenje i popločavanje centra Uzdina
Izvori fin.za gl.3,30 funkc.451 pr.07010002

6.000.000,00

63.500,00

-5.936.500,00

63.500,00

Prihodi iz budžeta

6.000.000,00

63.500,00

-5.936.500,00

63.500,00

Ukupno za funkc.451 i gl.3.30 i 07010002.

6.000.000,00

63.500,00

-5.936.500,00

63.500,00

Program 7. Putna infrastruktura

0701-0002

Održavanje kvaliteta ulica
511

01

451

Primanja od domaćih zaduživanja

0701

250

30. novembar 2016.

0701

Program 7. Putna infrastruktura

0701-0002

Održavanje kvaliteta ulica
365

511

Uređenje i poploč. centra Kovačice

31.250.000,00

15.631.310,00 -15.618.690,00

15.631.310,00

369

511

Asfaltiranje ulice u Samošu
Izvori fin.za gl.3,30 funkc.451 pr.07010002

10.750.000,00

191.000,00 -10.559.000,00

191.000,00

Prihodi iz budžeta
Ukupno za funkc.451 i gl.3.30 i 07010002.

42.000.000,00

15.822.310,00 -26.177.690,00

15.822.310,00

42.000.000,00

15.822.310,00 -26.177.690,00

15.822.310,00

DIREKCIJA gl.3,30, funkc.620, 640,
510, 451, 453, 810, 820,

125.673.776,00

70.206.755,00 -55.467.021,00

01

0,00

70.206.755,00

OSNOVNE ŠKOLE
PROGRAM -9- OSNOVNO
OBRAZOVANJE

###
2002-0001

Funkcionisanje osnovnih škola

912

Osnovno obrazovanje
463

3.31.

Transferi ostalim nivoima vlasti
OŠ "MLADA POKOLENJA"
KOVAČICA

251

414 Socijalna davanja zaposlenim

67.250,00

67.250,00

0,00

67.250,00

1.132.750,00

1.132.750,00

0,00

1.132.750,00

834.000,00

833.220,00

-780,00

833.220,00

421 Stalni troškovi

1.600.000,00

1.660.000,00

60.000,00

1.660.000,00

421 Stalni troškovi-grejanje

6.860.000,00

6.665.550,00

-194.450,00

6.665.550,00

422 troškovi putovanja

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

423 Usluge po ugovoru

1.056.000,00

1.056.780,00

780,00

1.056.780,00

425 Tekuće popravke i održavanje

925.300,00

925.300,00

0,00

925.300,00

426 Materijal

662.700,00

814.400,00

151.700,00

814.400,00

512 Nabavka osnovnih sredstava

240.000,00

240.000,00

0,00

240.000,00

Prihodi iz budžeta

13.478.000,00

13.495.250,00

17.250,00

13.495.250,00

Ukupno za func.912 2002-0001.

13.478.000,00

13.495.250,00

17.250,00

13.495.250,00

5.566.000,00

0,00

-5.566.000,00

0,00

5.566.000,00

0,00

-5.566.000,00

0,00

415 naknade zaposlenima
416 bonusi,nagrade,jub.nagrade

Izvori fin.za funkc.912 i gl.3,31
01

Projekat energetska efikasnost objekta
škole

2002 P1

252

463

511 Učešće u projektu energestske
efikasnosti
Izvori finansiranja za funk 912, P1

01

Prihodi iz budžeta
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Ukupno za func.912 i P1 ener. Ef.
UKUPNO ŠKOLA KOVAČICA, gl.
3,31, funkc.912
3.32.

253
912

30. novembar 2016.

5.566.000,00

0,00

-5.566.000,00

0,00

19.044.000,00

13.495.250,00

-5.548.750,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

1.670.000,00

1.770.000,00

100.000,00

1.770.000,00

0,00

13.495.250,00

OŠ "M.PIJADE " DEBELJAČA

2002-0001

Funkcionisanje osnovnih škola
463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Socijalna davanja zaposlenim
415 Naknade zaposlenima
416 Jubilarne nagrade

360.000,00

360.000,00

0,00

360.000,00

421 Stalni troškovi

1.400.000,00

1.540.000,00

140.000,00

1.540.000,00

421 Stalni troškovi-grejanje

4.660.000,00

4.170.000,00

-490.000,00

4.170.000,00

422 Troškovi putovanja

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

423 Usluge po ugovoru

860.000,00

1.000.000,00

140.000,00

1.000.000,00

424 Specijalizovane usluge

260.000,00

260.000,00

0,00

260.000,00

425 Tekuće popravke i održavanje

340.000,00

400.000,00

60.000,00

400.000,00

426 Materijal

930.000,00

980.000,00

50.000,00

980.000,00

512 Mašine i oprema

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Prihodi iz budžeta

10.690.000,00

10.690.000,00

0,00

0,00

10.690.000,00

Ukupno za func.912 i gl.3.32.

10.690.000,00

10.690.000,00

0,00

0,00

10.690.000,00

UKUPNO ŠKOLA
DEBELJAČA,gl.3,32 funkc.912

10.690.000,00

10.690.000,00

0,00

0,00

10.690.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.180.000,00

-20.000,00

1.180.000,00

420.000,00

420.000,00

0,00

420.000,00

421 Stalni troškovi

1.000.000,00

930.000,00

-70.000,00

930.000,00

421 Stalni troškovi-grejanje

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

422 troškovi putovanja

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

423 Usluge po ugovoru

800.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

425 Tekuće popravke i održavanje

980.000,00

956.000,00

-24.000,00

956.000,00

426 Materijal

850.000,00

850.000,00

0,00

850.000,00

512 Mašine i oprema

120.000,00

234.000,00

114.000,00

234.000,00

Izvori fin.za funkc.912 i gl. 3,32
01

3.33.

254
912

OŠ "SAVA ŽEBELJAN" CREPAJA

2002-0001

Funkcionisanje osnovnih škola
463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Socijalna davanja zaposlenim
415 Naknade zaposlenima
416 bonusi,nagrade,jub.nagrade

424 Specijalizovane usluge

Izvori fin.za funkc.912 i gl. 3,33
01

3.34.

255
912

Prihodi iz budžeta

7.230.000,00

7.230.000,00

0,00

0,00

7.230.000,00

Ukupno za func.912 i gl.3.33.

7.230.000,00

7.230.000,00

0,00

0,00

7.230.000,00

UKUPNO ŠKOLA U CREPAJI, gl.3,33
i funkc.912

7.230.000,00

7.230.000,00

0,00

0,00

7.230.000,00

OŠ "M.TITO" PADINA

2002-0001

Funkcionisanje osnovnih škola
463

Transferi ostalim nivoima vlasti
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414 Socijalna davanja zaposlenim
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50.000,00

22.000,00

-28.000,00

22.000,00

415 Naknade zaposlenima

800.000,00

760.000,00

-40.000,00

760.000,00

416 Jubilarne nagrade

366.650,00

366.650,00

0,00

366.650,00

421 Stalni troškovi

1.100.000,00

1.020.000,00

-80.000,00

1.020.000,00

421 Stalni troškovi-grejanje

1.839.000,00

1.839.000,00

0,00

1.839.000,00

422 Troškovi putovanja

20.000,00

25.000,00

5.000,00

25.000,00

423 Usluge po ugovoru

1.000.000,00

900.000,00

-100.000,00

900.000,00

425 Tekuće popravke i održavanje

800.000,00

1.020.000,00

220.000,00

1.020.000,00

426 Materijal

993.350,00

1.016.350,00

23.000,00

1.016.350,00

50.000,00

150.000,00

100.000,00

150.000,00

Prihodi iz budžeta

7.019.000,00

7.119.000,00

100.000,00

0,00

7.119.000,00

Ukupno za func.912 i gl.3.34.

7.019.000,00

7.119.000,00

100.000,00

0,00

7.119.000,00

UKUPNO ŠKOLA U PADINI, gl.3,34 i
funkc.912

7.019.000,00

7.119.000,00

100.000,00

0,00

7.119.000,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

1.270.000,00

1.320.000,00

50.000,00

1.320.000,00

225.000,00

225.000,00

0,00

225.000,00

512 Mašine i oprema
Izvori fin.za funkc.912 i gl.3,34
01

3.35.

256
912

OŠ"LUKRECIJE ANKUCIĆ" SAMOŠ

2002-0001

Funkcionisanje osnovnih škola
463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Socijalna davanja zaposlenim
415 naknade zaposlenima
416 bonusi,nagrade,jub.nagrade
421 Stalni troškovi

500.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

2.425.000,00

2.419.000,00

-6.000,00

2.419.000,00

422 troškovi putovanja

20.000,00

26.000,00

6.000,00

26.000,00

423 Usluge po ugovoru

710.000,00

710.000,00

0,00

710.000,00

425 Tekuće popravke i održavanje

150.000,00

300.000,00

150.000,00

300.000,00

426 Materijal

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Prihodi iz budžeta

5.650.000,00

5.800.000,00

150.000,00

0,00

5.800.000,00

Ukupno za func.912 i gl.3.35.

5.650.000,00

5.800.000,00

150.000,00

0,00

5.800.000,00

UKUPNO ŠKOLA U SAMOŠU, gl.3.35
funkc.912

5.650.000,00

5.800.000,00

150.000,00

0,00

5.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.027.000,00

1.147.000,00

120.000,00

1.147.000,00

38.000,00

32.672,00

-5.328,00

32.672,00

421 Stalni troškovi

1.350.000,00

1.276.000,00

-74.000,00

1.276.000,00

421 Stalni troškovi-grejanje

421 Stalni troškovi-grejanje

Izvori fin.za funkc.912,gl. 3,35
01

3.36.

257
912

OŠ "SVETI GEORGIJE" UZDIN

2002-0001

Funkcionisanje osnovnih škola
463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Socijalna davanja zaposlenim
415 naknade zaposlenima
416 jubilarne nagrade

2.718.000,00

2.231.400,00

-486.600,00

2.231.400,00

422 troškovi putovanja

10.000,00

40.000,00

30.000,00

40.000,00

423 Usluge po ugovoru

1.435.000,00

1.837.212,00

402.212,00

1.837.212,00
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425 Tekuće popravke i održavanje

500.000,00

516.000,00

16.000,00

516.000,00

426 Materijal

500.000,00

506.400,00

6.400,00

506.400,00

30.000,00

21.316,00

-8.684,00

21.316,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prihodi iz budžeta

7.608.000,00

7.608.000,00

0,00

0,00

7.608.000,00

Ukupno za func.912 i gl.3.36.

7.608.000,00

7.608.000,00

0,00

0,00

7.608.000,00

UKUPNO ŠKOLA UZDIN, gl.3,36
funkc.912 PA 2002-0001

7.608.000,00

7.608.000,00

0,00

0,00

7.608.000,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

1.200.000,00

1.250.000,00

50.000,00

1.250.000,00

416 bonusi,nagrade,jub.nagrade

250.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

421 Stalni troškovi

550.000,00

504.000,00

-46.000,00

504.000,00

2.045.000,00

1.526.000,00

-519.000,00

1.526.000,00

422 Troškovi putovanja

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

423 Usluge po ugovoru

805.000,00

805.000,00

0,00

805.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

425 Tekuće popravke i održavanje

600.000,00

1.055.000,00

455.000,00

1.055.000,00

426 Materijal

350.000,00

350.000,00

0,00

350.000,00

482 Porezi, obaveze i takse

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

512 Oprema

40.000,00

160.000,00

120.000,00

160.000,00

Prihodi iz budžeta

5.935.000,00

5.935.000,00

0,00

5.935.000,00

Ukupno za func.912 i gl.3.37.

5.935.000,00

5.935.000,00

0,00

5.935.000,00

UKUPNO ZA ŠKOLU U IDVORU,
gl.3,37 funkc.912

5.935.000,00

5.935.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

Prihodi iz budžeta

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

Ukupno za funkc.912.gl.3,38 i PA 20020001.

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

UKUPNO MUZIČKA ŠKOLA, gl.3,38,
funkc.912

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

63.976.000,00

58.677.250,00

-5.298.750,00

0,00

58.677.250,00

482 porezi, obaveze i takse
512 Nabavka osnovnih sredstava
Izvori fin.za funkc.912, gl.3,36
01

3.37.

258
912

OŠ "M.PUPIN" IDVOR

2002-0001

Funkcionisanje osnovnih škola
463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Socijalna davanja zaposlenim
415 naknade zaposlenima

421 Stalni troškovi-grejanje

424 Specijalizovane usluge

Izvori fin.za funkc.912, gl.3,37
01

3.38.

912

0,00

5.935.000,00

Muzička škola "J.Marinković"
Zrenjanin

259
2002-0001

Funkcionisanje osnovnih škola
463

Transferi ostalim nivoima vlasti
415 Naknada zaposlenim-prevoz

800.000,00

Izvori fin.za funkc.912, gl.3,38 PA 20020001
01

Ukupno funkcija 912 OSNOVNO
OBRAZOVANJE

3.39.

912

###
2002-0001

PROGRAM 9 i 10: OSNOVNO I
SREDNJE OBRAZOVANJE
Funkcionisanje osnovnih škola
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260

472

Regres učeničkih prevoza-spec.potrebe i
IRK

900.000,00

1.100.000,00

200.000,00

1.100.000,00

261

463

Smeštaj dece

900.000,00

900.000,00

0,00

900.000,00

262

463

Školska takmičenja osnovnih škola i
gimnazije iz predmetne nastave i kulture

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Izvori finansiranja za funk.912 i gl.3,39
O1

Prihodi iz budžeta

2.800.000,00

3.000.000,00

200.000,00

0,00

3.000.000,00

UKUPNO za funk.912 i gl.3,39

2.800.000,00

3.000.000,00

200.000,00

0,00

3.000.000,00

UKUPNO OSNOVNA ŠKOLA, gl.3,39
funkc.912

2.800.000,00

3.000.000,00

200.000,00

0,00

3.000.000,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

1.450.000,00

1.500.000,00

50.000,00

1.500.000,00

416 bonusi,nagrade,jub.nagrade

218.500,00

207.285,00

-11.215,00

207.285,00

421 Stalni troškovi

876.000,00

876.000,00

0,00

876.000,00

3.168.000,00

3.068.000,00

-100.000,00

3.068.000,00

422 troškovi putovanja

83.500,00

83.500,00

0,00

83.500,00

423 Usluge po ugovoru

1.100.000,00

1.111.215,00

11.215,00

1.111.215,00

280.000,00

280.000,00

0,00

280.000,00

1.164.000,00

1.264.000,00

100.000,00

1.264.000,00

110.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

Prihodi iz budžeta

8.500.000,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

Ukupno za funkc.920 i gl.3.40.

8.500.000,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

UKUPNO ZA GIMNAZIJU

8.500.000,00

8.500.000,00

0,00

0,00

8.500.000,00

411 Plate i dodaci zaposlenih

3.060.900,00

3.060.900,00

0,00

5.956.000,00

9.016.900,00

412 Dopr.na teret poslodavca

548.150,00

548.150,00

0,00

1.066.100,00

1.614.250,00

414 Soc davanje - otpremnina

890.680,00

890.680,00

0,00

415 naknade zaposlenima

418.000,00

418.000,00

0,00

200.000,00

618.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

0,00

231.000,00

1.281.000,00

422 Troškovi putovanja

150.000,00

150.000,00

0,00

100.000,00

250.000,00

423 Usluge po ugovoru

1.180.000,00

1.180.000,00

0,00

6.800.000,00

7.980.000,00

424 Specijalizovane usluge

700.000,00

700.000,00

0,00

50.000,00

750.000,00

425 Tekuće popravke i održavanje

610.000,00

610.000,00

0,00

80.000,00

690.000,00

PROGRAM: SREDNJE
OBRAZOVANJE

3.40.

Program 10: Srednje obrazovanje
920

Funkcionisanje srednjih škola

2003-0001

Gimnazija "M.Pupin" Kovačica
263

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Soc.davanja zaposlenim
415 naknade zaposlenima

421 Stalni troškovi-grejanje

425 Tekuće popravke i održavanje
426 Materijal
512 Mašine i oprema
Izvori finans.za funkc.920 i gl.3,40
01

3.41.

SOCIJALNA ZAŠTITA
Program 11: SOCIJALNA I DEČJA
ZAŠTITA
Soc.zaštita nekv.na drug.mestu

090

Socijalne pomoći

0901-0001
264

463

Dotacije i trans.ostalim niv.vlast

421 Stalni troškovi

890.680,00
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426 materijal
465 Ostale dotacije i transferi
472 Nakn.za soc.zašt.-novčane pom.
482 Porezi, obaveze, takse,kazne

850.000,00
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850.000,00

0,00

300.000,00

1.150.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

400.900,00

400.900,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

400.900,00

115.000,00

115.000,00

0,00

115.000,00

18.973.630,00

18.973.630,00

0,00

18.973.630,00

Izvori finans.za funkc.090 , gl.3,41
01

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti
Ukupno za func.090 i gl.3,41

090

0901-0001

265

463

15.783.100,00

15.783.100,00

15.783.100,00

34.756.730,00

18.973.630,00

18.973.630,00

0,00

411 Plate i dodaci zaposlenih

5.272.500,00

5.272.500,00

0,00

5.272.500,00

412 Dopr.na teret poslodavca

959.720,00

959.720,00

0,00

959.720,00

416 bonusi, nagrade, jub. Nagrade

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

426 materijal

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

465 Ostale dotacije i transferi

480.150,00

480.150,00

0,00

480.150,00

Socijalne pomoći: Usluga nege i pomoć
u kući

Izvori fin.za funkc.090, gl.3,41 i 09010001

090

0901-P1

266

01

Prihodi iz budžeta

4.109.230,00

4.109.230,00

0,00

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

2.853.140,00

2.853.140,00

0,00

Ukupno za func 090 i gl.3.41 i 0901-0001

6.962.370,00

6.962.370,00

0,00

0,00

511 investicije IPA projekt

3.000.000,00

3.363.000,00

363.000,00

0,00

512 Oprema - učešće

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Prihodi iz budžeta

4.000.000,00

4.363.000,00

363.000,00

4.363.000,00

Ukupno za func.090 i gl.3.41 i 0901-P1.

4.000.000,00

4.363.000,00

363.000,00

4.363.000,00

29.936.000,00

30.299.000,00

363.000,00

463

0,00

4.109.230,00

2.853.140,00
6.962.370,00

Dnevni boravak
3.363.000,00

Izvori fin.za funkc.090, gl. 3,41 i 0901P1
01

UKUPNO SOCIJALNA ZAŠTITA,
gl.3,41, funkc.090

0602

PROGRAM 15-Lokalna samouprava

0602-0002

MESNE ZAJEDNICE

15.783.100,00

46.082.100,00

Opšte javne usluge nekl. Na drugom
mestu

160
3.42.

MESNA ZAJEDNICA KOVAČICA
267

411

Plate i dodaci zaposlenih

1.068.500,00

1.068.500,00

0,00

1.068.500,00

268

412

Dopr.na teret poslodavca

191.400,00

191.400,00

0,00

191.400,00

269

421

Stalni troškovi

400.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

270

423

Usluge po ugovoru

320.000,00

375.000,00

-55.000,00

375.000,00

271

426

Materijal

64.000,00

64.000,00

0,00

64.000,00

272

465

Ostale dotacije i transferi

145.300,00

145.800,00

500,00

145.800,00

Prihodi iz budžeta

2.189.200,00

2.244.700,00

55.500,00

0,00

2.244.700,00

Ukupno za funkc.160.gl.3.42.

2.189.200,00

2.244.700,00

55.500,00

0,00

2.244.700,00

3.800.000,00

3.750.000,00

-50.000,00

3.750.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Izvori fin.za funkc.160 i gl.3,42
01

640

0601-0010

Javna rasveta
273

421

Stalni troškovi

274

425

Tekuće popravke i održavanje

Strana 1018 Broj 21

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

275

426

Materijal

30. novembar 2016.

250.000,00

300.000,00

50.000,00

300.000,00

Prihodi iz budžeta

4.350.000,00

4.350.000,00

0,00

0,00

4.350.000,00

Ukupno za funkc.640.gl.3.42. 0601-0010

4.350.000,00

4.350.000,00

0,00

0,00

4.350.000,00

0,00

0,00

0,00

Prihodi iz budžeta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno za funkc.540.gl.3.42 0601-0009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

280.000,00

0,00

Prihodi iz budžeta

280.000,00

280.000,00

0,00

0,00

280.000,00

Ukupno za funkc.451.gl.3,42

280.000,00

280.000,00

0,00

0,00

280.000,00

170.000,00

270.000,00

100.000,00

0,00

270.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

Prihod iz budžeta

200.000,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Svega za projekat 0602-P4 gl.3,40 f.860

200.000,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

1.800.000,00

0,00

-1.800.000,00

0,00

0,00

Prihodi iz budžeta

1.800.000,00

0,00

-1.800.000,00

0,00

0,00

Ukupno za funkc.520.gl.3.41.

1.800.000,00

0,00

-1.800.000,00

0,00

0,00

UKUPNO MZ KOVAČICA, gl.3,42

8.819.200,00

7.174.700,00

-1.644.500,00

0,00

7.174.700,00

Izvori fin.za funkc.640 i gl.3,42PA 06010010
01

540

0601-0009

Uređenje i održavanje zelenila
276

424

Specijalizovane usluge

0,00

Izvori fin.za funkc.540 i gl.3,42 PA
0601-0009
01

451

0701-0002

Održavanje puteva (zimsko)
277

424

Specijalizovane usluge

280.000,00

Izvori fin.za funkc.540 i gl 3,40
01

860

0602-P4

Kovačicki oktobar
377

423

Usluge po ugovoru

378

426

Materijal
Izvor finansiranja za projekat 0602-P4
funkc.860, gl.3,40

01

520

0601-0014

otpadne vode-kanalska mreža
379

424

Specijalizovane usluge
Izvori fin.za funkc.520 i gl. 3,41

01

0602

PROGRAM 15-Lokalna samouprava

0602-0002

Mesne zajednice
Opšte javne usluge nekl. Na drugom
mestu

160
3.43.

MESNA ZAJEDNICA CREPAJA
278

411

Plate i dodaci zaposlenih

894.100,00

894.100,00

0,00

894.100,00

279

412

Dopr.na teret poslodavca

160.800,00

160.800,00

0,00

160.800,00

280

415

Naknada za prevoz na posao

0,00

0,00

0,00

0,00

281

421

Stalni troškovi

535.000,00

535.000,00

0,00

535.000,00

282

422

Troškovi putovanja

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

283

423

Usluge po ugovoru

105.000,00

105.000,00

0,00

105.000,00

284

424

Specijalizovane usluge

0,00

0,00

0,00

0,00

285

425

Tekuće popravke i održavanje

223.000,00

223.000,00

0,00

286

426

Materijal

198.931,00

198.931,00

0,00

198.931,00

287

482

Šorezi,obaveze,takse i kazne

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

288

512

Mašine i oprema

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

288/1

511

Invesicije

576.108,00

576.108,00

0,00

289

465

Ostale dotacije i transferi

67.100,00

67.100,00

0,00

Izvori fin.za funkc.160 i gl. 3,43

69.968,00

30.000,00

292.968,00

606.108,00
67.100,00
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01

Prihodi iz budžeta

08

Dobrovoljni transf. od fiz.i prav.lica
Ukupno za funkc.160.gl.3.43.

860

0602-P1

2.802.039,00

30. novembar 2016.

2.802.039,00

0,00

2.802.039,00
99.968,00

99.968,00

99.968,00

2.902.007,00

2.802.039,00

2.802.039,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

120.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Prihod iz budžeta

170.000,00

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

Svega za projekat 0602-P1, funkc.860

170.000,00

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

2.454.069,00

2.454.069,00

0,00

Prihodi iz budžeta

2.454.069,00

2.454.069,00

0,00

0,00

2.454.069,00

Ukupno za funkc.640.gl.3.43.

2.454.069,00

2.454.069,00

0,00

0,00

2.454.069,00

249.552,00

249.552,00

249.552,00

249.552,00

0,00

0,00

249.552,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Seoska slava-"Velikogospojinski dani"
290

423

usluge po ugovoru

291

426

materijal
Izvor finansiranja za projekat 0602-P1,
funk.860

01

640

0601-0010

Javna rasveta
292

421

stalni troškovi

2.454.069,00

Izvori fin.za funkc.640 PA 0601-0010 i
gl. 3,43
01

520

0601-0014

Čišćenje kanalske mreže
293

424

Specijalizovane usluge

249.552,00

Izvori fin.za funkc.520 PA 0601-0014
01

Prihodi iz budžeta
Ukupno za funkc.520.gl.3,43

540

0601-0009

Uređenje i održavanje zelenila
294

424

Specijalizovane usluge

295

426

Materijal
Izvori fin.za funkc.540 PA 0601-009 i gl.
3,43

01

Prihodi iz budžeta

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

Ukupno za funkc.451.gl.3,43

5.825.660,00

5.825.660,00

0,00

99.968,00

5.925.628,00

UKUPNO MZ CREPAJA, gl. 3,43

5.825.660,00

5.825.660,00

0,00

99.968,00

5.925.628,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno za funkc.540.gl.3,43
451

0701-0002

Održavanje puteva (zimsko)
296

424

Specijalizovane usluge
Izvori fin.za funkc.540 PA 0701-0002 i
gl 3,40

01

Prihodi iz budžeta

MESNA ZAJEDNICA PADINA

3.44.
160

0602-0002

Opšte javne usluge
297

411

Plate i dodaci zaposlenih

298

412

Dopr.na teret poslodavca

299

421

Stalni troškovi

300

422

301

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00

900.000,00

Troškovi putovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

423

Usluge po ugovoru

990.000,00

990.000,00

0,00

990.000,00

302

424

Specijalizovane usluge

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

303

425

Tekuće popravke i održavanje

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

304

426

Materijal

160.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

305

465

Ostali transferi

0,00

0,00

0,00

0,00

306

482

Porezi obaveze i takse

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00
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Izvori fin.za funkc.160 i gl. 3,44
01

860

Prihodi iz budžeta

2.270.000,00

2.270.000,00

0,00

0,00

2.270.000,00

Ukupno za funkc.160.gl.3.44.

2.270.000,00

2.270.000,00

0,00

0,00

2.270.000,00

Dani Padine

0602‐P4
307

423

Usluge po ugovoru

400.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

308

424

Specijalizovane usluge

400.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

Prihod iz budžeta

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

Ukupno za funk.860.gl.3.44

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

0,00

Prihodi iz budžeta

3.800.000,00

3.800.000,00

0,00

0,00

3.800.000,00

Ukupno za funkc.640.gl.3.44.

3.800.000,00

3.800.000,00

0,00

0,00

3.800.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Prihodi iz budžeta

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Ukupno za funkc.451.gl.3,44

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Prihodi iz budžeta

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Ukupno za funkc.510.gl.3,44

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

7.570.000,00

7.570.000,00

0,00

0,00

7.570.000,00

Izvor finansiranja za projekat 0602-P4
funkc.860, gl.3,44
01

640

0601-0010

Javna rasveta
309

421

Stalni troškovi

3.800.000,00

Izvori fin.za funkc.640 i gl. 3,44
01

451

0701-0002

Održavanje puteva (zimsko)
310

424

Specijalizovane usluge
Izvori fin.za funkc.540 i gl 3,40

01

510

0601-0003

Održavanje deponija
380

424

Specijalizovane usluge
Izvori fin.za funkc.510 i gl 3,40

01

UKUPNO MZ PADINA, gl. 3,44
3,45

MESNA ZAJEDNICA DEBELJAČA
0602-0002

Mesne zajednice

160

Opšte javne usluge
311

411

Plate i dodaci zaposlenih

602.300,00

602.300,00

0,00

602.300,00

312

412

Dopr.na teret poslodavca

108.000,00

108.000,00

0,00

108.000,00

313

421

Stalni troškovi

751.000,00

450.000,00

-301.000,00

450.000,00

314

422

Troškovi putovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

315

423

Usluge po ugovoru

254.500,00

334.500,00

80.000,00

334.500,00

316

424

Specijalizovane usluge

310.000,00

385.000,00

75.000,00

385.000,00

317

425

Tekuće popravke i održavanje

439.000,00

505.000,00

66.000,00

505.000,00

318

426

Materijal

286.000,00

356.000,00

70.000,00

356.000,00

319

465

Ostale dotacije i transferi

81.500,00

81.500,00

0,00

81.500,00

320

512

Mašine i oprema

15.500,00

15.500,00

0,00

15.500,00

Prihodi iz budžeta

2.847.800,00

2.837.800,00

-10.000,00

0,00

2.837.800,00

Ukupno za funkc.160.gl.3.45.

2.847.800,00

2.837.800,00

-10.000,00

0,00

2.837.800,00

4.018.000,00

4.168.000,00

150.000,00

0,00

4.168.000,00

4.018.000,00

4.168.000,00

150.000,00

0,00

4.168.000,00

Izvori fin.za funkc.160 i gl. 3,45
01

640

0601-0010

Javna rasveta
321

421

Stalni troškovi
Izvori fin.za funkc.640 PA 0601-00010 i
gl. 3,45

01

Prihodi iz budžeta
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0601-0009

4.018.000,00
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4.168.000,00

150.000,00

0,00

4.168.000,00

uređivanje i održavanje zelenila
322

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za funkc.540 PA 0601-0009 i
gl. 3,45

01

451

0701-0002

Prihodi iz budžeta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno za funkc.540.gl.3.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.000,00

84.000,00

0,00

Prihodi iz budžeta

84.000,00

84.000,00

0,00

0,00

84.000,00

Ukupno za funkc.451.gl.3.45.

84.000,00

84.000,00

0,00

0,00

84.000,00

353.760,00

353.760,00

0,00

0,00

353.760,00

održavanje puteva (zimsko)
323

424

Specijalizovane usluge

84.000,00

Izvori fin.za funkc.451 PA 0701-0002 i
gl.3,45
01

520

0601-0014

Otpadne vode - kanalske mreže
323/1

424

Specijalizovane usluge
Izvori fin.za funkc.451 PA 0601-0014 i
gl.3,45

01

Prihodi iz budžeta

353.760,00

353.760,00

0,00

0,00

353.760,00

Ukupno za funkc.520.gl.3.45.

353.760,00

353.760,00

0,00

0,00

353.760,00

7.303.560,00

7.443.560,00

140.000,00

0,00

7.443.560,00

UKUPNO MZ DEBELJAČA, gl. 3,45
3,5

0,00

MESNA ZAJEDNICA UZDIN
0602-0002

Mesne zajednice

160

Opšte javne usluge
324

411

Plate i dodaci zaposlenih

468.000,00

468.000,00

0,00

468.000,00

325

412

Dopr.na teret poslodavca

84.000,00

84.000,00

0,00

84.000,00

326

421

Stalni troškovi

375.250,00

375.250,00

0,00

375.250,00

327

422

Troškovi putovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

328

423

Usluge po ugovoru

300.000,00

300.000,00

0,00

329

424

Specijalizovane usluge

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

330

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000,00

100.000,00

-50.000,00

100.000,00

50.000,00

350.000,00

331

426

Materijal

75.000,00

180.000,00

105.000,00

180.000,00

332

465

ostale dotacije i transferi

40.000,00

0,00

-40.000,00

0,00

333

482

Porezi, obaveze, takse,kazne

10.000,00

35.000,00

25.000,00

35.000,00

1.802.250,00

1.842.250,00

40.000,00

1.842.250,00

Izvori fin.za funkc.160 i gl. 3,46
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prihodi budž. Korisnika

50.000,00

50.000,00

Ukupno za funkc.160.gl.3.46.
640

0601-0010

javna rasveta
334

421

Stalni troškovi

1.350.000,00

1.350.000,00

0,00

1.350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

0,00

0,00

1.350.000,00

40.000,00

0,00

-40.000,00

30.000,00

30.000,00

40.000,00

0,00

-40.000,00

Izvori fin.za funkc.640 i gl. 3,46
01

Prihodi iz budžeta
Ukupno za funkc.640.gl.3.46.

540

0601-0009

održavanje zelenila
335

424

Specijalizovane usluge
Izvori fin.za funkc.540 i gl. 3,46

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prihodi budž. korisnika

0,00
30.000,00

30.000,00
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Ukupno za funkc.540.gl.3.46.
520

0701-0002

održavanje puteva (i zimsko)
336

424

specijalizovane usluge

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Ukupno za funkc.520.gl.3.46.

3.292.250,00

3.292.250,00

0,00

3.292.250,00

UKUPNO MZ UZDIN, gl. 3,46

3.292.250,00

3.292.250,00

0,00

Izvori fin.za funkc.520 i gl. 3,46
01

3,5

Prihodi iz budžeta

80.000,00

3.372.250,00

MESNA ZAJEDNICA IDVOR
0602-0002

Mesne zajednice

160

Opšte javne usluge
337

411

Plate i dodaci zaposlenih

0,00

0,00

0,00

0,00

338

412

Dopr.na teret poslodavca

0,00

0,00

0,00

0,00

339

421

Stalni troškovi

206.000,00

190.000,00

-16.000,00

190.000,00

340

422

Troškovi putovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

341

423

Usluge po ugovoru

177.500,00

213.500,00

36.000,00

150.000,00

363.500,00

342

425

Tekuće popravke i održavanje

240.000,00

180.000,00

-60.000,00

343

426

Materijal

302.500,00

302.500,00

0,00

180.000,00

344

465

ostale dotacije i transferi

0,00

0,00

0,00

0,00

345

482

Porezi, obaveze, takse,kazne

10.340,00

10.000,00

-340,00

10.000,00

936.340,00

896.000,00

-40.340,00

300.000,00

602.500,00

Izvori fin.za funkc.160 i gl. 3,47
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prihodi budž. Korisnika

896.000,00
450.000,00

450.000,00

Ukupno za funkc.160.gl.3.47.
640

0601-0010

Javna rasveta
346

421

Stalni troškovi

900.000,00

940.000,00

40.000,00

940.000,00

900.000,00

940.000,00

40.000,00

940.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Izvori fin.za funkc.640 i gl. 3,47
01

Prihodi iz budžeta
Ukupno za funkc.640.gl.3.47.

540

0601-0009

Uređenje i održavanje zelenila
347

424

Specijalizovane usluge
Izvori fin.za funkc.540 i gl. 3,47

01

Prihodi iz budžeta
Ukupno za funkc.540.gl.3.47.

520

0601-0002

Upravljanje otpadnim vodama
348

424

specijalizovane usluge
Izvori fin.za funkc.520 i gl. 3,47

01

Prihodi iz budžeta
Ukupno za funkc.520.gl.3.47.

520

0701-0002

održavanje puteva (i zimsko)
349

424

specijalizovane usluge
Izvori fin.za funkc.520 i gl. 3,47

01

Prihodi iz budžeta
Ukupno za funkc.520.gl.3.47.

820

0602-P6

Manifestacija "Dani M.Pupina"
350

423

351

426

Usluge po ugovoru

50.000,00

150.000,00

Materijal
Izvori fin.za funkc.820 i gl. 3,47

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prihodi budž. Korisnika

100.000,00
50.000,00

50.000,00
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100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

2.036.340,00

2.036.000,00

-340,00

500.000,00

2.536.000,00

MESNA ZAJEDNICA SAMOŠ
0602-0002
160

Opšte javne usluge
352

411

Plate i dodaci zaposlenih

174.700,00

174.700,00

0,00

174.700,00

353

412

Dopr.na teret poslodavca

72.000,00

72.000,00

0,00

72.000,00

354

415

naknade troškova za zaposlene

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

355

421

Stalni troškovi

432.000,00

432.000,00

0,00

432.000,00

356

422

Troškovi putovanja

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

357

423

Usluge po ugovoru

246.000,00

246.000,00

0,00

246.000,00

358

424

Specijalizovane usluge

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

359

425

Tekuće popravke i održavanje

110.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

360

426

Materijal

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

361

465

ostale dotacije i transferi

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

Prihodi iz budžeta

1.224.700,00

1.224.700,00

0,00

0,00

1.224.700,00

Ukupno za funkc.160.gl.3.48.

1.224.700,00

1.224.700,00

0,00

0,00

1.224.700,00

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

Prihodi iz budžeta

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

Ukupno za funkc.640.gl.3.48.

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

Prihodi iz budžeta

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

Ukupno za funkc.520.gl.3.48.

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

2.224.700,00

2.224.700,00

0,00

0,00

2.224.700,00

37.071.710,00

35.566.870,00

-1.504.840,00

679.968,00

36.246.838,00

UKUPNO RAZDEO 3.

677.506.400,00 661.267.440,00 -16.238.960,00

40.918.562,00

702.186.002,00

UKUPNI RASHODI

734.070.000,00 716.800.000,00 -17.270.000,00

40.918.562,00

757.718.562,00

Izvori fin.za funkc.160 i gl. 3,48
01

640

0601-0010

Javna rasveta
362

421

Stalni troškovi
Izvori fin.za funkc.640 i gl. 3,48

01

520

0701-0002

održavanje puteva (i zimsko)
363

424

specijalizovane usluge

200.000,00

Izvori fin.za funkc.520 i gl. 3,48
01

UKUPNO MZ SAMOŠ
UKUPNO MESNE ZAJEDNICE:
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 35. Статута општине Ковачица ("Службени
лист општине Ковачица", бр. 13/18 и 9/19), Скупштина општине Ковачица, на седници одржаној 30.11.2016. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА КОВАЧИЦА
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План генералне регулације насеља Ковачица (у даљем тексту: План), који је израђен од стране
ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е –2538, а који је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном листу општине Ковачица", уз ову Одлуку.
Графички део Плана садржи:
Р.бр.
Назив карте
Постојеће стање
0.
Извод из Просторног плана општине Ковачица:
1.1. Реферална карта бр. 1. „Намена простора“
1.2. Реферална карта бр. 2. „Мрежа насеља и инфраструктурни системи“
1.3. Реферална карта бр. 3. „Туризам и заштита простора“
1.4. Реферална карта бр. 4. „Карта спровођења“
1.
Границе Плана и обухват постојећег грађевинског подручја насеља
са претежном наменом површина и објеката јавне намене
Планска решења
2.
Границе Плана са планираном наменом земљишта у обухвату Плана
3.
Границе Плана са поделом на карактеристичне целине и зоне
4.
Претежна планирана намена површина и објеката јавне намене
5.
Саобраћајна инфраструктура са регулацијом и нивелацијом
5.1.
Регулација јавне површине – Локалитет „А“
5.2.
Регулација јавне површине – Локалитет „Б“
5.3.
Регулација јавне површине – Локалитет „В“
5.4.
Регулација јавне површине – Локалитет „Г“
5.5.
Регулација јавне површине – Локалитет „Д“
6.
Водна и комунална инфраструктура
7.
Енергетска и електронска комуникациона инфраструктура
8.
Непокретна културна добра, минералне сировине,
заштита животне средине и начин спровођења Плана

Размера

1:5000

1:5000
1:10000
1:5000
1:5000
1:5000
1:2500
1:2500
1:500
1:500
1:1000
1:5000
1:5000
1:5000

Текстуални и графички део Плана заједно чине целину.
Члан 3.
План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи.
План је израђен у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерка у дигиталном облику.
Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и три примерка у дигиталном облику чувају се
у надлежној служби општине.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се
у ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр. 6/III.
Члан 4.
Доношењем Плана генералне регулације насеља Ковачица престаје да важи:
 Генерални план Ковачице („Службени лист општине Ковачица“, бр. 3/04 и 1/07);
 План детаљне регулације блока 15 у насељу Ковачица („Службени лист општине Ковачица“, број 7/09);
 План детаљне регулације за део блока 40 у насељу Ковачица („Службени лист општине Ковачица“, број 2/06).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ковачица".
Општина Ковачица
Скупштина општине Ковачица
Број: 06-78/16-01
Председник Скупштине општине
Дана:30.11.2016. г
Златко Шимак с.р.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОВАЧИЦА

НАЗИВ ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
КОВАЧИЦА

НАРУЧИЛАЦ:

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну
делатност, заштиту животне средине, саобраћај
и енергетику, имовинско правне и инспекцијске
послове Општине Ковачица

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА:

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
Железничка 6/III

В.Д. ДИРЕКТОРА:

Предраг Кнежевић, дипл.правник

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:

Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.

Е –БРОЈ:

2538

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Свјетлана Реко, дипл.инж.арх.

СТРУЧНИ ТИМ:

Свјетлана Реко, дипл.инж.арх.
Зорица Бошњачић, мастер инж.арх.
Милко Бошњачић, мастер инж.геод.
Зоран Кордић, дипл.инж.саоб.
Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.
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Душко Ђоковић, копирант
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1.1. Реферална карта бр. 1. „Намена простора“
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Границе Плана и обухват постојећег грађевинског подручја насеља
са претежном наменом површина и објеката јавне намене
Планска решења
Границе Плана са планираном наменом земљишта у обухвату Плана
Границе Плана са поделом на карактеристичне целине и зоне
Претежна планирана намена површина и објеката јавне намене
Саобраћајна инфраструктура са регулацијом и нивелацијом
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Енергетска и електронска комуникациона инфраструктура
Непокретна културна добра, минералне сировине,
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА КОВАЧИЦА

УВОД

Основни циљ израде Плана генералне регулације насеља Ковачица (у даљем тексту:
План) јесте утврђивање стратегије развоја и просторног уређења насеља, као и
правила уређења и грађења.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Ковачица, Одељење за
урбанизам, стамбено - комуналну делатност, заштиту животне средине, саобраћај и
енергетику, имовинско правне и инспекцијске послове, а Обрађивач Плана је Јавно
предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.
Планом су дефинисани: обухват Плана, грађевинско подручје насеља Ковачица,
грађевинско земљишта изван грађевинског подручја насеља - комплекс зоохигијенске
службе, намена површина са поделом на урбанистичке целине и зоне према
урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, регулационе линије улица и
осталих површина јавне намене, површине јавне намене, грађевинске линије,
планиране трасе, коридори и капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре,
правила уређења и грађења, мере и услови заштите, као и спровођење Плана.
У току израде Плана прибављени су подаци, услови и мишљења надлежних органа и
организација, припремљена је и аналитичко - документациона основа планског
документа.
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ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана представљају Одлука о изради Плана генералне
регулације насеља Ковачица („Службени лист општине Ковачица“, број 15/13) и
Одлука о изменама Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Ковачица
(„Службени лист општине Ковачица“, број 13/14).
Саставни део Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Ковачица је
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана
генералне регулације насељеног места Ковачица („Службени лист општине Ковачица“,
број 15/13).
Садржина Плана дефинисана је Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 53/13УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15).
Законски оквир:
 Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 18/16);
 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС, бр. 129/07 и 83/14-др. закон);
 Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени
гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12-УС);
 Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10,
65/13 и 15/15-УС);
 Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени
лист СРЈ“, бр. 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
 Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон
и 83/14-др. закон);
 Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон и 93/12);
 Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11, 99/11-др. закон и 99/11-др.
закон);
 Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04);
 Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12
и 104/13);
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14);
 Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15);
 Закон о безбедности и интероперабилности железница („Службени гласник РС“, бр.
104/13, 66/15-др. закон и 92/15);
 Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12,
45/15, 66/15-др. закон и 91/15);
 Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 46/14-УС);
 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12);
 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др.
закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.);
 Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
 Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и
124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу
који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);
 Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији
гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09);
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 Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени
гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93-др.
закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон и 101/05-др. закон);
 Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 88/11);
 Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС
и 62/14);
 Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85-др.
закон и 6/89-др. закон и „Службени гласник РС“, бр. 53/93-др. закон, 67/93-др.
закон, 48/94-др. закон и 101/05 - др. закон, 120/12-УС и 84/13-УС);
 Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12);
 Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09);
 Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10исправка);
 Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон,
52/11-др. закон и 99/11-др. закон);
 Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06);
 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и
36/09-др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11-УС);
 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
бр. 135/04 и 88/10);
 Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и
36/09);
 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15);
 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
 Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);
 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
 Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и
88/10);
 Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);
 Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/09);
 Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон и 93/14);
 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09);
 Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15);
 Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
 Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15);
 Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник
РС“, број 54/15);
 Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15);
 Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13,
119/13 и 93/15);
 Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);
 Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12) Уредба о
класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68);
 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и рокови за
њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 01/16);
 Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник
РС“, број 24/14);
 Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број
50/12);
 Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број 31/82.
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1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански документ вишег реда, који представља полазну основу за израду овог Плана,
је Просторни план општине Ковачица, „Службени лист општине Ковачица“, бр. 3/11 и
9/14, у даљем тексту Просторни план.
Површина грађевинског подручја насеља Ковачица дефинисана је границом
грађевинског подручја насеља Ковачица која је утврђена Генералним планом Ковачице
(„Службени лист општине Ковачица“, бр. 3/04 и 1/07). Према Просторном плану за
грађевинско подручје насеља Ковачица прописана је обавезна израда плана генералне
регулације, а грађевинско подручје насеља Ковачица, дефинисано Генералним планом
Ковачице, израдом новог урбанистичког плана дозвољено је мењати до макс. 10%.
У Просторном плану, тачка „II - 3.1.1. Смернице за израду плана генералне
регулације за насеље Ковачица и Црепаја“, се наводи:
„Услови за уређење и изградњу у грађевинском подручју насеља Ковачица и Црепаја
дефинисаће се израдом плана генералне регулације.
Концепција просторне организације, опремања и уређења насеља засниваће се на:
- прилагођавању просторне организације насеља специфичним природним
одликама, месним потребама и приликама,
- обезбеђењу услова за очување и развој естетских и амбијенталних вредности
насеља,
- креирању флексибилних просторних решења која ће омогућити примену
предложених правила за уређење и услова за изградњу,
- очувању природног, културног и историјског наслеђа, као и стварању властитог
просторног идентитета, у складу са природним окружењем,
- усклађивању просторног развоја насеља са кретањем броја становника и
планираним активностима у функцији побољшања услова живота и заштите
животне средине.
Просторна реконструкција насеља претпоставља и потпуну инфраструктурну и
комуналну опремљеност и уређење, што подразумева:
- савремену саобраћајну мрежу са свим неопходним пратећим садржајима,
- снабдевање квалитетном пијаћом водом,
- одвођење атмосферских и отпадних вода адекватним системима насељске
канализације,
- формирање и унапређење система за снабдевање насеља одговарајућим
врстама енергије,
- осавремењавање мреже телефонско-телеграфског
саобраћаја,
са
свим
потребним пратећим објектима,
- формирање система континуалних, одговарајуће опремљених озелењених
простора, који ће бити саставни део насељског ткива,
- обезбеђење осталих потребних насељских комуналних садржаја, у складу са
савременим стандардима.
Очекивани развој привредних делатности, развој мањих и средњих предузећа,
иницираће бољи животни стандард и обезбедиће интензивнији развој насеља од
досадашњег.
При одређивању будуће просторне организације насеља извршити зонирање. Поред
основних зона: центар, становање и рад, у просторној структури насеља резервисати
простор за јавне службе и потребне комуналне површине, објекте и инфраструктуру
према условима из овог Плана.
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У сектору јавних служби, поред обавезних садржаја, пожељно је стимулисати и
приватну иницијативу и развијати различите програме прилагођене особеностима
подручја и локалне заједнице:
- брига о деци,
- социјална и здравствена заштита (деце, жена, старих, хендикепираних и
инвалидних лица),
- специјализована образовања (побољшање квалитета основног образовања,
образовање за оне који намеравају да остану у области пољопривредне
производње и сл.),
- организовање агроветеринарских установа и сл.,
- туристичке организације (развој: спортско-рекреативног, културно-едукативноманифестационог, ловног, риболовног и етно туризам) и сл.
Ковачица има и имаће функцију општинског центра. Ковачица јесте насеље градског
карактера и у складу са тим дају се смернице за уређење и изградњу грађевинског
подручја насеља. У планском периоду у насељу Ковачица развијати секундарне,
терцијарне и непривредне делатности у складу са функцијом општинског центра.
У насељу Ковачица неопходно је обезбедити услове за размештај, уређење и
изградњу следећих јавних служби:
- из области социјалне заштите: дневни центар и центар за социјални рад, а
стационарни центар (комплекс) за старе ако постоји интерес и економска основа
за организовање садржаја, у јавном или у приватном сектору;
- из области образовање: школу за предшколско, основно и средње образовање,
ученички дом, а школу за више и високо образовање ако постоји интерес и
економска оправданост, уз обавезно организовање комплементарног/пратећег
садржаја;
- из области здравствене заштите: амбуланту/здравствену станицу/мобилну
здравствену службу, дом здравља и апотеку, зоохигијенску службу, а болницу
(општу) и ветеринарску станицу ако постоји интерес и економска основа за
организовање садржаја, у јавном или у приватном сектору;
- из области културе: мултифункционалне просторе/објекте (галерија-изложбени
простор, дом културе, народни универзитет, радио станица/локалне новине и
сл.), библиотеку/књижару, општинску туристичку организацију.“

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Саставни део Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Ковачица
(„Службени лист општине Ковачица“, број 15/13) и Одлуке о изменама Одлуке о изради
Плана генералне регулације насеља Ковачица („Службени лист општине Ковачица“,
број 13/14) је опис и графички приказ оквирне границе обухвата Плана. На основу
одредбe чланa 34. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања и смерница датих Просторним планом општине
Ковачица коначна граница планског подручја дефинисана је овим Планом.

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
Почетна тачка описа границе обухвата Плана, тачка бр.1, дефинисана је на
североистоку насеља, на северној међи експропријације железничке пруге Ковачица Падина, односно на међи катастарских парцела 8565 и 8602, међна камена белега
бр.1.
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Од тачке бр.1 у правцу југозапада граница прелази пругу парцела 8565 и дужином око
38 m излази на тачку бр.2 на тромеђи парцела 172 и железничке пруге парцела 3499 и
парцела 8565, међна камена белега бр.2.
Од тачке бр.2 у правцу југоистока граница иде јужном међом железничке пруге
парцела 8565 до тачке бр.3 која се налази на међи парцела 8565 и 5304.
Од тачке бр.3 граница у правцу југоистока прати источну међу парцеле 5304, пресеца
пољски пут парцела бр. 8629 до тачке бр.4 која се налази на међи парцела 5383 и 8629.
Од тачке бр.4 у правцу југозапада граница иде јужном међом парцеле 8629 до тачке
бр.5, која се налази на тромеђи парцела 8629, 5341 и 5342.
Од тачке бр.5 у правцу југа граница прати западну међу парцеле 5342, пресеца пољски
пут 8630 и даље прати западну међу парцеле 5457, пресеца пољски пут парцела 8631
до тачке бр.6 која се налази на међи парцела 8631 и 5460.
Од тачке бр.6 у правцу запада граница иде јужном међом парцеле 8631 до тачке бр.7
која се налази на тромеђи парцела 8631, 5460 и 1556, међна камена белега бр.9.
Од тачке бр.7 у правцу југа граница прати западну међу парцеле 5460 до тачке бр.8
која се налази на четворомеђи парцела 1556, 5460, 3572 и 8633, камена међна белега
бр.10.
Од тачке бр.8 у правцу југа граница пресеца државни пут II реда бр. 129 (Р-110), Нови
Сад - Селеуш и иде до тачке бр. 9 која се налази на четворомеђи парцела 8633, 3572,
6612 и 3199, међна камена белега бр. 11.
Од тачке бр.9 у правцу североистока граница иде јужном међом државног пута,
парцела 8633 до тачке бр.10, која се налази на тромеђи парцела 8633, 6611 и 8653.
Од тачке бр.10 граница у правцу југоистока прати западну границу пољског пута
парцела бр. 8653 до тачке бр.11, која се налази на тромеђи парцела 8653, 6613/2 и
8654.
Од тачке бр.11 граница у правцу југозапада иде северном међом пољског пута парцеле
8654 до тачке бр.12 која се налази на тромеђи парцела 8654, 3200 и 6613/1.
Од тачке бр.12 граница у правцу југа пресеца пољски пут парцела 8654 до тачке бр.13,
која се налази на међи парцела 8654 и 6672/4, међна камена белега бр.13.
Од тачке бр.13 у правцу југозапада граница иде јужном међом пољског пута 3576 до
тачке бр.14, која се налази на тромеђи парцела 3221, 3220 и 8665, међна камена
белега 24/14.
Од тачке бр.14 у правцу севера граница прати источну међу, парцеле 3221 до тачке
бр.15, која се налази на међи парцела 3223/1 и 3221.
Од тачке бр.15 у правцу југозапада граница иде јужним међама парцела 3223/1,
3223/2, пресеца пут парцела 3509 и даље прати јужну међу парцеле 3296 до тачке
бр.16, која се налази на тромеђи парцела 3296, 3297 и 3512.
Од тачке бр.16 у правцу југоистока граница прати источну међу парцеле 3512 до тачке
бр.17, која се налази на четворомеђи парцела 3512, 3311, 7819 и 7818.
Од тачке бр.17 у правцу југозапада граница иде северном међом парцеле 7818 до
тачке бр.18, која се налази на четворомеђи парцела 7818, 3312, 8668 и 3514, међна
камена белега бр.16.
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Од тачке бр.18 граница скреће у правцу југоистока и прати источну међу државног
пута бр.130 (М-24), парцела 8668 до тачке бр.19, која се налази на тромеђи државног
пута, парцела 8668 и парцела 7749/1 и 7748.
Од тачке бр.19 граница у правцу запада пресеца државни пут, парцела 8668 и долази
до тачке бр.20, која се налази на тромеђи државног пута, парцела 8668, пољског пута,
парцела 8672 и парцеле 7413/1.
Од тачке бр.20 граница наставља у истом правцу јужном међом пољског пута, парцела
8672 до тачке бр.21, која се налази на тромеђи индустријске пруге, парцела 8567,
пољског пута, парцела 8672 и парцеле 7131.
Од тачке бр.21 граница у правцу северозапада прати источну међу индустријске пруге,
парцела 8567 до тачке бр.22, која се налази на тромеђи индустријске пруге, парцела
8567, канала, парцела 8563 и парцеле 7112.
Од тачке бр.22 граница наставља у истом правцу и прати међу индустријске пруге,
парцела 8567 и канала, парцела 8563 до тачке бр.23, која се налази на тромеђи
индустријске пруге, парцела 8567 и канала, парцеле 8563 и 8561.
Од тачке бр.23 граница у правцу северозапада пресеца канал парцела 8561 и долази
до тачке бр.24, која се налази на тромеђи индустријске пруге, парцела 8567, канала,
парцела 8561 и парцеле 7045.
Од тачке бр.24 граница наставља у правцу севера и прати источну међу индустријске
пруге, парцела 8567 до тачке бр.25, која се налази на тромеђи индустријске пруге,
пољског пута, парцела 8678 и парцеле 7038.
Од тачке бр.25 граница наставља у правцу севера и пратећи источну међу железничке
пруге, парцеле 8567 и 8566 долази до тачке бр.26, која се налази на тромеђи
железничке пруге, парцела 8566, пољског пута, парцела 8677 и парцеле 7001.
Од тачке бр.26 граница у правцу севера прати источну међу железничке пруге,
парцела 8566 до тачке бр.27, која се налази на тромеђи железничке пруге, парцеле
8566 и 3499 и парцеле 6998, међни камен бр.27.
Од тачке бр.27 у правцу запада граница пресеца железничку пругу северном међом
парцеле 8566 и иде до тачке бр.28, која се налази на тромеђи парцела 8566, 6986 и
3499, међна камена белега бр.28.
Од тачке бр.28 граница у правцу севера иде до тачке бр.29, која се налази на тромеђи
парцела 3499 и 6985, међни камен бр.29.
Од тачке бр.29 граница у правцу североистока иде међом парцела 6985 и 3499 до
тачке бр.30, која се налази на међи парцела 6985 и 3499, међни камен бр.30.
Од тачке бр.30 у правцу севера граница иде западном међом железничке пруге парцела
3499 до тачке бр.31, која се налази на тромеђи парцела бр. 3499, 6981 и 8559.
Од тачке бр.31 у правцу севера граница иде међом парцела 3499 и 8559 до тачке
бр.32, која се налази на тромеђи парцела 3499, 8559 и 4820.
Од тачке бр.32 у правцу североистока граница иде међом парцела 3499 и 4820 до
тачке бр.33 која се налази на међи парцела 3499 и 4820.
Од тачке бр.33 у правцу севера граница иде западном међом железничке пруге
парцела 3499 до тачке бр.34, која се налази на тромеђи парцела 3499, 4829 и 8614,
међна камена белега бр.31.
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Од тачке бр.34 у правцу севера граница пресеца државни пут Ковачица - Идвор до
тачке бр.35, која се налази на четворомеђи парцела 3499, 8614, 4830 и 8564, међна
камена белега бр.32.
Од тачке бр.35 граница у правцу истока пресеца железничку пругу до тачке бр.36, која
се налази на тромеђи парцела 3499, 8564 и 8611, међна камена белега бр.33.
Од тачке бр.36 у правцу истока граница иде северном међом парцеле 3499 до тачке
бр.37, која се налази на јужном прелому парцеле 4839 и парцеле 3499, међна камена
белега 34.
Од тачке бр.37, у правцу североистока граница прати северну међу железничке пруге
парцела 3499 и излази на тачку бр.38 на тромеђи железничке пруге парцела 3499,
државног пута парцела 8606 и парцеле 4871, међна камена белега бр.35.
Од тачке бр.38 у правцу севера граница прати западну међу државног пута парцела
8606, до тачке бр.39 на тромеђи државног пута парцеле 8606, 4873 и пољског пута
парцела 8607.
Од тачке бр.39 у правцу истока граница пресеца државни пут Кикинда - Београд до
тачке бр.40 на тромеђи пољског пута парцела 8605 и парцела 4875 и 4898.
Од тачке бр.40, у правцу југоистока граница прати западну међу парцеле 4898 до
тачке бр.41 која се налази на тромеђи железничке пруге парцела 3499 и парцела 4894
и 4898.
Од тачке бр.41 у правцу североистока граница прати северну међу железничке пруге
парцела 3499 до тачке бр.42 на тромеђи железничке пруге парцела 3499, пољског пута
8604 и парцеле 4908/2.
Од тачке бр.42 у правцу истока граница прати северну међу железничке пруге
Ковачица-Падина парцела 3499 и излази на почетну тачку описа границе, тачку број 1.
Површина обухвата плана износи cca 522,74 hа.

2.2. ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
2.2.1. Обухват грађевинског подручја насеља Ковачица
Почетна тачка описа границе грађевинског подручја насеља Ковачица, тачка бр.1,
дефинисана је на североистоку насеља, на северној међи експропријације железничке
пруге Ковачица - Падина, односно на међи катастарских парцела 8565 и 8602, међна
камена белега бр.1.
Од тачке бр.1 у правцу југозапада граница прелази пругу парцела 8565 и дужином око
38 m излази на тачку бр.2 на тромеђи парцела 172 и железничке пруге парцела 3499 и
парцела 8565, међна камена белега бр.2.
Од тачке бр.2 у правцу југоистока граница иде јужном међом железничке пруге
парцела 8565 до тачке бр.3 која се налази на међи парцела 8565 и 5304.
Од тачке бр.3 граница у правцу југоистока прати источну међу парцеле 5304, пресеца
пољски пут парцела бр. 8629 до тачке бр.4 која се налази на међи парцела 5383 и
8629.
Од тачке бр.4 у правцу југозапада граница иде јужном међом парцеле 8629 до тачке
бр.5, која се налази на тромеђи парцела 8629, 5341 и 5342.
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Од тачке бр.5 у правцу југа граница прати западну међу парцеле 5342, пресеца пољски
пут 8630 и даље прати западну међу парцеле 5457, пресеца пољски пут парцела 8631
до тачке бр.6 која се налази на међи парцела 8631 и 5460.
Од тачке бр.6 у правцу запада граница иде јужном међом парцеле 8631 до тачке бр.7
која се налази на тромеђи парцела 8631, 5460 и 1556, међна камена белега бр.9.
Од тачке бр.7 у правцу југа граница прати западну међу парцеле 5460 до тачке бр.8
која се налази на четворомеђи парцела 1556, 5460, 3572 и 8633, камена међна белега
бр.10.
Од тачке бр.8 у правцу југа граница пресеца државни пут II реда бр. 129 (Р-110), Нови
Сад - Селеуш и иде до тачке бр.9 која се налази на четворомеђи парцела 8633, 3572,
6612 и 3199, међна камена белега бр.11.
Од тачке бр.9 у правцу североистока граница иде јужном међом државног пута,
парцела 8633 у дужини од око 760.0 m до тачке бр.10, која се налази на јужној међи
државног пута, парцела 8633.
Од тачке бр.10 граница у правцу југозапада сече катастарске парцеле 6611/2 и 6613/5
до тачке бр.11, која се налази северозападној међи катастарске парцеле 8654.
Од тачке бр.11 граница у правцу југозапада иде северном међом пољског пута парцеле
8654 до тачке бр.12 која се налази на тромеђи парцела 8654, 3200 и 6613/1.
Од тачке бр.12 граница у правцу југа пресеца пољски пут парцела 8654 до тачке бр.13,
која се налази на међи парцела 8654 и 6672/4, међна камена белега бр.13.
Од тачке бр. 13 у правцу југозапада граница иде јужном међом пољског пута 3576 до
тачке бр. 14, која се налази на тромеђи парцела 3221, 3220 и 8665, међна камена
белега 24/14.
Од тачке бр.14 у правцу севера граница прати источну међу, парцеле 3221 до тачке
бр.15, која се налази на међи парцела 3223/1 и 3221.
Од тачке бр.15 у правцу југозапада граница иде јужним међама парцела 3223/1,
3223/2, пресеца пут парцела 3509 и даље прати јужну међу парцеле 3296 до тачке
бр.16, која се налази на тромеђи парцела 3296, 3297 и 3512.
Од тачке бр.16 у правцу југоистока граница прати источну међу парцеле 3512 до тачке
бр.17, која се налази на четворомеђи парцела 3512, 3311, 7819 и 7818.
Од тачке бр.17 у правцу југозапада граница иде северном међом парцеле 7818 до
тачке бр.18, која се налази на четворомеђи парцела 7818, 3312, 8668 и 3514, међна
камена белега бр.16.
Од тачке бр.18 граница скреће у правцу југоистока и прати источну међу државног
пута бр.130 (М-24), парцела 8668 до тачке бр.19, која се налази на тромеђи државног
пута, парцела 8668 и парцела 7749/1 и 7748.
Од тачке бр.19 граница у правцу запада пресеца државни пут, парцела 8668 и долази
до тачке бр.20, која се налази на тромеђи државног пута, парцела 8668, пољског пута,
парцела 8672 и парцеле 7413/1.
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Од тачке бр.20 граница наставља у истом правцу јужном међом пољског пута, парцела
8672 до тачке бр.21, која се налази на тромеђи индустријске пруге, парцела 8567,
пољског пута, парцела 8672 и парцеле 7131.
Од тачке бр.21 граница у правцу северозапада прати источну међу индустријске пруге,
парцела 8567 до тачке бр.22, која се налази на тромеђи индустријске пруге, парцела
8567, канала, парцела 8563 и парцеле 7112.
Од тачке бр.22 граница наставља у истом правцу и прати међу индустријске пруге,
парцела 8567 и канала, парцела 8563 до тачке бр.23, која се налази на тромеђи
индустријске пруге, парцела 8567 и канала, парцеле 8563 и 8561.
Од тачке бр.23 граница у правцу северозапада пресеца канал парцела 8561 и долази
до тачке бр.24, која се налази на тромеђи индустријске пруге, парцела 8567, канала,
парцела 8561 и парцеле 7045.
Од тачке бр.24 граница наставља у правцу севера и прати источну међу индустријске
пруге, парцела 8567 до тачке бр.25, која се налази на тромеђи индустријске пруге,
пољског пута, парцела 8678 и парцеле 7038.
Од тачке бр.25 граница наставља у правцу севера и пратећи источну међу железничке
пруге, парцеле 8567 и 8566 долази до тачке бр.26, која се налази на тромеђи
железничке пруге, парцела 8566, пољског пута, парцела 8677 и парцеле 7001.
Од тачке бр.26 граница у правцу севера прати источну међу железничке пруге,
парцела 8566 до тачке бр.27, која се налази на тромеђи железничке пруге, парцеле
8566 и 3499 и парцеле 6998, међни камен бр.27.
Од тачке бр.27 у правцу запада граница пресеца железничку пругу северном међом
парцеле 8566 и иде до тачке бр.28, која се налази на тромеђи парцела 8566, 6986 и
3499, међна камена белега бр.28.
Од тачке бр.28 граница у правцу севера иде до тачке бр.29, која се налази на тромеђи
парцела 3499 и 6985, међни камен бр. 29.
Од тачке бр.29 граница у правцу североистока иде међом парцела 6985 и 3499 до
тачке бр.30, која се налази на међи парцела 6985 и 3499, међни камен бр.30.
Од тачке бр.30 у правцу севера граница иде западном међом железничке пруге парцела
3499 до тачке бр.31, која се налази на тромеђи парцела бр. 3499, 6981 и 8559.
Од тачке бр.31 у правцу севера граница иде међом парцела 3499 и 8559 до тачке
бр.32, која се налази на тромеђи парцела 3499, 8559 и 4820.
Од тачке бр.32 у правцу североистока граница иде међом парцела 3499 и 4820 до
тачке бр.33 која се налази на међи парцела 3499 и 4820.
Од тачке бр.33 у правцу севера граница иде западном међом железничке пруге
парцела 3499 до тачке бр.34, која се налази на тромеђи парцела 3499, 4829 и 8614,
међна камена белега бр. 31.
Од тачке бр.34 у правцу севера граница пресеца државни пут Ковачица - Идвор до
тачке бр.35, која се налази на четворомеђи парцела 3499, 8614, 4830 и 8564, међна
камена белега бр.32.
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Од тачке бр.35 граница у правцу истока пресеца железничку пругу до тачке бр.36, која
се налази на тромеђи парцела 3499, 8564 и 8611, међна камена белега бр 33.
Од тачке бр.36 у правцу истока граница иде северном међом парцеле 3499 до тачке
бр.37, која се налази на јужном прелому парцеле 4839 и парцеле 3499, међна камена
белега 34.
Од тачке бр.37, у правцу североистока граница прати северну међу железничке пруге
парцела 3499 и излази на тачку бр.38 на тромеђи железничке пруге парцела 3499,
државног пута парцела 8606 и парцеле 4871, међна камена белега бр.35.
Од тачке бр.38 у правцу севера граница прати западну међу државног пута парцеле
8606, до тачке бр.39 на тромеђи пута парцеле 8606, 4873 и пољског пута парцела
8607.
Од тачке бр.39 у правцу истока граница пресеца државни пут Кикинда - Београд до
тачке бр.40 на тромеђи пољског пута парцела 8605 и парцела 4875 и 4898.
Од тачке бр.40, у правцу југоистока граница прати западну међу парцеле 4898 до
тачке бр.41 која се налази на тромеђи железничке пруге парцела 3499 и парцела 4894
и 4898.
Од тачке бр.41 у правцу североистока граница прати северну међу железничке пруге
парцела 3499 до тачке бр.42 на тромеђи железничке пруге парцела 3499, пољског пута
8604 и парцеле 4908/2.
Од тачке бр.42 у правцу истока граница прати северну међу железничке пруге
Ковачица - Падина парцела 3499 и излази на почетну тачку број 1 описа границе.
Површина грађевинског подручја насеља Ковачица износи cca 519,32 hа.
2.2.2. Обухват грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља –
комплекс зоохигијенске службе
Локација комплекса зоохигијенске службе планирана је источно од грађевинског
подручја насеља Ковачица.
Почетна тачка описа је тачка бр.200, која се налази на тромеђи катастарских парцела
8653, 6611/2 и 8633.
Од тачке бр.200, граница иде у правцу југоистока пратећи југозападну међу
катастарске парцеле 8653 до тачке број 201 на тромеђи катастарских парцела 8653,
6613/5 и 8654.
Од тачке бр.201, граница дужином од 281.0 m у правцу југа прати северозападну међу
катастарске парцеле 8654 до тачке бр.202 на северозападној међи катастарске парцеле
8654.
Од тачке бр.202, граница дужином од 163.0 m у правцу североистока сече парцеле
6613/5 и 6611/2 до тачке бр.203, која се налази на југоисточној међи парцеле 8633.
Од тачке бр.203, граница дужином од 172 m прати југоисточну границу парцеле 8633
до тачке бр.200, која је уједно и почетна тачка описа.
Површина грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља Ковачица –
комплекс зоохигијенске службе износи cca 2,44 hа.
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3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
3.1. ПРИРОДНИ УСЛОВИ
Положај: Општински центар, насеље Ковачица је смештено у југозападном делу
Баната. Налази се у западном делу општине и катастарске општине. У саобраћајном
погледу Ковачица има повољан положај. Насеље се наслања на каналисани водоток
Надел, а западно од овог места, на удаљености од око 13 km протиче река Тамиш.
Железничком пругом насеље је повезано са Зрењанином и Панчевом (и Београдом), а
државним и општинским путевима са градским центрима и осталим местима у Општини.
Геолошке и геоморфолошке карактеристике подручја: Основна рељефна целина
на којој се развило насеље је банатска лесна тераса, чија се висина креће између 8290 mАНВ. Геолошке и геоморфолошке карактеристике не представљају ограничавајући
фактор за развој и уређење територије насеља.
Минералне сировине: На простору обухвата Плана налази се лежиште подземних
вода са овереним билансним резервама, на лежишту ЈКП „Елан“ у Ковачици. Према
достављеним подацима Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне
сировине, у контактном подручју обухвата Плана налази се:
- лежиште изворишта пољопривредне економије „Једнота“ у Ковачици;
- лежиште опекарских глина са овереним билансним резервама, лежиште „Депонија“
код Ковачице.
Сеизмичке карактеристике: Према карти сеизмичког хазарда за повратни период од
475 година на површини терена за подручје које је у обухвату Плана, према подацима
Републичког сеизмолошког завода утврђен је VIII степен сеизмичког интензитета. У односу
на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости, односно очекиване
деформације. За VIII степен сматра се да ће се у смислу интензитета и очекиваних
последица манифестовати „штетан земљотрес“.
Хидрографске, хидролошке и хидрогеолошке карактеристике: Речне системе
чине објекти за уређење водних режима, акумулације, хидроелектране, ретензије за
ублажавање великих вода, каналски системи са уставама, постројења за
пречишћавање отпадних вода, захвати воде за разне технолошке потребе и
наводњавање. Општина Ковачица припада Банатском речном систему (кључне
постојеће акумулације и објекти: Банатски ХС ДТД, брана на Тиси, регулације; кључне
нове акумулације и објекти: повећање проточности, МХЕ уз уставе, регулације, ППОВ).
Насеље Ковачица са својом околином гравитира природном водотоку Надела чији ток
почиње са тог подручја. Надела са Ковачичким каналом, у дужини од 63 km, има
комплексну улогу у водопривредном решењу: служи за одводњавање пољопривредних
површина, отпадних атмосферских вода из насеља, отпадних вода из индустрије и за
наводњавање пољопривредних површина. У обухвату Плана су следећи мелиорациони
канали система детаљне каналске мреже: Ковачички 3 од стационаже km 0+074 до km
1+105, Ковачички 3-1 од стационаже km 0+000 до km 1+100, Ковачички 3-2 од
стационаже km 0+000 до km 0+700 и Ковачички 3-3 од стационаже km 0+000 до km
2+080. Евакуација вишка воде са подручја обавља се путем црпне станице лоциране
на каналу Ковачички 3 на стационажи km 0+045, која се налази ван обухвата Плана.
На деоници Наделa поред Ковачице радни ниво воде има два нивоа: 1) у вегетационом
периоду и за време кампање шећеране, од 1. априла до 30. децембра (9 месеци), кота
воде осцилира од 79,2 до 79,6 mАНВ; 2) у осталом периоду свега 3 месеца од 78,4 до
78,8 mАНВ. Закључак је да канал Надел нема услова за гравитационо прихватање
атмосферске канализације са око 2/3 површине насеља.
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Канал Надела на том делу трасе нема дренажну функцију да утиче на снижење нивоа
подземне воде, већ напротив, стално подиже, прихрањује прву фреатску издан на
належућим површинама.
Део насеља са котама терена од 80,0 до 82,0 mАНВ (око 2/3 површине насеља) има
устаљен ниво подземне воде близу површине терена, током целе хидролошке године.
На осталој површини насеља ниво подземне воде осцилира испод 2,0 m дубине. Такво
стање проузроковали су: 1) непостојање система атмосферске канализације;
2) непостојање фекалне канализације која би у потпуности елиминисала понирање
фекалне воде у подземље из септичких јама; 3) Канал Надел преузео је улогу
снабдевања водом и са котом радног нивоа воде изгубио дренажну функцију са
належућих површина.
Улична водоводна мрежа на том делу насеља стално је у подземној бактериолошки
загађеној води, тако да је приликом сваке хаварије водоводне мреже тешко отклонити
кварове и још теже одржати хигијенску исправност воде за пиће.
Одбрана од спољних и унутрашњих вода: Насеље Ковачица лежи на лесној тераси
са котама терена од 80,0 до 82,0 па до 90,0 mАНВ. Већи део катастарске општине лежи
на котама од 90,0 до 120,0 mАНВ на лесној заравни, а мањи део на лесној тераси са
најнижом котом терена 80,0 mАНВ. Лесна зараван се не одводњава, док на лесној
тераси постоје мелиоративни канали, око 2,5 m/hа. Због високог радног нивоа воде у
Наделу током 9 месеци и на том делу атара имамо површински ниво подземне воде.
Каналисани водоток Надел има дириговани режим испод површине терена, те насеље
Ковачицу не угрожава изливањем воде из свог корита - профила.
Због непостојања система посебних канализација за атмосферске и фекалне воде и
због непостојања дренажне функције Надела, насеље Ковачица је већ 30 година
константно угрожено од високог нивоа подземне воде на делу са котама терена од 80,0
до 82,0 mАНВ.
Решење је у изградњи атмосферске и фекалне канализације и остварењу дренажне
функције канала Надел, најмање на дужини проласка поред насеља Ковачица. До
трајног повишења нивоа подземне воде дошло је због упијања атмосферских вода у
подземље и упијања фекалних вода из септичких јама на простору грађевинског
подручја насеља. Атмосферске воде се више задржавају на површини терена и у
непроточним отвореним каналима, немају куд да отичу, већ само у подземље.
Климатске карактеристике: Насеље Ковачица се налази у појасу умереноконтиненталне климе у погледу температуре, влажности ваздуха, осунчаности,
падавина и ветровитости. Коришћени су подаци РХМЗ са Главне метеоролошке станице
у Београду за посматрани период од 1981. до 2010. године. Просечна вредност средње
годишње температуре ваздуха износи 12,50C, а просечна средње годишња релативна
влажност ваздуха износи 68%. Средња годишња осунчаност је 2111,9 часова.
Просечна средња годишња сума падавина која се излучи на посматраном простору
износи 690,9 mm. Најучесталији ветар је из правца југоистока - Кошава.

3.2. СТАНОВНИШТВО
Анализа демографског развоја насеља Ковачица извршена је на основу званичних
статистичких података пописа становништва у периоду 1948-2011. године.
Према попису становништва 2011. године, у насељу Ковачица, центру истоимене
општине, живи 6259 становникa, или четвртина општинске популације.
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Иако је Ковачица највеће насеље општине, концентрација становништва није изражена
у општинском центру, као у већини војвођанских општина и готово да се удео у
општинској популацији није значајно променио: од 20,1% 1948.год, до 22,1%
1981.године, до садашњих 24,8%.
Табела 1. Кретање укупног броја становника
Насеље

Ковачица
Општина

Година пописа

Просечна стопа
раста

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

6359
31682

6674
32808

6990
34654

7119
33489

7357
32798

7249
29745

6764
27890

6259
25274

1948
/02
0,1
-0,2

1981
/02
-0,4
-0,8

1948
/11
-0,03
-0,4

Анализа кретања укупног броја становника Ковачице за период од 1948-2011. године,
указала је на тренд пада укупног броја становника, по просечној годишњој стопи од
-0,03%. Популациона величина расте до 1981 године, а од 1991.године перманентно
опада укупан број становника, те је од тада укупно становништво Ковачице смањено за
990 лица или за око 14,0%.
Структура становништва
Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну
старосну структуру становништва са високим индексом старења од 1,2 (2002. год. 1,0).
Ово говори да је процес старења у Ковачици прешао границе критичности, јер је
индекс старења прешао однос 1:1 (индекс старења је однос броја старих преко 60
година и броја младих испод 20 година старости).
Старије средовечно и старо становништво чини 53,8% укупне популације Ковачице
(2002. године 51,6%).
У старосној пирамиди контигент најстаријег становништва је већи од контигента
најмлађег, са тенденцијом даљег погоршавања.
Табела 2. Структура становништва по великим добним групама

Насеља

Укупно

Ковачица
Општина

6259
25274

0-19 г.
број
%
1228 19,6
5363 21,2

20-39 г.
број
%
1667
26,6
6329
25,0

40-59 г.
60 и више Индекс
старења
број
%
број
%
1874 30,0 1490 23,8
1,2
7405 29,3 6177 24,4
1,2

Посебно су анализиране и остале старосне структуре. Добна група од 0-19 година чини
19,6% укупног становништва (2002. год. 22,5%). У структури ове добне групе највеће
учешће има категорија деце обухваћене обавезним основним образовањем 42,7%,
затим становништво млађе од 7 година 32,0% и на крају становништво обухваћено
средњим образовањем 25,3%. У односу на попис 2002. године дошло је до смањења
броја деце у свим узрастима.
Табела 3. Остале старосне структуре
Насеља

Испод
1 год.

Ковачица
Општина

52
230

Јаслени
Предшколски
узраст 1-3 г.
узраст
3-6 г.
115
226
482
1002

Школски узраст
7-14г.
15-19г.
524
2201

311
1448

Укупно
0-19 г.
1228
5363
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Становништво према школској спреми
Анализа образовне структуре становништва вршена је преко категорије неписменог
становништва старијег од 10 година и према школској спреми становништва старијег од
15 година.
Табела 4. Анализа образовне структуре становништва

Насеље
Ковачица
Општина

Број неписмених
29
295

% учешћа у групи старијој од 10 година
0,51
1,30

У популацији старијој од 10 година 0,5% је неписмено становништво (војвођански
просек 1,6%). У популацији старијој од 10 година неписмене чине углавном лица (њих
12) преко 65 година, а међу њима 83,3% чине жене.
Анализа образовне структуре становништва према школској спреми показује да је у
односу на попис 2002. год. знатно смањен удео становништва без школске спреме и
незавршеног основног образовања (са 23,6% на 14,8%).
У популацији старијој од 15 година највеће учешће има становништво са завршеним
средњим образовањем (45,3%). Удео становништва са завршеним основним
образовањем је 29,4%. Лица са завршеним вишим образовањем у Ковачици чине 4,5%,
док је удео високообразованог становништва у односу на попис 2002. год. повећан са
3,1% на 5,8%.
Табела 5. Структура становништва старијег од 15 година према школској спреми
Основно
образовање
број
%

Без
Не зав.
Укупно школ. основ.
спреме образ.

Насеље

Ковачица
Општина

5342
21359

35
366

755
3753

1570
6990

29,4
32,7

Средње
образовање
број
%

2419
8671

45,3
40,6

Више
образовање
број
%

Високо
образовање
број
%

241
744

311
795

4,5
3,5

5,8
3,7

Непознато

11
40

Табела 6. Број домаћинстава
Година пописа
Насеље

Ковачица
Општина

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

1583
8286

1793
8929

2021
9900

2187
9966

2504
10549

2606
10235

2503
9899

2336
9137

Просечна стопа раста
1948
1981
1948
/02
/02
/11

0,85
0,33

-0,0
-0,3

0,62
0,16

Табела 7. Просечна величина домаћинства
Година пописа
Насеље
Ковачица
Општина

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

4,0
3,8

3,7
3,7

3,5
3,5

3,3
3,4

2,9
3,1

2,8
2,9

2002. 2011.
2,7
2,8

2,7
2,8

Просечна стопа
раста
1948
1981
1948
/02
/02
/11
-0,74
-0,4
-0,6
-0,57
-0,47
-0,5

Укупан број домаћинстава је у периоду 1948-2011.године растао по просечној
годишњој стопи од 0,6%. У анализираном периоду укупан број домаћинстава
перманентно је растао, до пописа 2002.год., а од тада се бележи пад укупног броја
домаћинстава. Просечна величина домаћинства опадала је од 4,0 до 2,7 чланова по
домаћинству, као последица процеса раслојавања породице.
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У укупном броју домаћинстава највеће учешће имају домаћинства oд 2 члана (26,8%),
затим једнoчлана (23,9%), па трочлана домаћинства (22,4%), четворочлана
домаћинства чине 17,5% укупног броја домаћинстава Ковачице, док је удео
домаћинстава са 5 и више чланова 9,3%.
На основу извршене анализе може се оценити да је општа демографска ситуација
насеља Ковачица неповољна. Дошло је до пада укупног броја становника, погоршања
старосне структуре и виталних карактеристика популације. Образовна структура
становништва се побољшала (смањен удео неквалификованог становништва, повећан
удео високообразованог становништва). Пад укупне популације указује на потребу
примене одговарајућих мера демографске политике, како би се даљи негативан тренд
бар ублажио.
Пројекција демографског развоја
Пројекција демографског развоја утврђена је на основу анализе досадашњих кретања
и карактеристика популације и на основу Пописа становништва 2011. године. Према
досадашњим биодинамичким карактеристикама популације, као и на основу
планираних мера демографске политике и претпостављеног привредног и укупног
друштвеног развоја, у периоду 2011-2031. год. за насеље Ковачица прогнозиран је
благи пад укупног броја становника, тако да ће 2031. године у општинском центру
живети 5700 становника. Просечна величина домаћинства износиће 2,6 чланова по
домаћинству, а укупан број домаћинстава биће 2160.
Табела 8. Пројекција укупног броја становника, домаћинстава и просечне величине
домаћинства
Насеље
Ковачица

Број становника
2011.г
6259

2031.г
5700

Број
домаћинстава
2011.г.
2031.г.
2336
2160

Индекс
2031/11
91,1

Просечна величина
домаћинства
2011.г.
2031г.
2,7
2,6

3.3. ПРИВРЕДА
Ковачица је центар истоимене општине, а пољопривреда и индустрија су носиоци
развоја општине и самог насеља. Према степену развијености јединица локалних
самоуправа1 општина Ковачица припада трећој групи недовољно развијених јединица
локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 60%-80% републичког
просека. Пошто су индустријски капацитети углавном концентрисани у општинском
центру, може се рећи и за привреду насеља Ковачица да има неповољну структуру
привреде са недовољно развијеном индустријом и инфраструктуром.
Прехрамбена индустрија представља основу развоја индустрије насеља Ковачица.
Поред прехрамбене индустрије, заступљена је производња обуће, затим производња
пластичне масе, и др. У Ковачици доминирају мала предузећа и са средњим
предузећима представљају основу за будући привредни развој.
Расположиве производне капацитете карактерише недовољан степен искоришћености и
недовољан степен финализације производа, затим застарела технологија, недостатак
стручних кадрова, недовољна инвестициона улагања. Тешки услови привређивања, као
и пораст броја незапослених узроковали су пад привредне активности и животног
стандарда становника општинског центра.
1 На основу Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину
(„Службени гласник РС“, број 104/14)
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Планом је потребно створити неопходне просторне услове за развој прерађивачких
капацитета и одговарајућих пратећих садржаја.
До краја планског периода просторна организација производних функција у
Ковачици, реализоваће се кроз два типа просторних јединица: радне зоне и
појединачне просторне јединице. Лоцирање нових индустријских капацитета, као и
капацитета малих и средњих предузећа обавезно је у оквиру планиране радне зоне и
постојећих радних комплекса (где постоје просторне могућности). С аспекта
функционалне трансформације насеља и побољшања стандарда живљења у њему,
предност
дати
програмима
коришћења
и
прераде локалних
сировина
и
комплементарним услужним активностима, на издвојеним локалитетима, у новим или
већ постојећим објектима који су ван функције. Бржи привредни развој насеља
омогућиће се и изградњом и опремањем мреже инфраструктуре, што је предуслов за
инвестирање (greenfield и brownfield инвестиције).

3.4. ПОСТОЈЕЋЕ ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА СА ПРЕТЕЖНОМ
НАМЕНОМ ПОВРШИНА
Постојеће грађевинско подручје насеља Ковачица је неправилног облика. Насеље има
карактеристике типичног војвођанског насеља, плански грађеног, прилагођеног
рељефу и хидрографији терена.
У постојећем стању, грађевинско подручје насеља Ковачица се уређује и изграђује
применом Генералног плана Ковачице и планова детаљне регулације донетих на
основу Генералног плана Ковачице, у деловима у којим они нису у супротности са
одредбама Просторног плана општине Ковачица. Генералним планом Ковачица
утврђена је граница грађевинског подручја насеља, дефинисано је грађевинско
подручје насеља (које заузима површину од cca 522,10 ha), и намена унутар њега.
Изграђено грађевинско земљиште заузима око 383,91 ha (~ 73,5% од посматраног
грађевинског подручја насеља), а неизграђено грађевинско земљиште заузима око
138,19 ha (~ 26,5% од посматраног грађевинског подручја насеља).
У постојећем грађевинском подручју насеља Ковачица су према преовлађујућој намени
заступљене: зона централних садржаја; зона становања; зона радних садржаја; зона
спорта, рекреације и зеленила; зона комуналних и инфраструктурних садржаја; зона
неизграђеног грађевинског земљишта.
У зони централних садржаја су објекти од значаја за насеље - јавне установе и предузећа,
као и објекти намењени пословним и услужним делатностима и верски објекти.
Највећи део насеља заузима становање и то становање породичног типа.
Вишепородично становање је мало заступљено и то већином у централном делу
насеља. Становање заузима око 200,5 ha (око 38,4% од посматраног грађевинског
подручја насеља), од тога породично становање заузима 199,1 ha, а вишепородично
становање 1,4 ha.
Појединачни радни комплекси су лоцирани ободним делом грађевинског подручја
насеља и заступљени су у површини од око 43,89 ha.
Поред наведених намена, као површине за јавне потребе (за јавне или за остале
намене), у насељу постоје и: спортско – рекреативни / туристички комплекс, зелене
површине (парк / сквер), као и комунални и инфраструктурни садржаји.
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3.5. ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Заступљеност јавних служби у насељу Ковачица је углавном задовољавајућа, односно,
у складу је са величином насеља и улогом у мрежи насеља.
Према достављеном списком објеката – улица и путева у К.О. Ковачица који
испуњавају услов за упис јавне својине општине Ковачица, у табели која следи је дат
списак парцела за које се може затражити упис јавне својине општине Ковачица.
Табела 9. Списак парцела одређених за упис јавне својине општине Ковачица
Р.
бр.
1.

Начин коришћења
Улица Чапловичева

2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
27.

Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
37.
38.
39.
40.
42.
43.
44.
44.
44.

Улица Свелозара Милетића
Улица Кратка
Улица Патриса Лумумбе
Улица Падинска
Улица Михајла Бабинку
Улица Јана Бартоша
Улица Јана Чајака
Улица Братства Јединства
Улица 14. Војвођанске ударне бригаде
Улица Јанка Бартоша
Улица Хурбанова
Улица Шафарикова
Улица Налепкова
Улица Партизанска
Улица 7. Војвођанске ударне бригаде
Улица Ново Насеље II
Улица Првомајска
Некатегорисани пут до Панчев.пу.
Некатегорисани пут атарски пут

Михајла Пупина
Татранска
Сладковичева
Јана Јонаша
Пролетерска
Јаношикова
Николе Тесле
Иво Лоле Рибара
Желцзничка
Масарикова
др Јанка Булика
Јанка Чмелника
Штурова
Налепкова
Михајла Томана
Иве Андрића
Мартина Кокучина
Вељка Ђуричина
Маршала Тила
Железничка
Жарка Зрењанина
др. Јанка Булика
Хвиездославова

Број парцеле
1029, 3533, 3536, 3537, 3540,
3544, 3545
3502, 3510, 3576,
3503/1
3503/2, 3504, 3527,
3505
3506
3507
3508
3509
3511
3512
3513
3515
3517
3518
3519, 3520, 3521, 3522, 3523,
3528, 3529, 3570,
3530/1, 3530/2
3532
3534, 3535, 3538, 3539, 3547,
3546
3550, 3551, 3555, 3558, 3559,
3554,
3556, 3557, 3560, 3561, 3565,
3603
3563
3568
3569
3571, 3573
3574, 3575, 3578
3577, 3581
3579, 3582, 3585, 3590, 3593,
3583, 3584, 3591, 3592, 3594,
3586, 3589, 3606, 3607
3587, 3588, 3608/1, 3608/2
3595, 3597
3599/1
3601
3604, 3605
3609, 3610, 3611, 3612
3613, 3614
3615
7130/12
8612, 8629, 8630, 8631, 8673,
8677, 8678

3541, 3542, 3543,

3524, 3525, 3526

3549, 3552, 3553,
3562, 3564,
3566, 3596, 3600,

3599/2
3598/1, 3598/2

8674, 8675, 8676,
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У насељу Ковачица, осим наведених површина, постоје и други садржаји јавне намене:
централни садржаји јавне намене; јавни спортско - рекреативни садржаји, јавне зелене
површине; комунални и инфраструктурни садржаји.
Од централних садржаја јавне намене заступљени су: општина, месна заједница и
месна канцеларија, суд, полицијска станица, ватрогасни дом и гаража, катастар,
предшколска установа, основна и средња школа, дневни боравак омладине и одраслих
лица са посебним потребама, дом здравља, дом културе, библиотека, галерија наивне
уметности, јавно комунално предузеће и телекомуникациони центар.
Од спортско - рекреативних садржаја у насељу постоји комплекс фудбалског терена и
комплекс ЈП „Пословно - рекреационог центра Релакс“ Ковачица. У централном делу
насеља, испред средње школе и дома здравља налази се уређена парковска површина.
Постојећи комунални и инфраструктурни садржаји у насељу су: гробље, пијаца,
железничко подручје са железничком пругом и железничком станицом, улични
коридори и приступни путеви, водозахват, каналско земљиште, ретензије, неуређена
депонија комуналног отпада.
Улични коридори су углавном правилни, задовољавајуће ширине, са асфалтираним
саобраћајницама и озелењени. Правци улица одређени су обликом основе насеља.
Улице су оријентисане у правцу север-југ (главне и шире улице) и запад-исток, а
углавном се укрштају под правим углом. Улице се укрштају под правим углом.
Деформације оваквог распореда улица су једино у периферним деловима насеља.

3.6. ПОСТОЈЕЋА САОБРАЂАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И
ЗЕЛЕНИЛО
3.6.1. Саобраћајна инфраструктура
Насеље Ковачица, административно средиште општине, просторно је позициониранo
ексентрично у односу на саобраћајнице вишег хијерахијског нивоа - државнe путевe I
реда. Насеље Ковачица се налази у западном делу општине, заједно са насељима Уздин,
Дебељача и Црепаја. Ковачица је просторно имлементирана уз државни пут IIа реда
бр.1302 (М-24): Ечка – Ковачица – Јабука - Панчево. Овај путни правац сече насеље
Ковачицу на правцу север-југ. Други значајни саобраћајни капацитет високог нивоа од
значаја за насеља је државни пут IIа реда бр.1292 (Р-110), Каћ – Шајкаш – Тител Перлез – Ковачица - Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша
Томић). Значајан путни правац за везу општинског центра и насеља Дебељача је
општински пут Ковачица – Дебељача. Путни - друмски саобраћај за потребе насеља са
окружењем се обавља преко предметних категорисаних путева.
Државни пут бр.130 (М-24)2 сече простор насеља Ковачица из правца Уздина (север)
ка Црепаји и Панчеву (југ) и уједно представља главну насељску саобраћајницу.
Државни пут бр.129 (Р-110)2 сече простор насеља Ковачица из правца Идвора
(северозапад) ка Падини и Панчеву (исток) и такође представља главну насељску
саобраћајницу.
Општински пут повезује Ковачицу са насељем Дебељача, трасом која пролази кроз
јужни део насеља Ковачица.

2 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је
направљена паралела са постојећим ДП: М-24 је ДП IIа реда бр.130, Р-110 је ДП IIа реда бр.129
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Насељски простор општинског центра има правилан просторни облик, који је формиран
према геоморфолошким условима и карактеристикама терена, с тим да насеље
представља у основи релативно ортогоналну структуру улица, са јасно утврђеним
уличним коридорима и релативно квалитетним степеном изграђености и опремљености.
Насељски систем саобраћајница је конципиран тако да државни путеви представљају
централне осовине који деле насеље, док је општински пут радијално диспозициониран
ка насељу Дебељача. Трасе државних путева представљају главне реципијенте свих
насељских саобраћајних збивања, с тим да ДП бр.130 својом изграђеношћу директно
обезбеђује везе са субрегионима и суседним градовима: Зрењанин, Панчево.
ДП бр.129, осим са градом Зрењанином, обезбеђује везе са оштинама Тител и градом
Нови Сад, као и са општином Сечањ. Траса општинског пута, осим своје примарне
функције у насељској мрежи, повезује насеља Дебељача са општинским центром.
Улични коридори, у којима се налазе државни путеви као и општински пут, су углавном
одговарајућих ширина регулационог профила, са ширинама коловоза примереним
категорији пута (6,0 – 7,0 m) и релативно задовољавајућим степеном опремљености
саобраћајница. Све значајније насељске саобраћајнице су опремљене са коловозним
површинама од савремених материјала.
Немоторна кретања у насељу Ковачица су заступљена у великом обиму, узимајући у
обзир традицију прелажења унутарнасељских растојања, геоморфологију и
конфигурацију терена. Пешачки саобраћај се обавља у оквиру коридора свих
насељских саобраћајница, док се бициклистички саобраћај углавном обавља по
коловозним површинама. Постојеће стање изграђености и опремљености пешачких
стаза омогућује задовољавајући ниво комфора кретања пешака у оквиру насељског
простора.
Железнички саобраћај у обухвату Плана је присутан преко железничких капацитета:
- једноколосечне неелектрифициране пруге (регионалне бр.2 у мрежи) Панчево
главна станица - Зрењанин - Кикинда - државна граница - (Jimbolia)
(карактеристике пруге: V=40 кm/h, 160 KN осовински притисак);
- станице Ковачица (путничко – робна).
Основни транспортно - безбедносни елементи су на врло ниском нивоу (носивост пруге,
експлоатациона брзина, похабаност горњег строја: шина, скретница, прагова, сигнала,
сигналних и пружних ознака, путних прелаза и др.), односно може се констатовати да
осим смањене тражње за транспортом железницом, саобраћај предметном пругом није
на вишем нивоу и због горе наведених техничких параметара пруге.
Постојеће стање у оквиру обухваћеног простора насеља Ковачице у домену
изграђености саобраћајне инфраструктуре је релативно задовољавајуће, али након
анализе, рекогнисцирања стања, констатовани су следећи проблеми у функционисању
насељске саобраћајне инфраструктуре:
- релативно неповољна безбедносна ситуација у конфликтним зонама – централни део
насеља (трасе ДП и укрштаји мреже ниже хијерархијске структуре, посебно у
ситуацијама дневних/недељних флуктуација саобраћајног оптерећења – транзитирање
тешких теретних возила кроз насеље);
- недовољна хијерархијска разврстаност насељских саобраћајница;
- непостојање изграђености капацитета за немоторни саобраћај (бициклистичке стазе/
траке), тј. низак ниво безбедности ових учесника у саобраћају;
- непостојање простора за паркирање теретних и комерцијалних возила;
- неповољно експлоатационо и инфраструктурно стање железничког саобраћаја.
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3.6.2. Водна и комунална инфраструктура
Насеље Ковачица снабдева се водом из насељског водовода изграђеног још 1968.
године. Техничко решење је: захватање воде цевастим бунарима из субартерског
водоносног слоја и потискивање воде директно у водоводну мрежу путем хидрофорског
постројења. Извориште водовода се састоји од 3 бунара, на локацији унутар
грађевинског подручја. Бунари су на блиском одстојању, што се негативно одражава на
безбедност и заштиту бунара. Водоводна мрежа је дотрајала, истекао је амортизациони
век, те ју је неопходно целокупну заменити.
Одвођење атмосферских вода није решено техничким системом, већ се углавном
спроводи отицањем по површини терена и упијањем у подземље. Постојећи отворени
улични канали нису део система и у њима се сувишна вода задржава док се не упије и
испари. Крајњи реципијент сувишних вода је канал „Надел“, који се пружа паралелно
са железничком пругом, на који су прикључени отворени канали „Ковачички“ 3-1.
Канал „Надел“ има двојну функцију, одводњавања са котом 78,4 mАНВ и наводњавања
са котом 79,2 mАНВ, која траје 8 месеци, од 1.04. - 20.12., што значи да функција
одводњавања траје 4 месеца у години. Насеље се простире на терену са котама: 80,5
до 81,5 mАНВ на око две трећине површине и котама 82,0 до 89,0 mАНВ на око једној
трећини површине. Очигледно је да две трећине насеља нема услова за гравитационо
одвођење атмосферских вода у канал „Надел“, од периода када је каналу дата и
функција наводњавања. Као последица таквог техничког решења канала „Надел“
дошло је до трајног повишења воде до саме површине терена на две трећине површине
насеља.
У насељу је делимично изведена канализациона мрежа која није у функцији, па се
отпадне воде и даље евакуишу из насеља аутоцистернама, на нелегализовану
депонију. Пошто су септичке јаме водопропусне и оне додатно утичу на повишење,
иначе високог нивоа подземне воде. Трајно решење је у изградњи посебног система
насељске канализације, са претходним пречишћавањем до степена који условљава
канал „Надел“. Постројење за пречишћавање отпадних вода је ван обухвата Плана.
Капацитети постројења намењени за насеље Ковачица су изграђени и очекује се
њихово пуштање у рад.
3.6.3. Електроенергетска инфраструктура
Постојећа електроенергетска мрежа у насељу, и средњенапонска и нисконапонска,
већим делом је надземна у уличним коридорима. Мали део је грађен подземно, у
централном делу насеља и зонама за рад. Стубови на којима су постављени водови су
челично-решеткасти и бетонски. Електроенергетска мрежа у насељу је реконструисана
за 20 kV напон. Напајање електричном енергијом се врши преко дистрибутивних
трансформаторских станица 20/0,4 напонског нивоа. Трансформаторске станице су
стубне, зидане и монтажно-бетонске.
Јавно осветљење је изграђено у целом насељу. Светиљке су углавном постављене на
стубове електроенергетске мреже. Ниво потребне осветљености, као и типови
светиљки које се користе, није задовољавајући у складу са новим технологијама
расветних тела и принципима енергетске ефикасности.
Основна карактеристика свих делова енергетског система је технолошка застарелост,
ниска енергетска ефикасност, веома неповољно стање са становишта заштите животне
средине, нерационално коришћење енергије и заостајање у енергетским индикаторима за
чланицама ЕУ и земљама у окружењу.
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3.6.4. Термоенергетска инфраструктура
Насеље Ковачица није гасификовано. Изграђен је доводни гасовод високог притиска до
шећеране „Ковачица“, односно до тзв. ГМРС „Ковачица“, која је ван обухвата Плана.
Овим су се створили сви услови да се приступи гасификацији насеља Ковачица. За
производњу топлотне енергије и индивидуално грејање, као енергенти, користе се
чврста и течна горива и електрична енергија.
3.6.5. Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност
На простору обухвата Плана за сада не постоји организовано коришћење обновљивих
извора енергије.
Ниска енергетска ефикасност је карактеристика целокупног енергетског система,
производног, преносног и дистрибутивног, као и целокупна секторска потрошња
(индустрија, саобраћај, зградарство), као и нерационална потрошња енергената.
3.6.6. Електронска комуникациона инфраструктура
Развој електронског комуникационог система на подручју обухвата Плана се реализује у
складу са Генералним плановима електронске комуникационе мреже надлежних
предузећа. Као главни медиј спојних путева и приступне мреже коришћен је оптички кабл.
У протеклом периоду су обезбеђени савремени дигитални комутациони системи, чиме је
постигнуто знатно повећање капацитета мреже, обезбеђење високог квалитета,
поузданости
и
расположивости,
као
и
увођење
савремених
електронских
комуникационих услуга (широкопојасни сервиси).
На већем делу простора путем радио преноса, мањим делом оптичким кабловима,
уведене су услуге мобилних комуникација, изградњом радио-релејних и базних радиостаница. Простор је у целости покривен радиодифузним системом путем радиорелејних репетитора и емисионих радио-станица. У току је изградња микроталасних
система за дистрибуцију радио и телевизијских програма, као и могућност пружања
других сервиса, путем кабловског дистрибутивног система.
3.6.7. Јавно и друго зеленило
У централном делу насеља, око верског објекта, налази се већа зелена површина која
је парковски уређена. Непосредно поред средње школе и између дома здравља и
железничке станице формиране су мање зелене површине у форми сквера, које су,
такође, парковски уређене.
Улично зеленило је заступљено у већини улица, с обзиром да су улични профили веће
ширине.
Парковске површине, заједно са зеленим површинама у оквиру уличних коридора,
представљају зелене површине јавног коришћења. Ове зелене површине задовољавају
потребе становништва за пасивном рекреацијом (миран одмор, шетња, комуникација),
позитивно утичу на побољшање микроклиматских услова насеља и доприносе стварању
препознатљивог визуелног идентитета насеља.
Зелене површине ограниченог коришћења су заступљене у оквиру: спортскорекреативних површина, радних површина, становања, школског комплекса и
комплекса предшколске установе.
Зеленило специјалне намене је заступљено као уређена зелена површина у пејзажном
стилу у оквиру комплекса водозахвата. У оквиру комплекса гробља формирано је
заштитно зеленило ободом комплекса према зони становања.
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3.7. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА И ПРИРОДНА ДОБАРА
3.7.1. Заштићена и евидентирана непокретна културна добра
За потребе дефинисања заштите градитељског наслеђа у Плану коришћени су подаци
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, добијени за потребе израде
Генералног плана Ковачица 2003. године и подаци добијени 2015. године („Студија и
план заштите културних добара за потребе израде Плана генералне регулације насеља
Ковачица“, Панчево 2015 - прилог уз Услове чувања, одржавања и коришћења
културних добара и добара која уживају предходну заштиту и утврђене мере заштите
за потребе израде Плана генералне регулације насеља Ковачица, у даљем тексту
„Студија заштите“).
АРХЕОЛОШКО-ИСТОРИЈСКА СКИЦА
Археолошка слика територије општине Ковачица веома је богата али и далеко од тога
да буде потпуна. Изузимајући заштитна археолошка истраживања 50-тих и 70-тих
година XX века, ретка сондажна истраживања и случајне налазе, свеобухватнија
истраживања нису вршена. Најстарија насеља у југозападном Банату потичу из
периода праисторије, из периода старчевачке културе (6200 г.п.н.е - 5200 г.п.н.е.). На
територији Ковачице најстарији налази потичу са потеса Виногради, на ком је
констатован локалитет са остацима слојева из периода праисторије, некропола Гава
културе из бронзаног доба и налази из средњег века.
Најбројнији налази потичу из периода римске доминације, који је у овом делу Баната
трајао неколико векова. Најбројнији становници Баната, у време римског Лимеса били
су припадници Сарматских племена. Остаци насеља и некропола Сармата убрајају се у
најчешће археолошке налазе на простору јужног Баната па и на територији Ковачице
(локалитети са археолошким садржајем Ђуришкове јаме, Јаме код стрводернице,
„Једнота“, имање земљорадничке задруге, Старе јаме, Циглана Грађевинског предузећа
Ставитељ – „Јанко Чмелик“, Чапаш, Ново поље, Вашариште, Улица код старог парка,
Расадник воћа, Пут за винограде). Сармати су племена иранског и јужноруског
порекла, која су првих деценија првог века н.е. продрла у Панонску низију. Њихову
сеобу представља низ таласа којима су се кретали са истока на запад, из области
Понта до граница Римског Царства. То је био велики и моћан народ са значајном
историјском, политичком и културном улогом на прелазу из антике у рани средњи век.
У оквиру сарматског становништва издвајају се поједине племенске групације: Јазиги,
Роксолани (краљевски Сармати), Угри и Алани. Посебну етнички веома мешану групу
чине Сармати настањени дуж лимеса „Sarmatae limigantes“. Сарматски гробови
откривени у Ковачици од прилога су садржали керамичке посуде, перле, пршљенке,
привеске, фибуле, наушнице, наруквице, огрлице, карике, римски новац.
Интензивније насељавање јужног Баната започело је негде у другој половини III века,
а Сармати су присутни кроз цео IV, па и у V веку. Велики покрети народа у доба сеобе
народа скинули су их као силу са политичке позорнице, али су они физички остали
присутни на овом тлу. Нажалост, имамо мало података зе период након римске
доминације до средњег века. Керамика из периода сеобе народа нађена је на
локалитету Јаме код Стрводернице, а средњовековног материјала има и на потесу
Виногради.
Према једној легенди, насеље је добило име по ковачници на раскршћу путева између
данашњег Панчева и Зрењанина. Ковачница је била седиште активности и многих
догађаја, и временом се око ње формирало насеље које је добило име Ковачица.
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Ковачица се први пут у писаним изворима, спомиње 1458. године под именом
Ковашдинц (Kovasdincz), насељено место у оквиру поседа Кеве (Ковинска жупа), који
је био у власништву феудалца Петра Сида и његових синова Ивана и Антала. Следећи
писани помен Ковачице је у турским дефтерима из 1685. године, под именим
Kovasincze. Протеривањем Турака са простора Баната, Ковачица се чешће спомиње у
писаним изворима под њеним данашњим именом. По подацима из 1751. године
Ковачица се спомиње као граничарско насеље, насељено српским живљем и њиховим
породицама, који су дошли у тај крај после разграничења Потиско - поморишке војне
границе. Иако није било насељено немачким живљем, године 1765. насеље потпада
под Немачко-банатски пук и постаје седиште војне чете. Опстајање насеља било је у
складу са војним приликама у том пограничном делу Баната. Због каснијих војних
померања, насеље се осипа и поново претвара у пустару.
Словаци пореклом из Новоградске, Зволенске, Пестојанске, Бечешнитранске и
Золнонске жупаније насељавају подручје Ковачице почетком XIX века. Због тешког
живота у Ечкој, на имању јерменског грофа Лукаша Лазара, Словаци су тражили
одобрење од царске канцеларије да се преселе јужније, на Војну границу. Након
одобрења и наредбе од стране Франца I, насељавају ковачичку пустару. Насеље су
назвали Анталфалва, у част ерцхерцога Јосифа Антуна. По доласку у ковачичку
пустару, Словаци су добили низ привилегија: бесплатно пољопривредно земљиште,
плацеве за изградњу кућа и окућница, пашњаке, напуштене винограде и
десетогодишње ослобађање од пореза. Према катастарским књигама с почетка XIX
века, земљу је добила сто четрдесет једна словачка породица и један Србин. На основу
података из старих матичних књига, прва беба у Ковачици је рођена 1. јула 1802.
године. По завршетку сеобе Ковачица је имала 1000 становника.
Словаци су одмах по доласку у ковачичку пустару, 1802-03. године изградили кућу за
свештеника и учитеља, и зграду у којој је била смештена у једном делу школа, а у
другом молитвени дом. Прва капела подигнута је 1805. године, а на истом месту је у
периоду од 1824-1828. године изграђена евангеличка црква.
Пројектанти цркве су били Судај и Кунза, архитекте из Темишвара, тада најближег
већег административног центра у Монархији. Унутрашњост храма је осликана 18381839. године, мотивима карактеристичним за словачке евангеличке цркве. Високи
торањ звоника је дограђен 1914. године.
Ковачица је почетком XX века постала значајније привредно и среско средиште. У то
време гради се електрична централа и низ јавних објеката, неколико банака отвара
своје филијале, а економском развоју места почиње битније да доприноси развој
занатства.
УРБАНИСТИЧКА СТРУКТУРА, ВРЕДНОСТИ НАСЕЉА И ОДЛИКЕ ГРАДИТЕЉСКОГ
НАСЛЕЂА
Према облику основе, Ковачица припада насељима правоугаоног облика. Основна
карактеристика урбанистичке структуре Ковачице је праволинијска улица са
једнообразним постављањем кућа и једнаким кућиштима („ушорена улица”). Улична
мрежа и блокови представљају правилну геометријску шему: блокови су правоугаоног
облика на периферији, а готово квадратног у центру, орјентисани приближно север-југ,
са благим нагибом осе у правцу северозапад-југоисток. Изузетак у погледу правилног
облика блокова и парцела унутар њих чини неколико блокова на периферији насеља.
Почетак урбанизације насеља везан је за данашње улице: Улицу Николе Тесле и Улицу
маршала Тита, која представља и окосницу развоја насеља са садржајима јавног и
културног значаја. Велики правоугаони трг који је претворен у парк, са Словачком
евангелистичком црквом у средини, формиран је са северне стране ове улице,
отприлике у средишту насеља.
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Приликом формирања насеља строго је поштован принцип изградње објеката на
регулационој линији улице, а овај принцип се углавном поштује и данас. Историјскополитички, привредни и географски услови настанка и развоја условили су да је
Ковачица урбанистички и архитектонски место које делује као целина у композицији и
изразу. Опште одлике архитектонског наслеђа насеља су мали број типова кућа,
једноставна организација простора, традиционалност, умерена декоративност,
јединствена културна припадност, одлике које га чине хомогеним. Улични фронтови су
формирани континуирано од објеката грађених у различитим периодима. Декорисана
улична фасада је заједничка карактеристика архитектуре што омогућава одређивање
припадности сваког појединачног објекта одређеном времену и стилу.
Спратност и величине објеката су претежно уједначене, традиционалност је општа
карактеристика. Архитектура је пре строга него китњаста, умерено украшена.
Културна добра и добра која уживају предходну заштиту у обухвату Плана, за која се
дају услови чувања, одржавања и коришћења и мере заштите, су:
- једно непокретно културно добро – споменик културе;
- шест добара под претходном заштитом – археолошки локалитети (према достављеној
Студији заштите 4 локалитета са археолошким садржајем су ван обухвата Плана);
- дванаест евидентираних градитељских објеката (девет јавних и три остала
евидентирана градитељска објекта);
- осам евидентираних објеката народног градитељства;
- једна евидентирана функционална целина од значаја за постанак и порекло насеља:
наслеђена урбанистичка структура са посебним архитектонско-амбијенталним
вредностима;
- три евидентиране мање просторне целине: трг-парк у центру насеља, трг-парк код
гимназије и гробље.
ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
Ковачица је за разлику од традиционалних урбаних формација које су по правилу
настајале кроз дуга временска раздобља, настала у релативно кратком исечку времена
и оставила траг, много ширих размера и већег значаја од локалног. Као насеље које је
настало у процесу планификације територије данашње Војводине, има посебан значај
за историју развитка сеоских насеља.
Временом, са променом привредног и социолошког оквира живота њених житеља,
Ковачица добија обрисе градског насеља у свом централном делу. Простор који
обухвата улицу маршала Тита и трг-парк са Словачком евенгеличком црквом у
средишту, издваја се по својим урбаним, амбијенталним и архитектонским вредностима
као највреднија целина у насељу.
Као карактеристична функционална целина амбијенталних вредности, која је од
значаја за историју и развој Ковачице, издваја се простор железничке станице са
непосредном околином.
У оквиру граница Плана генералне регулације издвајају објекти који су културна
добра, односно добра која уживају претходну заштиту (евидентирани објекти).
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НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО ДОБРО - СПОМЕНИК КУЛТУРЕ
Словачка евангеличка црква: Словачка евангеличка црква (сазидана 1824 - 1828.
год.) је једнобродна грађевина, са прочељем које је богато рашчлањено хоризонталним
венцима и пиластрима. У доњој зони цркве је смештен портал, фланкиран пиластрима,
са равним надвратником, изнад којег су три прозорска отвора, такође са равним
завршетком. Средишни део прочеља, мало избачен у поље у виду ризалита,
рашчлањен је троугластим тимпаноном изнад којег се уздиже двоспратни барокни
звоник, завршен витким кубетом, испод кога су смештени сатови.
У цркви је заштићено културно добро икона на олтару - Олтарска пала „Исус на
Маслиновој гори“. Икона је величине 2,5 х 5 m, рад је сликара Константина Данила и
истиче се својим композицијским и уметничким квалитетима. Сликарева способност да
уравнотежи компактан облик са пластичним и колористичким вредностима боје,
остварен је и на овом његовом импозантном делу. Тежња за мекоћом и расплињавањем
сваке чвршће форме, испољена је приликом моделовања лика светитеља, дочаравајући
при том атмосферу којом он зрачи.
ЕВИДЕНТИРАНИ ГРАДИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
1. Зграда суда, Улица маршала Тита 52: Репрезентативни, спратни објекат, саграђен
је почетком 20. века. Уличном фасадом доминира угаони ризалит, који се у горњем
делу завршава лучно засведеним кровним назитком, у коме се налази слепа ниша где
је представљен симбол правде - вага са тасовима. Приземље је од спрата одељено
флоралним декоративним елементом, који доминира ризалитом. Улична фасада објекта
по дужини је рашчлањена хоризонталним жљебовима. Посебна пажња је поклоњена
третирању прозорских отвора приземља и спрата. Прозори су постављени симетрично,
правоугаоног су облика, са надпрозорницима који су обрађени са геометријским
декоративним елементима у стилу сецесије. Приземље је од спрата одељено
кордонским венцем. Овај објекат, значајан по својим стилским карактеристикама, има
богату пластичну декорацију, обрађену у стилу сецесије. Угаони положај наглашава
чело блока и стару регулацију језгра.
2. Зграда затвора (напуштен објекат)
3. Зграда полиције, Улица маршала Тита 70: Репрезентативни, угаони објекат, који је
пример типичне војвођанске куће. Улична фасада је вертикално рашчлањена
прозорским отворима, правоугаоног облика. Два репрезентативна прозора на угаоном
ризалиту, која су већих димензија лучно су засведена, са декоративном пластиком у
надпрозорницима. Између прозора су плитки пиластри који су канелурисани. На делу
фасаде изнад и између прозора је декоративна пластика са стилизованом флоралном и
геометријском декорацијом правих и повијених линија у стилу сецесије. На фасади се
наизменично смењују геометријска орнаментика са флоралном декорацијим.
4. Зграда Галерије наивне уметности, Улица Масарикова 65: Зграда је приземни,
угаони објекат, грађен на регулационој линији улице почетком XX века. Улична фасада
је рашчлањена са два наглашена ризалита, од којих је један на угаоном делу фасаде.
Ризалитом доминирају прозорски отвори, лучно засведени, и кровна атика, која чини
завршницу ове атрактивне фасаде. Зидно платно атике је украшено декоративном
пластиком са флоралним и геометријским мотивима. Фасада објекта је вертикално
рашчлањена плитким пиластрима, који се у горњем делу надовезују на кровни
назидак. Остали прозори на фасади су правоугаоног облика, са плитком геометријском
декорацијом и наглашеним парапетним пољима. У делу фасаде изнад прозора је
декоративни фриз. Објекат има одлике сецесије.
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5. Војнограничарска зграда, Улица Николе Тесле 55: Ова зграда је једна од
најстаријих у Ковачици. То је спратни објекат, изграђен као слободностојећи објекат на
парцели. Зграда има једноставне правоугаоне прозоре у приземљу и на спрату, које
уоквирују плитки отвори. Фасада објекта је без стилских обележја.
6. Зграда железничке станице, Улица железничка 2
7. Ватрогасни дом, Улица ЈНА 52: Овај спратни објекат је значајан пример
индустријске архитектуре овог дела Баната.
8. Зграда Месне заједнице, Улица маршала Тита 29
9. Зграда некадашњег сиротишта, Улица маршала Тита 11
10. Кућа Зузане Халупове, Улица Чапловићева 8
11. Кућа у Улици маршала Тита 61
12. Кућа у Улици Иво Лоле Рибара 57
ЕВИДЕНТИРАНИ ОБЈЕКТИ НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Родна кућа Мартина Јаноша, Улица Чапловићева 23
Кућа у Улици Николе Тесле 43
Кућа у Улици Иве Лоле Рибара 54
Кућа у Улици Иве Лоле Рибара 115
Кућа у Улици Иве Лоле Рибара 156
Кућа у Улици Јанка Булика 86
Кућа у Улици Јанка Булика 95
Кућа у Улици Јанка Булика 111

ЛОКАЛИТЕТИ СА АРХЕОЛОШКИМ САДРЖАЈЕМ
1. Јаме код стрводернице - Локалитет се налази на излазу из села, око 200 m, десно
од пута за Падину. Током заштитних ископавања 1952. године откривен је један гроб, у
ком се налазила једна мала посуда рађена на витлу, бронзана масивна пређица и 30
комада перли. Исте године вршена су и рекогносцирања на овом потесу. Нађен је мањи
број фрагмента сарматске керамике и керамике из периода сеобе народа. Мештани
спомињу да је на овом месту нађено више гробова.
2. Чапаш - На излазу из Ковачице, са десне стране пута за Падину налази се дугачка
греда звана Чапаш. На том потесу дужи низ година мештани су копали земљу за своје
потребе. Павле Литавски, тада повереник, 50-тих година прошлог века доносио је у
Панчевачки народни музеј сарматски и римско-провинцијски материјал са тог потеса.
Заштитна археолошка ископавања вршена су 1952, 1958 и 1959. године. Укупно је
истражено шест сонди. Откривено је више јама са већим бројем фрагмената сарматске,
сиве и грубе дачке керамике. Нађени су и делови посуда црвене фирнисоване
керамике. Године 1952. откривена је једна насеобинска пећ, калотастог облика. Основа
пећи је покривена фрагментима римско - провинцијске и сарматске керамике. На
парцели, на којој су вршена археолошка ископавања 1959. године, претходне године је
нађен један сарматски гроб.
3. Вашариште - На локацији вашаришта у унутрашњости села, рекогносцирањем терена
1960. године, откривено је вероватно сарматско насеље (јаме, уломци керамике).
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4. Циглана Грађевинског предузећа Ставитељ – „Јанко Чмелик“ - Локалитет је
откривен рекогносцирањем терена 1954. године, а 1957. и 1959. године вршена су
сондажна заштитна ископавања. Према саопштењима радника у северном профилу
циглане налажени су гробови са типичним сарматским материјалом, те је на том
положају, током радова 1957. године, откривено пет сонди. Нађен је мањи број
фрагмената сарматске сиве керамике, рађене на витлу, као и грубе, руком рађене.
Откривена је и насеобинска пећ у чијој су близини уочени трагови рушевине, могуће
зграде којој је припадала пећ. За време радова радници су током кубицирања земље
открили јаму у којој су поред трагова гара и угљенисаних делова дрвета, нађени
фрагменти керамике највећим делом црвено печене, рађене на витлу и једна посуда
грубе фактуре, облика пехара. Током заштитних ископавања 1959. године радници су
кубицирајући земљу у југозападном делу циглане оштетили један гроб без прилога. У
слојевима изнад скелета, нађена је керамика рађена на витлу и груба, руком рађена.
На овом терену, надаље, вршена је контрола профила и заштитни радови. Године 1974.
радом багера уништена су два гроба са типичним сарматским материјалом. Наредне
године радом багера у североисточном делу оштећена су три сарматска гроба.
Заштитним радовима откривено је у гробовима: мале фрагментоване посуде рађене на
витлу, сиво печене, масивна бронзана наруквица отворених крајева, фрагменти
предмета од бронзе, ђинђуве од стаклене пасте, алмандина и другог материјала. У
једном гробу нађен је и римски новчић.
5. Улица код старог парка - Августа 1974. Ленхард Јано из Ковачице, у улици код
старог парка (кафана „Радник“) приликом копања септичке јаме нашао је на део
сарматске насеобинске пећи. Дно пећи је фундирано фрагментима сиво-плаве
керамике рађене на витлу.
6. Старе јаме - Локалитет се налази лево од пољског пута за винограде, поред
Ђуришкових јама. Откривен је део некрополе, седам гробова са карактеристичним
сарматским прилозима - малим посудама сиво печеним, облика амфоре и крчага без
дршке, бронзаним фибулама и ђинђувама од стаклене пасте, ћилибара, алмандина и
другог материјала. Током радова нађен је и материјал из насеља - јаме насеобинске
пећи, са фрагментима сарматске керамике.
7. Ђуришкове јаме - локалитет се налази на излазу из Ковачице, са леве стране
пољског пута за винограде, испред Старих јама. Откривен је рекогносцирањем терена
1952. године, када је са површине сакупљен мањи број фрагмената керамике из
перида сеобе народа. Године 1957. вршена су заштитна археолошка ископавања и том
приликом је истражено 5 сонди. Нађен је већи број фрагмената сиве керамике рађене
на витлу, делови кућног лепа и остаци животињских костију. Током радова мештани су
копајући земљу на једном месту открили гроб са типичним сарматским предметима:
малом тамносивом амфором и фрагментима предмета од гвожђа.
8. „Једнота“, двориште земљорадничке задруге - Локалитет је откривен 1958.
године приликом копања трапа у дворишту земљорадничке задруге, радници су нашли
две посуде грубе фактуре, руком рађене, од којих је једна већа, а друга мања.
9. „Једнота“, имање земљорадничке задруге - Локалитет је откривен
рекогносцирањем терена 1960. године. Налази се на имању иза штала земљорадничке
задруге. Ради се о сарматском насељу. Од налаза су нађени фрагменти грубе керамике,
ручно рађене, остаци гара и угљенисаног дрвета и делови костију животиња.
10. Пут за винограде - На путу за винограде (продужетак Јаношикове улице)
констатована је некропола III-IV век (Сарамати) и насеље XIII-XIV век, средњи век,
откривени заштитним ископавањима 1959. године.
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Локалитети са археолошким садржајем ван обухвата Плана
Ново поље - Приликом копања земље радници су открили један гроб оријентације С-Ј.
Крај ногу скелета налазиле су се две посуде рађене на витлу, сиве боје.
Расадник воћа - Рекогносцирањем терена 1960. године у расаднику воћа у Ковачици,
нађени су делови запеченог лепа огњишта и уломци керамике II-III век (Сармати).
Виногради - Потес Виногради налази се на лесној тераси, на ивици некадашњег речишта,
између Ковачице и Дебељаче. Августа месеца 1977. године, на локацији будуће фабрике
шећера, мањим археолошким сондирањем заштитног карактера, констатован је локалитет са
остацима слојева из периода праисторије и средњег века. Констатована је и некропола са
14 гробова са спаљеним покојницима која припада Гава комплексу.
Гробови су плитко укопани, урне су положене у гробне јаме са отвором окренутим на
горе. У урнама су поред калцинисаних костију налажени метални предмети, а као
гробни прилог керамичке посуде (зделе или шоље). У четири гроба са спаљеним
костима нађени су бронзани предмети.
3.7.2. Евидентирана и заштићена природна добра
На простору обухвата Плана нема евидентираних заштићених подручја. Локални
еколошки коридор - канал Надел, налази се ван обухвата Плана, у контактном
подручју, у зони утицаја планираних садржаја на еколошки коридор.

3.8.

СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И
АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ

3.8.1. Стање животне средине
Валоризацијом простора обухвата Плана, а према постојећим подацима о квалитету
животне средине на територији насеља Ковачица, идентификоване су зоне са
угроженим квалитетом ваздуха (емисијa загађујућих материја у ваздуху у зони
коридора државног пута бр.130 (М-24), који у постојећем стању пролази кроз насеље
Ковачица).
Подручје насеља Ковачица са непосредним окружењем у постојећем стању представља
трговинско-услужни и индустријски центар.
У анализираној просторној целини лоциран је комплекс силоса „Гранекспорт“ у
Ковачици и АД „Ролопласт“, и друге појединачне услужне и пољопривредне
делатности. Ови комплекси истовремено представљају и еколошки најугроженија
подручја.
У непосредном окружењу обухвата Плана се налази производни центар SUNOKO, који
има обавезу извештавања за PRTR протокол (регистар загађивача и домет загађења).
Ha основу доступних података из регистра севесо постројења, утврђено је да се у
подручју обухвата Плана налази севесо пocтpojeњe/комплекс вишег реда - складиште
ТНГ оператера „Нафта“ а.д. Београд (постројење у којем се обављају активности у којима
је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од
прописаних регулисана су Законом о заштити животне средине и другим подзаконским
актима).
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У непосредној близини предметног севесо комплекса, налази се само обрадиво
земљиште, у окружењу нема других индустријских комплекса.
Релативно низак степен комуналне опремљености насеља је изазвао загађење фреатских
вода и земљишта. Неизграђеност система за одвођење отпадних санитарних вода из
насеља утиче на загађење подземних вода прве издани, које се не могу користити за
водоснабдевање. Такође, нису у довољној мери изграђени канали за одвођење
атмосферских вода, па се на овај начин индиректно загађује и земљиште, као
природни ресурс.
Неадекватно одлагање комуналног отпада и животињских лешева (ван обухвата Плана,
КО Самош), угрожава земљиште и водоносне слојеве, а индиректно и ваздух.
3.8.2. Елементарне непогоде и акцидентне ситуације
Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од земљотреса, високих подземних
вода, пожара, метеоролошких појава: атмосферског пражњења, олујних ветрова,
атмосферских падавина (киша, снег, град), као и техничко – технолошких несрећа /
акцидената и ратних разарања.
Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за
повратни период од 475 година, у обухвату Плана је утврђен VIII степен сеизмичког
интензитета. У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости,
односно очекиване деформације. За VIII степен сматра се да ће се, у смислу интензитета и
очекиваних последица, манифестовати „штетан земљотрес“. При пројектовању и
утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката обавезно је
уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према Европској
макросеизмичкој скали ЕМС-98, како би се максимално предупредиле могуће
деформације објеката под сеизмичким дејством.
Насеље Ковачица није угрожено поплавама површинских вода. Ниво подземних вода
је условљен променама водостаја реке Тамиш и канала Надела, тако да је могућа
појава екстремних водостаја подземних вода.
Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се
искључити, без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите.
Могућност настанка пожара је већа у насељеним местима која имају развијенију привреду,
већу густину насељености, производне објекте и складишта робе и материјала са веома
високим пожарним оптерећењем и сл. Опасност од пожара постоји и на инсталацијама
нафте и нафтних деривата за дистрибуцију и промет запаљивих течности.
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбедиће се извођењем
громобранске инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом.
Насеље Ковачица се налази у зони интензивног јављања ветра, те је подручје
потенцијално угрожено олујним ветровима. Преовлађујући ветар на овом простору дува
из југоисточног правца (Кошава).
Подручје није посебно угрожено од снежних падавина, међутим, под утицајем јаког
ветра, може доћи до стварања снежних наноса, што негативно утиче на безбедност
саобраћаја.
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Заштита од града се обезбеђује противградним станицама. Ван обухвата Плана, а у
непосредној близини насеља, изграђене су две противградне станице (Ковачица и Нова
Ковачица) које су у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода - Радарског
центра „Самош“.
На подручју Плана неопходно је континуирано спроводити мере заштите и одбране од
елементарних непогода, које настају као последица климатских, хидролошких,
орографских и сеизмичких карактеристика.
Ha основу доступних података (регистар постројења води Министарство пољопривреде
и заштите животне средине), утврђено је да се у подручју обухвата Плана налази
севесо пocтpojeњe/комплекс вишег реда - складиште ТНГ оператера „Нафта“ а.д.
Београд.

3.9. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
За потребе израде Плана Обрађивачу су достављени скенирани аналогни катастарски
планови у размери 1:1000 и 1:2500 из 2014. године и скенирани аналогни планови
катастара водова у размери 1:1000 из 2010. године.
Користећи расположиве геодетске подлоге израђени су графички прилози Плана.
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ПЛАНСКИ ДЕО
Основни циљ израде Плана генералне регулације насеља Ковачица јесте стварање
планског основа за:
- даљи развој општинског центра - насеља Ковачица, привредног, културног и
туристичког центра овог дела Баната;
- побољшање квалитета живота становника Ковачице у циљу спречавања даљег
погоршања виталних карактеристика популације;
- бржи привредни раст у циљу повећања степена запослености;
- рационално коришћење земљишта и објеката,
- планско уређење, изградњу и спровођење заштите подручја обухвата.
На основу валоризације постојећег стања: подручја, природних и створених услова,
просторно-планске
документације,
специфичности
насеља,
планираних
мера
демографске политике, као и прогнозираног привредног и укупног друштвеног развоја,
дефинисана је стратегија развоја насеља Ковачица.
На основу прогнозираног броја становника и броја домаћинстава дефинисана је
површина за зону становања и услови за решавање стамбених потреба становника,
услови за оснивање и развој нових радних комплекса, тј. обезбеђивање услова за
остваривање права на рад, стварање услова за квалитетно задовољавање заједничких
потреба становништва (потреба за образовањем, примарном здравственом заштитом,
могућношћу за квалитетно испуњавање слободног времена и др.).
На основу затеченог стања (прикупљених података са терена и добијених услова од
надлежних јавних комуналних и дистрибутивних предузећа) и прогнозираног броја
становника дефинисани су инфраструктурни капацитети, потреба за њиховим
ширењем, односно, потреба за изградњом нових инфраструктурних капацитета.
Концепцијом уређења насеља Ковачица задржана је постојећа урбанистичка матрица.
Просторни распоред и правац пружања постојећих уличних коридора је задржан, уз
формирање нових, који се надовезују на постојеће. Постојећа и планирана мрежа
улица образује насељске блокове, углавном правилног (правоугаоног) облика, са
различитим, како по облику, тако и по величини периферним блоковима.
На основу прогнозираног броја и старосне структуре становништва и евидентираног
стања и капацитета:
- јавних служби;
- објеката за задовољавање заједничких потреба становништва;
- објеката за заштиту становништва и њихове имовине;
као и потребе за оснивањем нових јавних служби, комуналних и инфраструктурних
садржаја, а у складу обавезама утврђеним планом вишег реда, дефинисан је концепт
просторног развоја јавних служби и предузећа, као и изградња и развој комуналних и
инфраструктурних садржаја:
1. У области васпитања и образовања у насељу постоји: предшколска установа,
основна школа и средња школа (гимназија), што је задовољавајуће за насеље овог
нивоа. Оно што је у планском периоду неопходно решити јесте унапређење рада
ових установа, првенствено уређењем и изградњом у складу са Правилницима који
сваку појединачну област регулишу, као и увођењем обавезног комплементарног –
пратећег садржаја средњошколском образовању: ученички дом.
2. У области социјалне и здравствене заштите у насељу постоји:
- центар за социјални рад на две локације, са организованом службом за
запошљавање и дневним боравком за омладину и одрасла лица са посебним
потребама;
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- комплекс дома здравља са апотеком, који се задржава на постојећој локацији, у
постојећим површинама; у будућности треба тежити његовом осавремењивању и
опремању са неопходним садржајима;
- лечење и заштите животиња решаваће се у складу са Законом о ветеринарству у
комплексима ветеринарских амбуланти/станица са могућношћу изградње и
ветеринарске апотеке, као комплементарног садржаја или као засебног објекта.
3. У области културе задржавају се постојећи садржаји, дом културе и галерија наивне
уметности; за задовољавање потреба становништва из ове области приоритетан
задатак у планском периоду је обезбеђивање услова за организовање
мултифункционалног центра у објекту дома културе.
4. У области спорта, рекреације и зеленила: унапређење постојећих садржаја у
централном и јужном делу насеља и изградња и уређење нових површина
(проширење постојећих капацитета у блоку број: 39., и изградња нових у блоку бр.
31. и 40.), а све у складу са положајем у насељу и просторним могућностима
локације.
5. Нови објекти и комплекси васпитања и образовања, социјалне и здравствене
заштите, услуга у објектима културе, у јавном или приватном сектору, могу се
планирати као пратећи садржај и унутар зоне централних садржаја, становања,
радних садржаја или спорта и рекреације.
6. Од комуналних и инфраструктурних садржаја у планском периоду планирано је:
- задржавање површине постојећег гробља у блоку број 28.;
- задржавање постојеће локације пијаце са њеним проширењем и уз могућност
изградње и тржног центра;
- да се изгради комплекс зоохигијенске службе (у складу са Законом о
ветеринарству и смерницама из Просторног плана општине Ковачица);
- задржавање
свих
железничких
коридора
и
капацитета
железничке
инфраструктуре, ревитализација и модернизација железничке пруге Панчево
главна станица - Зрењанин - Кикинда - државна граница - (Jimbolia) и изградња
капацитета за повезивање значајних корисника пруге;
- задржавање и реконструкција свих постојећих уличних коридора, уз дефинисање
нових, како би се, уз њихово инфраструктурно опремање, неизграђене површине
у насељу могле привести планираној намени;
- задржавање постојећих саобраћајних терминала уз могућност изградње нових;
- задржавање постојеће локације водозахвата уз спровођење мера санитарне
заштите, изградњу неопходних објеката на мрежи и уз могућност и изградње
постројења за поправку квалитета воде за пиће;
- изградња мреже фекалне канализације у насељу и повезивање на постројење за
пречишћавање отпадних вода (локација југозападно од насеља);
- задржавање и унапређење постојећег система отворених канала и ретензија како
би се заштитиле површине унутар насеља и објекти од плављења атмосферским
водама;
- задржавање постојеће електроенергетске мреже, њен развој у планском периоду
према потребама развоја конзума, реконструкција постојећих и изградња нових
трафостаница 20/0,4 kV напонског преноса;
- изградња мерно-регулационе станице у јужном делу насеља и гасификација
насеља;
- даље осавремењавање и економичан развој ЕК чворишта у циљу пружања нових
сервиса корисницима, као и повећање броја телефонских претплатника кроз даљу
децентрализацију ЕК мрежа;
- озелењавање насеља ради стварања повољних санитарно-хигијенских и
микроклиматских услова и повећања естетског квалитета насељског пејзажа.
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Концепцијом уређења насеља Ковачица задржане су све постојеће површине намењене
становању, раду, спорту, рекреацији и зеленилу. Планом су предвиђене следеће
просторне интервенције, базиране на расположивим потенцијалима и ресурсима
Ковачице и усклађене са плановима вишег реда:
- дефинисано је ново грађевинско подручје насеља, усаглашено са планираном
наменом површина;
- дефинисани су нови делови зоне становања у складу са просторним могућностима,
као и могућност погушћавања постојеће зоне становања;
- дефинисани су нови делови зоне радних садржаја уз дефинисање планиране
регулације уличних коридора;
- планирано је проширење зоне централних садржаја са дефинисањем услова за
уређење и изградњу планираних јавних садржаја и њихових комплекса, породичних,
вишепородичних и пословних објеката;
- дефинисане су нове површине за спортско-рекреативне и зелене површине,
неопходне за задовољавање потреба садашњих и будућих становника Ковачице;
- дефинисани су садржаји, као и услови за уређење и изградњу садржаја неопходних
за развој туризма;
- дефинисане су зоне заштите градитељског наслеђа и услови њихове заштите;
- резервисане су површине за нове инфраструктурне садржаје (површине, коридори,
објекти).
План генералне регулације насеља Ковачица је преиспитао и плански решио
измештање транзитног саобраћаја из насеља, тј. преузео је трасу државног пута из
планова вишег реда - трасу обилазнице око Ковачице, планирао изградњу
бициклистичких и пешачких стаза и плански решио услове за изградњу површина за
стационирање возила. Планом се дају услови за реконструкцију постојећих
инфраструктурних објеката и инфраструктурне мреже, као и услове за њихово ширење
и правила грађења.

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
За потребе спровођења стратегије развоја насеља Ковачица утврђују се правила
уређења са којима се дефинише: подела планског простора на целине и зоне;
претежна намена површина; регулационе линије улица и јавних површина; генерални
правци и коридори за саобраћајну, водну, комуналну, енергетску и комуникациону
инфраструктуру; услови за уређење зелених и слободних површина; општа правила
уређења простора са мерама заштите. Утврђеном стратегијом развоја насеља Ковачица
очекује се да се подстакне одржив и стабилан економски развој уз поштовање
природне и створене споменичке околине и њене заштите, као и заштите животне
средине, живота и здравља људи.

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ
И ЗОНЕ
На основу валоризације постојећег стања: подручја, постојеће планске документације,
специфичности насеља, планираних мера демографске политике као и прогнозираног
привредног и укупног друштвеног развоја, у подручју обухвата Плана извршена је
подела насеља на карактеристичне целине и зоне.
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Основна подела у подручју обухвата Плана 3 извршена је на:
- грађевинско подручје насеља Ковачица;
- грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља - комплекс
зоохигијенске службе;
- грађевинско земљиште за инфраструктуру – мали део коридора државног пута
„Банатска магистрала“.
Грађевинско подручје насеља Ковачица подељено је на две урбанистичке целине4:
- стари део насеља;
- нови део насеља.
Преовлађујућа намена унутар прве просторне целине у грађевинском подручју насеља
„стари део насеља“ је становање (становање мањих густина), а заступљене су и све
функције које прате становање, односно сви неопходни васпитно-образовни,
здравствени, социјални, културни, спортски, пословни и други садржаји.
Преовлађујућа намена унутар друге просторне целине у грађевинском подручју насеља
„нови део насеља“ је пословање у радној зони (секундарне и терцијарне делатност),
пословни садржаји који прате становање: примарне (повртарство, цвећарство, узгој
животиња и сл.) и услужне делатности (угоститељство у функцији спорта, рекреације и
туризма).
Трећа просторна целина у обухвату Плана је „грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја насеља“, која заузима око 2,44 ha, односно заузима 0,47 % од
укупне површине обухваћене Планом, а претежна намена је инфраструктурни комплекс
- комплекс зоохигијенске службе.
Четврта просторна целина у обухвату Плана је „грађевинско земљиште за
инфраструктуру“. Планирани коридор државног пута „Банатска магистрала“ сече
обухват Плана у источним делу тако да је мали део коридора овог планираног
државног пута у подручју обухвата Плана.
Према преовлађујућој, основној намени, урбанистичким показатељима и другим
карактеристикама, у подручју обухвата Плана извршена је и подела на урбанистичке
зоне5:
- зона централних садржаја;
- зона становања;
- зона радних садржаја;
- зона спорта, рекреације и зеленила;
- зона комуналних и инфраструктурних садржаја.
Ради лакше идентификације конкретних локација и ефикаснијег спровођења Плана,
извршена је и подела грађевинског подручја насеља Ковачица на блокове (од 1 - 43).

1.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
Ковачица је насеље градског карактера и општински центар истоимене општине. Према
Регионалном просторном плану Аутономне покрајине Војводине Ковачица је локални,
општински центар. У том смислу, у планском периоду у насељу Ковачица неопходно је
развијати секундарне, терцијарне и непривредне делатности у складу са функцијом
општинског центра.
3 Погледати графички приказ бр. 2
4 Погледати графички приказ бр. 3
5 Погледати графички приказ бр. 4
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Њен центар треба да опслужи, осим становништва Ковачице, и становништво целе
истоимене општине, а неке централне насељске функције треба да пружају услуге и
становништву из контактних општина / градова.
Ужи центар насеља Ковачица је у исто време и најстарији део насеља. То је
најдинамичнији и највиталнији део насеља чијем се планирању и уређењу мора
посветити нарочита пажња. Центар насеља представља место концентрације више
различитих функција и објеката, место концентрације људи и кретања. У широј зони
центра највеће учешће имају непривредне делатности намењене задовољавању јавних
потреба и терцијарне делатности. Ове делатности ће у планском периоду имати све
значајније место у насељу, по разноврсности, броју и потребним капацитетима својих
објеката.
За потребе ефикаснијег активирања свих потребних насељских функција и њихових
капацитета планирана је зона централних садржаја, која обухвата ужи и шири центар
насеља. Задржавају се сви постојећи централни садржаји са ангажованим површинама.
Планирани су нови централни садржаји и елиминација оних садржаја и функција које
по својој природи не припадају овој зони.
За потребе развоја и што квалитетније просторне организације центра насеља
непходно је:
- постојеће централне насељске функције задржати, осавременити и допунити новим,
у складу са потребама развијеног насељског и туристичког центра;
- заштитити непокретна културна добра и евидентирану просторно - културно
историјску целину и унапредити и заштитити амбијенталне вредности овог простора;
- планирати садржаје који повећавају степен атрактивности центра насеља;
- елиминисати садржаје непримерене овој зони;
- елиминисати сав непотребни моторни саобраћај његовим преусмеравањем на ободне
делове насеља (изградњом нове трасе државног пута - обилазнице око Ковачице
значајно ће се смањити динамички саобраћај кроз централни део насеља);
- обезбедити неопходне паркинг површине за саобраћај у мировању (у уличном
коридору, у двориштима јавних, пословних и стамбених објеката);
- изградити / реконструисати пешачке / бициклистичке стазе, које ће повезати центар
са осталим деловима насеља;
- заштитити и унапредити постојеће јавно зеленило у зони центра са примарним циљем
очувања и подизања амбијенталних вредности центра и обезбеђивања пријатног
окружења за кретање пешака / бициклиста (креирањем атрактивног централног парка,
повезивањем насељских паркова уличним зеленилом са осталим јавним насељским
зеленим површинама и спортско-рекреативним комплексима).
Укупна површина зоне централних садржаја износи око 50 ha, односно, заступљена је
са површином у планираном грађевинском подручју насеља са око 9,5 %. Планирана
зона централних садржаја обухвата блокове бр.: 8, 14, 15, 16, 23 и делове блокова
бр.: 9, 13, 17, 24 и 37.

1.2. ЗОНА СТАНОВАЊА
За потребе дефинисања површине будуће зоне становања у насељу Ковачица
извршена је:
- анализа постојећег стамбеног фонда,
- анализа опште демографске ситуације,
урађена је пројекција демографског развоја, броја и структуре домаћинстава, како би
се у планском периоду обезбедили услови за изградњу стамбеног фонда који ће
задовољити све планиране потребе становништва и обезбедити квалитетне услове
становања у насељу.
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Зона становања, по површини коју заузима је најдоминантнија намена. Према попису
становништва 2011. године, у насељу Ковачица, центру истоимене општине, живи 6259
становникa, или четвртина општинске популације, у 2336 домаћинстава, са просечном
величином домаћинства од 2,7 чланова по домаћинству. Постојећи стамбени фонд у
Ковачици не задовољава у потпуности садашње потребе становништва (по величини,
структури, а делимично и по квалитету), а још мање ће задовољавати потребе
становништва у планском периоду, које ће свакако захтевати виши ниво.
За насеље Ковачица прогнозиран је благи пад укупног броја становника. Прогнозирано
је да ће 2031. године у општинском центру живети 5700 становника, да ће просечна
величина домаћинства износити 2,6 чланова по домаћинству, а укупан број
домаћинстава да ће бити 2160. Планирано је да се зона становања незнатно прошири
заузимањем нових неизграђених простора у постојећем ободном насељском ткиву и да
у планском периоду буде заступљена на површини од око 180 ha тј., да заузима
највећи део насеља Ковачица (око 34,5% од укупне планиране површине грађевинског
подручја насеља).
У складу са наведеним, у зони становања је планирана површина од око 325 m 2 по
становнику до краја планског периода, тј. око 857 m 2 по домаћинству (у наведени
приказ односа површина/становника/домаћинстава нису урачунате стамбене површине
и објекти у зони централних садржаја). Уз плански основ да се простор за будућу
стамбену изградњу обезбеђује и у зони централних садржаја, реконструкцијом
постојећег стамбеног фонда и изградњом новог, са могућношћу погушћавања
(повећање спратности, пробијање постојећих блокова), чак и са претпоставком да
може доћи до већег механичког прилива нових становника, очекује се да ће укупна
планирана површина за зону становања задовољити потребе њених становника и
обезбедити им квалитетне услове становања. С обзиром на постојеће активности
становништва и све већу улогу мале привреде и пољопривреде, планиран је посебан
вид зоне становања - становања са радним садржајима мањих капацитета, ради
стварања услова за формирање малих породичних фирми које ће се бавити малом
привредом или пољопривредом.
У зони становања, у зависности од положаја у насељу, издвојено је становање мањих
густина и становање са радним садржајима мањих капацитета.
1.2.1. Становање мањих густина
Задржавају се постојеће површине становања уз њено мање проширење на незаузете
површине у насељу, планиране за изградњу породичних стамбених објеката.
Планирано је да становање мањих густина буде заступљено у површини од око 160 ha
и да заузима блокове бр.: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 22, 25, 26, 27, 32, 33, 36, 38 и делове
блокова бр.: 2, 3, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 29, 31, 39, 40 и 41. Специфичност ове
зоне је у изградњи стамбених и пословних објеката као главних објеката, као и
економских и помоћних објеката. Обавезна је реализација прво објекта са наменом
становање (у целини, у већем или мањем делу) односно, обезбеђивање просторних
услова за један такав објекат. У овој зони би била дозвољена изградња економских
објеката мањих капацитета уз стамбени и пословни објекат, изградња сточних стаја и
свих економских објеката који су пратећи, односно обавезни садржај уз сточне стаје.
1.2.2. Становање са радним садржајима мањих капацитета
Становањe са радним садржајима мањих капацитета је планирано ободним, северним и
источним делом насеља, за реализацију стамбене зоне са породичним стамбеним
објектима, са могућношћу реализације и само производних садржаја на грађевинској
парцели, као и могућношћу изградње економских објеката већих капацитета.
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Становање са радним садржајима мањих капацитета планирано је да буде заступљено
у површини од око 20 ha, и да заузима делове блокова бр.: 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 и
35. Специфичност ове зоне је у могућности изградње главних објеката: стамбених,
пословних, производних/складишних објеката, као и економских и помоћних објеката.
Производне делатности малог обима и трговина на велико у овој зони би се дозволиле
уз обезбеђивање услова заштите животне средине.

1.3. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА
Оживљавањем/развијањем и растом постојећих производних активности, као и
стварањем неопходних просторних услова за оснивање нових прерађивачких
капацитета и одговарајућих, њима пратећих садржаја, створиће се услови за
привредни развој насеља Ковачица. Привредни развој би требао да буде заснован на
развоју различитих производних садржаја везаних првенствено за локално сировинско
залеђе.
У постојећем стању не постоје јасно издиференциране радне зоне у насељу. Постојећи
индустријски капацитети су лоцирани на ободу насеља (већи и мањи радни комплекси), али
постоје и појединачни мањи радни комплекси и у средњем делу насеља.
Бржи привредни развој насеља омогућиће се и дефинисањем нових површина за нове
радне садржаје, а уз планску изградњу и опремање са мрежом саобраћајне и комуналне
инфраструктуре створиће се предуслови за инвестирање (greenfield и brownfield
инвестиције).
Сви постојећи радни комплекси се Планом задржавају, а планирано је и заузимање
неизграђених површина у ободном делу насеља. Највећи део зоне радних садржаја је
планиран у југозападном и западном делу насеља, уз пругу и пут према Дебељачи, а
мањим делом и у североисточном (уз пругу) и југоисточном делу насеља (уз пут према
Падини), за реализацију првенствено производних, складишних и пословних објеката
(и у комбинацијама).
За зону радних садржаја планирана је површина од око 130 ha, односно, заузимаће око
25,0 % од планираног грађевинског подручја насеља, што би требало у планском
периоду да задовољи потребе насеља, а и шире.
У зони радних садржаја, ободом насеља, лоцираће се индустрије са великим просторним
захтевима и великим обимом транспорта, као и капацитети који, са становишта заштите
животне средине, нису компатибилни са становањем и централним насељским
садржајима. У оквиру једне просторне целине треба да се групишу предузећа која су
међусобно технолошки повезана, која имају сличан степен штетног утицаја на околину и
имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог опслуживања.
Са становишта заштите животне средине зона радних садржаја је подељена на:
- зону производних, складишних и пословних комплекса;
- зону севесо постројења.
У зависности од положаја у насељу, као препознатљиве планске просторне целине,
може да се издвоји: североисточна радна зона, југоисточна радна зона, југозападна
радна зона и појединачни радни комплекси.
Југозападна радна зона формира се уз општински пут према Дебељачи и уз железничку
пругу. Заузимаће блокове бр.: 30., 37. и 43. Специфичност ове зоне је у постојећем
комплексу севесо постројења вишег реда - складиште ТНГ оператера „Нафта“ Београд.
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Оператер овог севесо постројења је извршио моделирање ефеката хемијских удеса ради
утврђивања подручја повредиве зоне са аспекта хемијског удара са опасном материјом
ТНГ. Специфичност ове зоне је и у могућности коришћења постојеће железничке
инфраструктуре (у постојећем стању у овом делу насеља се налази железничка станица са
четири станична колосека и индустријским колосеком за шећерану, који се Планом
задржавају). По броју и величини радних садржаја који у њој могу бити лоцирани, ова
радна зона је највећа и стим у вези може да има приоритетну улогу у будућем привредном
и друштвеном развоју насеља и општине Ковачица. За потребе ове зоне неопходно је у
планском периоду спровести све планиране коридоре приступних саобраћајница, а
затим их и инфраструктурно опремити.
Североисточна радна зона формира се у блоку број 12., уз постојећи коридор
железничке пруге према Падини. У постојећем стању су ту у функцији два радна
комплекса. За потребе ове зоне неопходно је у планском периоду спровести коридор
приступне саобраћајнице, а затим га и инфраструктурно опремити.
Југоисточна радна зона формира се у блоку број 42. и делу блокова бр. 40. и 41.,
већим делом уз постојећи коридор државног пута према Падини. У постојећем стању у
блоку број 42. је погон за прераду отпадних уља и фарма свиња. У непосредној
близини блока број 42., са северне стране државног пута се налази постојећи комплекс
фарме (ван грађевинског подручја насеља). Специфичност ове зоне је у томе што је
она већ инфраструктурно опремљена, а због постојећих радних комплекса и контактног
пољопривредног земљишта је погодна за развој прехрамбене прерађивачке индустрије
(кланице, млекаре и сл.).
У насељу су задржани сви постојећи појединачни радни комплекси за које су, у складу
са Планом, дозвољене реконструкција, доградња, адаптација, и то радни комплекси у:
- јужном и северном делу блока број 21. (у постојећем стању комплекси са претежном
наменом складиштење житарица);
- централном делу блока број 29. (у постојећем стању комплекс циглане и комплекс
кланице).
За постојеће радне комплексе у блоку:
- број 17., постојећи комплекс ФМО „УКУС“, локација уз постојећи комплекс средње
школе;
- број 35., постојећи комплекс Земљорадничке задруге „Пољопривредник“ Ковачица;
није дозвољено ширење, у смислу површине комплекса и делатности. Измена делатности у
постојећим комплексима дозвољена је у само у пословање, а према условима датим овим
Планом.
Поред напред наведених радних садржаја, дозвољено је организовање радних
садржаја и у склопу зоне становања, као пратеће функције становања, и то само оних
делатности које су компатибилне примарној функцији зоне - становању. То су мањи
производни, складишни и услужни капацитети, чија делатност нема негативан утицај
на животну средину, тј. не утичу на загађење земљишта, воде, ваздуха и не стварају
буку и вибрације и који задовољавају услове изградње који су утврђени Планом
(величина парцеле, степен изграђености, приступ на јавни пут, компатибилност са
околним садржајима, усклађеност са окружењем у амбијенталном смислу итд.).

1.4. ЗОНА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗЕЛЕНИЛА
Планом се обезбеђују услови за уређење и изградњу јавних отворених, уређених
рекреативних и спортских терена и објеката и слободних јавних зелених површина, у
циљу очувања здравља и добре кондиције свих категорија становништва Ковачице и
стварања могућности за задовољавање потреба становништва у области спорта и
рекреације.
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Укупна површина планирана за зону спорта, рекреације и зеленила износи око 11 ha,
односно, заузимаће око 2,3 % од планираног грађевинског подручја насеља. На основу
планиране намене површина и према пројекцији демографског развоја и
прогнозираном броју становника за плански период, површина планирана за зону
спорта, рекреације и зеленила износи 25,28 m2 по становнику, што би требало да
задовољи потребе становника насеља у планском периоду, уз напомену да у ове
површине нису урачунате површине намењене спортско-рекреативним активностима у
комплексима дечије установе, основне и средње школе.
За задовољавање потреба из области спорта, рекреације и физичке културе ту су, пре
свега, постојеће површине: отворени спортски терени у јужном делу насеља, уз главну
насељску саобраћајницу, где је комплекс фудбалског терена и комплекс спортскорекреативног центра. У склопу наведених површина могуће су интервенције обогаћење садржаја, уређење терена, изградња, реконструкција и доградња пратећих
објеката и слично, у циљу побољшања услова функционисања.
У непосредној близини постојећих спортских терена, на незаузетим површинама у
југоисточном делу насеља, планирани су туристичко - рекреативни комплекси, а
северозападно од постојећих спортских терена, на слободним површинама уз постојећи
насељски канал, планирани су отворени спортско - рекреативни терени. Такође, мањи
спортско - рекреативни садржаји комерцијалног карактера (фитнес и аеробик центри,
теретане, куглане и сл.) се могу развијати и на осталом земљишту, у зони централних
садржаја, становања или рада.
Јавне зелене површине у насељу су заступљене са парком / сквером на три локације:
- у центру насеља, у блоку број 15., централни насељски парк са комплексом цркве у
средини - непокретно културно добро од значаја, са мањим сквером испред
планираног мултифункционалног центра;
- стари парк испред гимназије, у блоку број 17.;
- парк у блоку број 13., иза дома здравља.
Ове јавне зелене површине су формиране уз главну насељску саобраћајницу која
повезује главне насељске централне садржаје и овим Планом се задржавају.
Неопходно је у планском периоду уредити постојеће парковске површине. При
реконструкцији уличних коридора посветити посебну пажњу подизању уличног
зеленила (нарочито у уличном коридору главне насељске саобраћајнице) за потребе
повезивања постојећих парковских површина. Реконструкцијом уличног зеленила
створиће се услови за квалитетнију изолацију пешачких токова и ободних зграда од
колског саобраћаја као и повољни санитарно-хигијенски и микроклиматски услови, а
тиме ће се и повећати естетски квалитет насељског пејзажа.

1.5. ЗОНА КОМУНАЛНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ САДРЖАЈА
За задовољавање свакодневних потреба становништва у насељу неопходна је
адекватна заступљеност комуналних садржаја, опремљених на задовољавајући начин
инфраструктуром. Неопходни комунални и инфраструктурни садржаји за насеље
Ковачица су приказани као зона комуналних и инфраструктурних садржаја, и то су
следећи, постојећи и планирани садржаји: комплекс гробља; комплекс пијаце и тржног
центра; комплекс зоохигијенске службе; железничко подручје (железничка пруга и
железничка станица); улични коридори; трг; саобраћајни терминали; водозахват;
каналско земљиште и ретензије, мерно-регулациона станица (МРС). Постојећи и
планирани садржаји ове зоне треба да обезбеде услове за несметано и квалитетно
функционисање насеља у целини.
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2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ
КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
2.1. ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
У оквиру планиране зоне централних садржаја налазе се централни садржаји јавне
намене и централни садржаји за јавне потребе са мешовитим становањем.
2.1.1. Централни садржаји јавне намене
Централни садржаји јавне намене су комплекси објеката јавне намене: општина; месна
заједница, месна канцеларија и туристичка организација; суд; полицијска станица;
ватрогасни дом и гаража; катастар; предшколска установа; основна школа; средња
школа и ученички дом; центар за социјални рад; служба за запошљавање; дневни
боравак омладине и одраслих лица са посебним потребама; дом здравља и апотека;
мултифункционални центар; галерија наивне уметности; јавно комунално предузеће;
телекомуникациони центар. Од значајнијих централних садржаја за јавне потребе ту су
комплекси верског објекта и хотел.
У центру Ковачице су лоцирани сви садржаји неопходни за обављање послова локалне
самоуправе насељског и општинског нивоа (општина, месна заједница, месна
канцеларија, суд, полицијска станица, катастар, туристичка организација).
У центру насеља, на ободу централног насељског парка, је и Предшколска установа
„Колибри“ Ковачица, наменски изграђен комбиновани дечији објекат за прихват деце,
организован у 7 група, од тога једна јаслена група и 3 групе за целодневни боравак. Ова
предшколска установа покрива и сва насељена места у Општини.
Непосредно уз предшколску установу је и Основна школа „Млада поколења“ Ковачица, у
којој је организовано основно образовање деце узраста 7-14 година. Основна школа је
општег типа, а настава се одвија у две смене. Ученици су распоређени у 28 одељења.
Настава се изводи на српском језику (у осам одељења) и словачком језику (у двадесет
одељења). У основној школи постоји и једно одељење за децу са посебним потребама и
једно одељење за децу са аутизмом.
Средњошколско образовање је организовано у Гимназији „Михајло Пупин“ која је
лоцирана у источном ободу зоне централних садржаја. Гимназија је општег смера. У
постојећем стању настава у гимназији се одвија у дванаест одељења на два језика:
српском и словачком. Од језика националних заједница негује се румунски језик.
Гимназија има преко три стотине ученика који долазе у највећој мери са територије
општине Ковачица, али и такође са територије општине Опово и града Панчева (из
Качарева и Јабуке). Као пратећи садржај уз средњу школу у планском периоду на овој
локацији је неопходно организовати ученички дом.
Као један од неопходних централних насељских садржаја, у централном делу насеља
на три локације, организован је Центар за социјални рад „Ковачица“, који својим
услугама корисницима социјалне и породичне заштите омогућава и помаже да остваре
своја права из ове области (центар за социјални рад, служба за запошљавање и дневни
боравак омладине и одраслих лица са посебним потребама).
Здравствена заштита становника Општине обезбеђена је са радом Дома здравља
„Ковачица“, који обухвата 5 здравствених станица (ЗС), ЗС: у Ковачици, Падини,
Дебељачи, Црепаји и Уздину и 2 амбуланте (Самош и Идвор). У западном ободу зоне
централних садржаја је комплекс Дома здравља „Ковачица“.
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Ова здравствена установа у Ковачици пружа услуге примарне здравствене заштите, а у
свом саставу има: медицинске службе, службе медицинске подршке и немедицинске
службе. У склопу комплекса је и апотека.
Основна здравствена заштита животиња у насељу Ковачица обавља се преко
приватних ветеринарских амбуланти. За потребе организовања зоохигијенске службе,
у складу са Законом о ветеринарству и овим Планом, неопходно је изградити комплекс
зоохигијенске службе, који је планиран југоисточно од грађевинског подручја насеља,
иза планираног коридора државног пута.
Библиотекарска делатност у Ковачици организована је у библиотеци, чије су
просторије смештене у објекту у централном делу насеља, где је и постојећи објекат
Дома културе „3. октобар“ Ковачица, институција са 50-то годишњом традицијом.
Делатност дома је очување и неговање културног наслеђа Словака. На наведеној
локацији планирана је изградња и мултифункционалног центра. У центру се налази и
„Галерије наивне уметности“ у Ковачици са којом је организована музејска делатности.
Ковачица је у свету позната са својим сликарима наиве као центар наивне уметности
Словака.
У зони централних садржаја се налази и Јавно комунално предузеће „Елан“ и
телекомуникациони центар, који се задржавају на постојећим локацијама.
2.1.2. Централни садржаји за јавне потребе са мешовитим становањем
Основна карактеристика насељског центра и зоне централних садржаја јесте
полифункционална концентрација јавних делатности, делатности од интереса за
насеље и општину Ковачица, као и терцијарних делатности. У оквиру ове зоне
заступљено је мешовито становање (вишепородични и породични стамбени објекти),
као и остали садржаји примерени за централну зону: пословање свих врста,
комерцијални садржаји, спорт и рекреација, објекти културе, верски објекти и други
садржаји чија је основна функција задовољавање свакодневних потреба грађана
(угоститељство, пошта, банка и сл.).
Постојећи вишепородични и породични стамбени објекти се задржавају уз могућност
реконструкције и надоградње, а према условима из Плана. Само у зони централних
садржаја дозвољена је изградња нових вишепородичних стамбених објеката.
При изградњи нових породичних стамбених објеката стимулисати инвеститоре да у
приземљу и деловима објеката уз улицу отварају трговине, угоститељске и занатске
радње, пословне просторије, агенције, канцеларије, садржаје из области социјалне и
здравствене заштите становништва, васпитања и образовања, културе, спорта и
рекреације. Такође, поред становања, већу заступљеност у овој зони треба да имају
терцијарне делатности: трговина, угоститељство, различите врсте услуга. У овој зони
ове делатности у планском периоду треба да имају значајније место, и по
разноврсности, и по броју, а и по потребним капацитетима својих објеката.
У овој зони није дозвољено лоцирати објекте у којим се обављају делатности које
буком, загађењем ваздуха, воде и земљишта, те обимом транспорта, могу негативно да
утичу на животну средину (индустрија, пољопривредна производња, складишта и
слично). За све оне постојеће објекте и делатности које по својој природи не припадају
зони централних садржаја, а налазе се у њој, треба тражити начин за њихову
дислокацију у ободне делове насеља.
Такође, у планском периоду треба интензивирати активности на унапређењу и заштити
амбијенталних вредности, дефинисању препознатљивог изгледа улица, стаза,
линеарних праваца, утврђивању реперних тачака и посебних урбаних обележја, са
наглашавањем изузетних просторних вредности.
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2.2. СТАНОВАЊЕ
У насељу ће и даље бити заступљена два основна типа стамбених објеката: породични
и вишепородични стамбени објекти. Подтип породичног становања биће: породично
становање са пословањем и породично становање са малом привредом или
пољопривредом. Подтип вишепородичног становања биће вишепородично становање
са пословањем.
Према Просторном плану општине Ковачица породични стамбени објекти су објекти са
максимално четири стамбене јединице, а вишепородични стамбени објекти су објекти са
пет и више стамбених јединица. Код стамбено-пословног објекта преко 50% укупне (бруто
развијене) површине објекта је намењено становању, док је код пословно-стамбеног
објекта преко 50% укупне (бруто развијене) површине објекта намењено пословању.
Планирано је да вишепородични стамбени/стамбено-пословни/пословно-стамбени
објекти буду заступљени само у зони централних садржаја. Породични стамбени/
стамбено-пословни/пословно-стамбени објекти су као основни садржај заступљени у
зони становања, затим у зони централних садржаја, а могу да се појаве и унутар
других насељских зона као пратећи садржаји.
За задовољење свакодневних и повремених потреба становништва, као пратеће
активности становању као основном садржају, дозвољено је организовање следећих
компатибилних делатности и садржаја:
- снабдевање становника;
- задовољавања друштвених потреба деце, омладине и одраслих;
- делатности здравствене и социјалне заштите;
- културне, спортске, верске и друге друштвене активности општег карактера;
- угоститељске услуге;
- обављање занатских и услужних делатности (уз обезбеђење услова заштите животне
средине);
- производне и пословне делатности мањег обима (уз обезбеђење услова заштите
животне средине);
а у зависности од положаја парцеле у насељу и њене величине (ширина уличног
фронта, дубина парцеле, површина парцеле), тј., ако постоје предуслови за
организовање делатности која неће имати негативне утицаје на стамбене објекте у
окружењу, као што су бука, загађења ваздуха, воде и земљишта, токсичан отпад и
слично.

2.3. РАДНЕ ПОВРШИНЕ
Оживљавањем и развојем постојећих производних активности, као и организовањем и
развојем различитих производних садржаја везаних за локално сировинско залеђе или
развојем садржаја везаних за велике индустријске произвођаче, биће заснован
привредни развој насеља Ковачица.
Планом се обезбеђују значајне површине за развој различитих пословних, производних
и складишних садржаја.
Услови за развијање најзначајнијих и највећих производних и складишних капацитета
дати су унутар зоне радних садржаја. У оквиру зоне радних садржаја треба да се
лоцирају индустрије са великим просторним захтевима и великим обимом транспорта,
као и капацитети који, са становишта заштите животне средине, нису компатибилни са
осталим насељским садржајима. Унутар зоне радних садржаја извршена је подела у
складу са постојећом заступљеношћу радних садржаја и њихових делатности које имају
сличан степен могућег штетног утицаја на околину, и то на:
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- зону производних, складишних и пословних садржаја;
- зону комплекса севесо постројења.
У зони производних, складишних и пословних садржаја као основни садржај планирана
је изградња главних објеката: пословних, производних и складишних, као и њихових
помоћних објеката. Дозвољене су све производне, пословне и услужне активности
већег обима, укључујући и складишне и индустријске производне погоне и капацитете,
уз обезбеђивање услова заштите животне средине.
Уз рад као основни садржај у овој зони дозвољено је организовање следећих
компатибилних садржаја и делатности као пратећих активности:
- становање (дозвољена је изградња стамбених објеката и то само породичних
стамбених објеката);
- објеката јавне намене и то за задовољење свакодневних потреба становништва:
снабдевање становника; делатности из области васпитања и образовања; делатности
здравствене и социјалне заштите; спортске, верске и друге друштвене активности
општег карактера; угоститељске услуге и сл.
Наведене пратеће активности раду као основном садржају у овој зони није дозвољено
организовати на удаљености минимално 326 m од означене локације најгорег могућег
сценарија комплекса складишта ТНГ оператера (разматрана је експлозија пара
течности у стању кључања на складишном резервоару за ТНГ капацитета 250 m2). Као
повредива зона са аспекта хемијског удеса разматрана је зона топлотне радијације од
554 m од означене локације најгорег могућег сценарија комплекса складишта ТНГ
оператера. При издавању локацијских услова и одобрења за изградњу обавезно се
морају упознати инвеститори са опасностима од хемијског удеса.
У зону комплекса севесо постројења као основни садржај планирана је изградња главних
објеката: складишних и пословних, као и њихових помоћних објеката. Дозвољено је
складиштење нафте и нафтних деривата за промет на велико, уз обезбеђивање услова
заштите животне средине. Променом минимално-техничких услова за обављање
делатности промета горива сматра се и промена намене резервоара, односно промена
врсте или мешање горива у резервоару, промена делова на справама за мерење течности
у делу који се налазе под жигом, као и отклањање квара на пумпном аутомату. У овој зони
није дозвољено организовање пратећих активности.
Радни садржаји као пратећи садржаји могу да се појаве унутар зоне становања
(становање са радним садржајима мањих капацитета), где могу да се планирају
производни и складишни објекти мањих капацитета. Све услужне делатности пратиће
просторну дистрибуцију становништва, тј., могу да се као пратећи садржај појаве у
свим осталим зонама у насељу.

2.4. СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ЗЕЛЕНИЛО
2.4.1. Спортски / рекреативни / туристички комплекси
Планом се задржавају све постојеће површине и комплекси намењени за спорт,
рекреацију и туризам. Физичка култура и спортске активности у насељу Ковачица су
организоване преко: наставе физичког васпитања у основној школи и гимназији, у
Фудбалском клубу (ФК) „Славија“ Ковачица (са отвореним теренима и пратећим
затвореним објектом). У склопу „Relax центра“ може се рекреативно бавити пливањем
(у комплексу постоји отворени, затворени и дечији базен). Комплекс има терене за
кошарку, рукомет, одбојку, одбојку на песку, тениски терен, куглану.
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Становништво Ковачице рекреативним активностима може да се бави и у стрељачком
клубу, карате, тениском, шаховском клубу и др. спортским клубовима, као и на
слободним, неизграђеним зеленим површинама, које се користе као отворени терени,
неуређени и неопремљени (уз канале).
У складу са планираном наменом неопходно је изградити нове спортско-рекреативне и
туристичке комплексе, са могућношћу изградње отворених, уређених простора,
погодних за различите врсте спортских активности, са уређеним санитарним
просторијама, осталим пратећим просторијама, уређеним површинама и садржајима за
најмлађе, туристичким капацитетима и сл.
У овој зони као основни садржај планирана је изградња главних објеката: спортских
објеката и терена и њихових помоћних објеката. Обавезна је реализација прво
површине или објекта са наменом за потребе спорта или рекреације. Зелене површине
у овим комплексима обавезно се морају хортикултурно уредити.
Уз спортску / рекреативну делатност као основни садржај у овој зони дозвољено је
организовање следећих компатибилних садржаја и делатности као пратећих активности:
- становање (дозвољена је изградња једног стамбеног објекта и то само породичног
стамбеног објекта);
- објеката за јавне потребе и то за задовољење свакодневних потреба становништва:
снабдевање становника; делатности из области васпитања и образовања;
делатности здравствене и социјалне заштите; верске и друге друштвене активности
општег карактера; угоститељске услуге (услуге хране, пића и смештаја); занатске и
услужне делатности и сл.
2.4.2. Парк/сквер
Парковски уређене површине (парк у централном делу насеља око верског објекта и
две мање зелене површине озелењене у форми сквера), потребно је реконструисати
тако да испуне своје основне функције као зелене површине јавног коришћења
(побољшање микроклимата, организација одмора и рекреација становништва). У том
смислу је потребно мрежом парковских путева и стаза повезати све композиционе
елементе (платое, групе зеленила, цветњаке).
Зонирањем површина у парку се могу издвојити: миран одмор и шетња, рекреација
(стазе, справе за вежбање и мањи спортски терени) и дечија игралишта за
предшколски узраст. Парковски уређене површине опремити вртно-архитектонским
елементима (справе за игру деце, урбани мобилијар, елементи спољног осветљења,
фонтане и др.). У оквиру парковске површине се не могу градити објекти чија је
функција супротна основној функцији парка.

2.5. КОМУНАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ
У планском периоду неопходно је у насељу задржати све постојеће комуналне и
инфраструктурне површине и објекте, уредити их и изградити / реконструисати у
складу са савременим захтевима њиховог рада / коришћења. Такође, неопходно је и
изградити нове, недостајуће комуналне и инфраструктурне садржаје. Сви садржаји
наведени у тексту који следи су садржаји у јавној својини, осим станица за снабдевање
горивом, аутосервиса и саобраћајних терминала.
У насељу су, као постојећи садржаји, заступљени: гробље, пијаца, железничко
подручје, улични коридори, станица за снабдевање горивом (на две локације),
водозахват, канали и ретензије.
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Недостајући, планирани насељски садржаји су: зоохигијенска служба југоисточно од
насеља (у складу са Законом о ветеринарству) и мерно-регулациона станица (МРС) у
јужном делу насеља уз државни пут (пут ка Црепаји), а планирано је проширење
постојећег капацитета пијаце и изградња тржног центра.
Насељско гробље лоцирано је југоисточно од центра насеља, у блоку бр. 28. На гробљу
је изграђена капела. Укупна површина планирана за гробље износи око 6,97 hа.
Пијаца се задржава на постојећој локацији у блоку бр. 19., уз обавезу уређења и
опремања у складу са правилницима који ову област уређују. Планирано је да се на
овој локацији изгради и тржни центар.
Постојеће железничко подручје ограничава даље ширење насеља Ковачица на запад,
север и североисток. На посматраном подручју налази се постојећа железничка
инфраструктура са припадајућим земљиштем:
- регионална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Панчево главна
станица - Зрењанин - Кикинда - државна граница - (Jimbolia), на којој је
организован јавни путнички и теретни железнички саобраћај;
- железничка станица Ковачица са четири станична колосека и индустријским
колосеком за шећерану;
- два путна прелаза (укрштај са атарским путем и укрштај са државним путем);
- коридор укинуте пруге према Падини и Селеушу.
Улични коридори у Ковачици су углавном прави и широки, са асфалтираним
саобраћајницама и озелењени, и пружају довољно простора за смештај свих видова
постојеће и планиране саобраћајне и друге комуналне инфраструктурне мреже, као што су:
водовод, фекална и атмосферска канализација, електроенергетска, гасна и електронска
комуникациона мрежа.
Нови улични коридори предвиђени су у неизграђеном, новом делу насеља, у блоковима
број: 17, 24, 35а, 36а, 43а, 50а, 51а, 54а, 59, 59а, 60, 60а, 61. Укупна површина планирана
за уличне коридоре износи око 113,60 hа.
Трг је планиран у делу Улице маршала Тита, и служио би за окупљање и краткотрајни
одмор становника.
Станице за снабдевање горивима (ССГ-ма) се задржавају на постојећим локацијама уз
могућност реконструкције у складу са законском регулативом. Изградња нових станица
за снабдевање горивима, аутосервиса и саобраћајних терминала могућа је у зони
радних садржаја или на улазно/излазним правцима у насеље, али је евентуално могућа
и у другим зонама (изузимајући посебно осетљиву, централну зону), ако микролокације
испуњавају све саобраћајне, противпожарне, еколошке и друге потребне услове.
За потребе квалитетног водоснабдевања насеља потребним количинама воде за пиће, у
источном делу насеља налази се постојећи комплекс водозахвата, са постојећим
бунарима, који је у планском периоду неопходно уредити, изградити, опремити и
заштитити у складу са важећим правилницима који ову област уређују.
У овом комплексу неопходна је изградња постројења за поправку квалитета воде.
У насељу Ковачица је планирана изградња канализационе мреже, а пречишћавање
отпадних вода ће се вршити у комплексу постројења за пречишћавање отпадних вода–
ППОВ-у, одговарајућег капацитета, изграђеном југозападно од насеља (ван обухвата
овог Плана), у КО Дебељача.
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У насељу се задржавају сви постојећи канали и ретензије за потребе прихвата
сувишних атмосферских вода ради њихово одвођење ка реципијенту, каналу Надел,
који тангира насеље са западне стране.
Планирана је гасификација насеља Ковачица. За потребе снабдевања насеља овим
енергентом планирана је изградња мерно-регулационе станице (МРС) у јужном делу
насеља, у блоку бр. 43., уз државни пут.
У складу са захтевима будућих потрошача вршиће се и гасификација насеља.
На осталим површинама намењеним за изградњу комуналних / инфраструктурних
садржаја дозвољено је организовање пратећих садржаја као и у зони производних,
складишних и пословних комплекса.

2.6. БИЛАНС ПОВРШИНА
За потребе дефинисања планских решења у јужном делу насеља (планирана зона радних
садржаја) планирано је проширење обухвата Плана у односу на постојећу границу
грађевинског подручја насеља за површину уличног коридора приступне саобраћајнице
(катастарска парцела бр. 7129/4) и мали део парцеле државног пута (у зони прикључка
предметне приступне саобраћајнице), а према графичким приказима из Плана.
Према планским решењима из Просторног плана општине Ковачица преузета је планирана
траса државног пута I реда бр. 24. (грађевинско земљиште за инфраструктуру) и
дефинисана површина за зоохигијенску службу (грађевинско земљиште изван грађевинског
подручја насеља).
У складу са напред наведеним дошло је до измене грађевинског подручја насеља Ковачица.
Однос постојеће и планиране намене земљишта приказан је у табели која следи.
Табела 10. Биланс планиране и постојеће намене земљишта у обухвату Плана
НАМЕНА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
Грађевинско подручје насеља
Грађевинско земљиште ван грађевинског подручја
насеља - комплекс зоохигијенске службе
Грађевинско земљиште за инфраструктуру - коридор
ДП I реда бр. 24 – планирана траса
Пољопривредно земљиште – постојећи атарски пут
(планирана приступна насељска саобраћајница у
грађ.подручју насеља)
УКУПНА ПОВРШИНА ОБУХВАТА ПЛАНА

ПОСТОЈЕЋЕ
ha
%
522,10
99,88

ПЛАНИРАНО
ha
%
519,32
99,35

-

-

2,44

0,47

-

-

0,98

0,18

0,64

0,12

-

-

522,74

100,00

522,74

100,00

Овим Планом површина планираног грађевинског подручја насеља Ковачица је
смањена за 2,78 ha у односу на површину постојећег грађевинског подручја насеља,
односно смањена је за 0,53%.
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Табела 11. Биланс планиране и постојеће намене површина у обухвату Плана
НАМЕНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
Зона централних садржаја
Централни садржаји јавне намене
Централни садржаји остале намене
Централни садржаји за јавне потребе са мешовитим становањем
Зона становања
Становање мањих густина
Вишепородично становање
Становање са радним садржајима мањих капацитета
Зона радних садржаја
Радни комплекси
Производни, складишни и пословни садржаји
Севесо постројење
Зона спорта, рекреације и зеленила
Спортски/рекреативни/туристички комплекс
Парк/сквер
Зона комуналних и инфраструктурних садржаја
Комплекс гробља
Комплекс пијаце
Комплекс пијаце и тржног центра
Комплекс зоохигијенске службе
Железничко подручје
Коридор ДП првог реда
Улични коридор
Трг
Приступни пут
Колски/пешачки пролаз
Саобраћајни терминали
Водозахват
Каналско земљиште
Ретензија
Неуређена депонија комуналног отпада
Мерно регулациона станица
Зона неизграђеног грађевинског и пољопривредног
земљишта
Неизграђено грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште – атарски пут
УКУПНА ПОВРШИНА ОБУХВАТА ПЛАНА

ПОСТОЈЕЋЕ
ha
%
8,69
1,66
5,00
3,69
200,48
38,35
199,10
1,38
43,89
8,40
34,08
9,81
7,44
1,42
3,57
3,87
134,85
25,80
6,97
0,27
10,15
104,06
1,73
3,38
4,47
1,62
2,20
127,39
138,19
0,53
522,74

ПЛАНИРАНО
ha
%
50,92
9,74
5,49
45,43
178,46
34,14
158,15
20,31
132,47
25,34
122,66
9,81
11,83
2,26
7,96
3,87
149,06
28,52
6,97
1,85
2,44
10,08
0,98
114,38
0,81
0,05
2,44
3,38
4,40
1,26
0,02

24,37

-

-

100,00

522,74

100,00

3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
3.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
План генералне регулације насеља Ковачица урађен је на основу анализе намена
површина и плана саобраћајница.
Регулациона линија уличних коридора и осталих површина јавне намене се задржавају
и дефинисане су фактичким стањем на терену, постојећим границама парцела као и
грађевинским линијама објеката.
Планом регулације дефинисане су регулационе линије нових саобраћајница. У
обухвату Плана планским решењем предвиђено је директно спровођење нових
регулационих линија улица и површина јавне намене на подручјима локалитета А и Б.
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Главне насељске саобраћајнице се пружају по траси постојећих саобраћајница.
Планом регулације дате су координате преломних тачка планираних регулационих
линија улица и површина јавне намене на подручјима локалитета А, Б, В, Г и Д.
Табела 12. Координате преломних тачака планираних регулационих линија улица и
површина јавне намене – локалитет А, Б, В, Г и Д.

Ознака тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
7471637.05
7471683.89
7471720.82
7471280.19
7471281.69
7471285.17
7469877.21
7469880.87
7469885.85
7470031.22

X
4997125.32
4997144.10
4997159.34
4996803.60
4996800.04
4996791.79
4996389.97
4996388.70
4996388.19
4996529.59

3.2. ГЕНЕРАЛНИ НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
За генерално нивелационо решење грађевинског подручја насеља Ковачица, засновано
на анализи конфигурације терена, постојећој изграђености саобраћајница, нивоу
подземних вода и планираној намени површина, коришћена је Државна карта Р =
1:5000, садржајно обновљена 1987. године са еквидистанцом Е = 0,5 m.
Природни рељеф терена грађевинског рејона насеља Ковачица карактерише лесна
зараван западног дела насеља на висини 80,00 - 82,00 m са просечним падом и = 0,25
% у правцу исток-запад, са ниским удубљењима и деградираним површинама на
висини од 78,20-80,00 m југоисточно од железничке пруге Зрењанин - Панчево, на
периферији блокова западно од пута за Дебељачу, као и северно од улице Михајла
Пупина и западно од пута за Уздин, који зависно од будуће намене површина и
изградње инфраструктурних објеката захтевају насипање терена.
Нивелационо решење условљено конфигурацијом терена и постојећом изграђеношћу
саобраћајница, усаглашено са оријентацијом одвођења површинских вода, представља
основу за изградњу будућих објеката на основу датих елемената:
- коте прелома нивелете осовине саобраћајнице;
- нагиб нивелете.
За израду детаљне урбанистичке и пројектне документације подужни нагиб нивелета
саобраћајнице дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања земљишта и
геодетског снимања профила.
Код реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће нивелманске
мреже.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

49

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОВАЧИЦА

3.3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ,
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
Површине јавне намене су јавне површине (јавни путеви, улице, паркови, скверови и
заштитно зеленило), као и површине на којима су изграђени или планирани за изградњу
објекти јавне намене из области образовања, социјалне заштите, здравства, културе, спорта
и комуналне инфраструктуре, чије је уређење, односно изградња од јавног интереса.
Површине јавне намене су у јавној својини, односно треба да буду прибављене у јавну
својину, у складу са посебним законом.
Приказ површина јавне намене у грађевинском подручју насеља дат је на графичком
приказу бр. „5. Саобраћајна инфраструктура са регулацијом и нивелацијом“.
Табела 13. Списак катастарских парцела намењених за јавне површине / објекте јавне
намене у обухвату Плана
Постојеће катастарске парцеле
целе
делови
2188
2009
-

Јавне површине / објекти јавне намене

површине и
објекти државне
управе и јавна
предузећа

површине и
објекти из
области
васпитања и
образовања
површине и
објекти из
области
здравствене и
социјалне
заштите
површине и
објекти из
области културе
површине и
објекти из
области спорта,
рекреације и
зеленила
Комуналне
површине и
објекти

општина и катастар
месна заједница, месна
канцеларија и туристичка
организација
суд
полицијска станица
ватрогасни дом и гаража
јавно комунално предузеће
телекомуникациони центар
предшколска установа
основна школа

2191
2013
1048
1728
1169
1065
1168
1784/1

-

998
992/1

908/1
-

1164

-

2193

-

2012
3329/1
3330, 3329/3, 3329/5

-

3379, 3380, 3384/1, 3385/4,
3385/5
906, 1062, 1063, 2194, 1787
1730
1725/1, 1726, 1727/3

-

средња школа и ученички дом
дом здравља и апотека
центар за социјални рад
центар за социјални рад, служба
за запошљавање
дневни боравак омладине и
одраслих лица са посебним
потребама
Дом културе и
мултифункционални центар,
библиотека
галерија наивне уметности
комплекс фудбалског терена
комплекс спортско-рекреативног
центра
отворени спортско-рекреативни
терени уз канал
парк/сквер
комплекс гробља
комплекс пијаце и тржног
центра
комплекс зоохигијенске службе

6613/5, 6611/2
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Јавне површине / објекти јавне намене
железничко подручје
коридор ДП I реда

Површине и
објекти за
саобраћајну
инфраструктуру

Површине и
објекти за водну
и комуналну
инфраструктуру
Површине и
објекти за
енергетску
инфраструктуру

улични коридор

трг
колски/пешачки пролаз
водозахват
каналско земљиште
ретензија

Постојеће катастарске парцеле
целе
делови
3499, 879,
6613/5, 6611/2
1029, 3203/2, 3223/2, 3223/1, 3491, 3492, 3493, 3495,
3296, 3490, 3489, 3533, 3507, 5309, 5311, 5312, 5316,
3536, 3537, 3540, 3541, 3542, 5317, 5318, 5319, 5322,
3543, 3544, 3545, 3502, 3576, 5323, 5324, 5325, 5326,
3503/1, 3503/2, 3504, 3527, 5327, 5328, 5329, 7001,
3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 7002, 7003/1, 7003/2, 7004,
3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 7005, 7006, 7007, 7008,
3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 7010, 7011, 7012, 7014,
3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 7015, 7016, 7016, 7017,
3528, 3529,
3570, 3530/1, 7018, 7019/1, 7019/2, 7020,
3530/2, 3532, 3534, 3535, 3538, 7021, 7023, 7024, 7025,
3539, 3547, 3549, 3552, 3553, 7026, 7027, 7028/1, 7028/2,
3546, 3550, 3551, 3555, 3558, 7029, 7030, 7031, 7033,
3559, 3562, 3564, 3554, 3556, 7034, 7035, 7036, 7037,
3557, 3560, 3561, 3565, 3566, 7038, 7039, 7040, 7041,
3596, 3600, 3603, 3563, 3568, 7042, 7043, 7044, 7067/1,
3569, 3571, 3573, 3574, 3575, 7071, 7072, 7073, 7074,
3578, 3577, 3581, 3579, 3582, 7075, 7076, 7077, 7078,
3585, 3590, 3593, 3599/2, 3583, 7079, 7080, 7081, 7082,
3584, 3591, 3592, 3594, 3598/1, 7083, 7084, 7085, 7086,
3598/2, 3586, 3589, 3601, 3604, 7087, 7088, 7089, 7090,
3605, 3606, 3607, 3587, 3588, 7091, 7092, 7093, 7117,
3608/1, 3608/2, 3595, 3597, 7118/1, 7118/2, 7119, 7120,
3599/1, 3601, 3604, 3605, 3609, 7121,7130/1,7130/2, 7130/3,
3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 7130/4,
7130/6,
7130/7,
3615,
7122/2,
7130/12, 7130/9, 7130/10, 7130/11,
7130/138612, 8629, 8630, 8631, 7130/39, 7124, 7125, 7126,
8668, 8672, 8673, 8674, 8675, 7127, 7128, 7129/1, 7129/2,
8676, 8677, 8678,
7129/3, 7129/4
2194
3553
3531
1421, 1424
3496/1, 3496/2, 3496/3, 3498,
8561,8563
1365, 1366, 1375, 1716
-

мерно - регулациона станица за
гас

7130/1, 7130/2

4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површине јавне намене су јавне површине (јавни путеви, улице, паркови, скверови и
заштитно зеленило), као и површине на којима су изграђени или планирани за изградњу
објекти јавне намене из области образовања, социјалне заштите, здравства, културе, спорта
и комуналне инфраструктуре, чије је уређење, односно изградња од јавног интереса.
Површине јавне намене су у јавној својини, односно треба да буду прибављене у јавну
својину, у складу са посебним законом.
На графичком приказу бр. „5. Саобраћајна инфраструктура са регулацијом и
нивелацијом“ је дат приказ површина јавне намене у грађевинском подручју насеља. То су:
1. Централни садржаји јавне намене:
- површине и објекти државне управе и јавна предузећа: општина; месна
заједница, месна канцеларија и туристичка организација; суд; полицијска
станица; ватрогасни дом и гаража; катастар; јавно комунално предузеће;
телекомуникациони центар;
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

51

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОВАЧИЦА

- површине и објекти из области васпитања и образовања: предшколска установа;
основна школа; средња школа;
- површине и објекти из области здравствене и социјалне заштите: дом здравља и
апотека; центар за социјални рад; центар за социјални рад, служба за запошљавање;
дневни боравак омладине и одраслих лица са посебним потребама;
- површине и објекти из области културе: мултифункционални центар; галерија
наивне уметности;
2. Површине и објекти спорта, рекреације и зеленила: комплекс фудбалског терена;
комплекс спортско-рекреативног центра; отворени спортско-рекреативни терени уз
канал; парк/сквер;
3. Комуналне и инфраструктурне површине и објекти: комплекс гробља; комплекс
пијаце и тржног центра; комплекс зоохигијенске службе; коридор ДП I реда; улични
коридор; колски/пешачки пролаз; железничко подручје; водозахват; каналско
земљиште; ретензија; мерно - регулациона станица за гас.
Уређење и изградњу површина и објеката јавне намене изводити у складу са важећим
правилницима, који конкретну област уређују (школство, здравство, социјална заштита,
култура, спорт итд.), као и са урбанистичким условима, датим овим Планом по
областима, односно садржајима јавне намене. Осим урбанистичких услова наведених у
тачкама 4.1.-4.6. за наведене садржаје примењују се и „Општа правила грађења“, као и
остала правила грађења дефинисана за урбанистичку зону у којој се конкретни садржаја
налази. Уз наведене садржаје, као главне објекте, дозвољена је изградња и помоћних
објеката, а према дефинисаним правилима грађења за сваку појединачну зону.
Како је у развоју приватна пракса, могуће је да се у насељу појаве нови садржаји из
домена социјалне и здравствене заштите, образовања, културе, спорта, и др., што може
да допринесе побољшању нивоа и квалитета ових услуга. Услове уређења и изградње
за ове садржаје који се могу наћи у склопу осталих зона преовлађујуће намене, као
придодати/комплементарни садржаји, обавезно ускладити са условима који важе у тим
зонама-зона становања, радних комплекса и др. (индекс заузетости парцеле,
спратност, међусобну удаљеност објеката, тј. грађевинске линије унутар парцеле).
Услови за реконструкцију објеката у комплексима јавне намене издаваће се на основу
овог Плана. Услови за уређење и изградњу нових објеката и нових простора у
комплексима објеката јавне намене се реализују према графичком прилогу бр. „8.
Непокретна културна добра, минералне сировине, заштита животне средине и начин
спровођења Плана“. За садржаје јавне намене који нису наведени у овом Плану, а за
које се може исказати интерес и потреба за оснивањем и градњом, услови за уређење
и изградњу се могу издати по претходно урађеном плану детаљне регулације.

4.1. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
У области државне управе и јавних предузећа у Ковачици су предвиђени: општина; месна
заједница, месна канцеларија, туристичка организација; суд, полицијска станица,
ватрогасни дом и гаража; катастар; јавно комунално предузеће и телекомуникациони
центар. За ове садржаје општи урбанистички услови су:
- индекс заузетости парцеле је макс. 70% (објекти + саобраћајно - манипулативне
површине);
- индекс изграђености је макс. 2,8;
- спратност објеката је макс. П+2+Пк;
- при реконструкцији објеката и уређењу приступних пешачких и колских површина
који су намењени за јавно коришћење обезбедити приступ објекту за лица са
посебним потребама;
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- при реконструкцији колских површина (приступних, манипулативних и паркинг
површина) обезбедити приступ возилима специјалне намене, потребних ширина и
радијуса (хитна помоћ, ватрогасци и др.);
- у комплексу обезбедити мин. 30% зелених површина.
Ови услови се примењују и при изградњи и уређењу нових комплекса објеката
државне управе и јавних предузећа.

4.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
За потребе остваривања делатности од непосредног друштвеног интереса из области
васпитања и образовања у Ковачици су организоване као јавне службе: предшколска
установа, основна и средња школа, чији се комплекси и објекти задржавају на
постојећим локацијама.
4.2.1. Предшколско образовање
За потребе обезбеђивања пружања услуга у области друштвене бриге о деци у насељу
је, као јавна служба, организована Предшколска установа „Колибри“ Ковачица, са
комплексом и објектом у центру насеља. У овој предшколској установи неопходно је
обезбедити:
- услове за прихват мин. 30% деце од укупног броја деце јасленог узраста (од 1-3
године);
- услове за прихват мин. 70% деце од укупног броја деце од 3-6 година (број деце у
групи је 10-15).
Урбанистички услови за уређење и изградњу постојећег и нових комплекса
предшколске установе, организованих као јавне службе или као приватне, су следећи:
- изграђена површина по детету је мин. 8 m 2;
- слободна површина по детету је 10-15 m2;
- травната површина по детету је мин. 3 m2;
- у комплексу обезбедити мин. 40% зелених површина;
- индекс заузетости парцеле је макс. 40% (максимално 60%: објекти + саобраћајно манипулативне површине + спортски терени);
- индекс изграђености је макс. 0,8;
- дозвољена је изградња само једног главног објекта и помоћних објеката –
инфраструктурних објеката;
- главни објекат је: јаслице, вртић или комбиновани дечији објекат;
- спратност главног објеката – објекта предшколске установе је макс. П+1;
- комплекс опремити пешчаником и справама за игру деце.
При уређењу и изградњи ових комплекса, за све што није дефинисано овим Планом,
придржавати се одредби дефинисаних Правилником о ближим условима за почетак рада и
обављање делатности установа за децу („Службени гласник РС“, бр. 50/94 и 6/96).
4.2.2. Основна школа
Постојећа Основна школа „Млада поколења“ у Ковачици је потпуна основна школа (од I до
VIII разреда). Нормативи који се наводе у Плану садрже минимум захтева које школа и
друштвена заједница треба да обезбеде. Нормативе не треба схватити као искључив и
статичан докуменат јер он зависи од материјалне базе школе. Овим Планом дају се
нормативи за школски простор: школско земљиште и школску зграду.
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Поред обликовања школске зграде и ужег школског простора (учионице, кабинети и сл.),
треба функционално обликовати и шири школски простор у складну целину: игралишта,
школски врт, пољске учионице, слободни и травнати простор и др. У основној школи
неопходно је обезбедити услове за 100% обухват деце (од 7-14 година).
Урбанистички услови за уређење и изградњу постојећег и нових комплекса основне
школе, организованих као јавне службе или као приватне, су следећи:
- број ученика у учионици је 25-30;
- изграђена површина је мин. 7,5 m2 по ученику;
- слободна површина је 25-30 m2 по ученику;
- индекс заузетости парцеле је макс. 40% (максимално 60%: објекти + саобраћајно манипулативне површине + спортски терени);
- индекс изграђености је макс. 0,8;
- спратност објеката је макс. П+1;
- у комплексу обезбедити мин. 40% зелених површина.
При уређењу и изградњи ових комплекса, за све што није дефинисано овим Планом,
потребно је придржавати се одредби дефинисаних Правилником о нормативима
школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, брoj 4/90).
4.2.3. Средња школа и ученички дом
Средњошколско образовање на територији општине Ковачица заступљено је са постојећом
Гимназијом „Михајло Пупин“ у Ковачици. Према Просторном плану општине Ковачица
обавезно је организовање комплементарног – пратећег садржаја: ученички дом.
Средња школа:
Нормативи који се наводе у Плану садрже минимум захтева које школа и друштвена
заједница треба да обезбеде. Нормативе не треба схватити као искључив и статичан
докуменат јер он зависи од материјалне базе школе. Овим Планом дају се нормативи за
школски простор: школско земљиште, школску зграду и ученички дом.
Урбанистички услови за уређење и изградњу постојећег и нових комплекса средње
школе, организованих као јавне службе или као приватне, су следећи:
- величина потребног земљишта за комплекс школе је минимално 25 m2 по једном
ученику у смени; изузетно, минимум земљишта може бити и мањи од наведеног само
под условом да у близини школе постоје терени које школа може да користи;
- обезбедити простор за школско двориште намењеног за слободно кретање, разоноду
и одмор ученика за време боравка у школи, од мин. 5 m 2 по ученику у једној смени;
- обезбедити издвојено економско двориште, које не може бити саставни део школског
дворишта, а које служи за депоновање и одношење смећа, привремено складиштење
материјала, довоз огрева и сл.;
- на земљишту школе обезбедити простор за изградњу вежбалишта за извођење
наставе физичког васпитања, диспозиције север - југ, по дужој страни, по
могућности на супротној страни од учионица;
- диспозиција нове школске зграде је југ - југоисток, у зависности од локалних и
климатских прилика, конфигурације терена, решења дневног осветљења, и др;
- за школску зграду обезбедити минимално 5 m2 по једном ученику у смени;
- у школској згради обезбедити следеће: просторије за извођење наставе (учионице,
кабинете - лабораторије, блок просторије); просторије за опште потребе и
друштвени живот; просторије за управу, стручне службе и остало особље; помоћне
просторије; комуникације, гардеробе и санитарије;
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- просторије у школској згради разврставају се на: бучне просторије (просторије за
друштвени живот и физичко васпитање); мање бучне просторије (просторије за
смештај администрације и управе); просторије које за остваривање своје функције
захтевају мир (наставне просторије, читаоница); с обзиром на категорију просторија
водити рачуна о њиховом лоцирању у посебним деловима - трактовима зграде;
- просторије за извођење наставе су: учионица опште намене, специјализована
учионица, кабинет - лабораторија и блок просторија за физичко васпитање;
- број ученика у одељењу је максимално 30;
- индекс заузетости парцеле је макс. 40% (максимално 60%: објекти + саобраћајно манипулативне површине + спортски терени);
- индекс изграђености је макс. 1,6;
- максимална спратност је подрум/сутерен + приземље и највише два спрата
(По/Су + П + 2); изградња подрумске или сутеренске етаже дозвољена је ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе;
- у подруму / сутерену (испод нивоа земљишта) се не могу налазити наставне
просторије и просторије у којима бораве и раде ученици (дозвољене су просторије
за инсталације централног грејања, магацини и слично);
- у комплексу обезбедити мин. 40% зелених површина;
- за све што није дефинисано овим Планом при уређењу и изградњи комплекса
средње школе придржавати се одредби дефинисаних правилницима који регулишу
уређење и изградњу сваке појединачне образовне установе.
Ученички дом:
Комплекс ученичког дома треба да обезбеди услове за изградњу објекта установе са
двориштем, спортским теренима, простором за одмор и рекреацију, паркинг простором и др.
Објекат ученичког дома чине просторије у којима се пружају услуге смештаја, исхране,
одмора и опоравка ученика, као и просторије за учење, културно-забавне и спортске
активности ученика, и пратеће просторије у којима се обављају радни процеси који
служе пружању напред наведених услуга. Просторије се могу налазити у једном или у
више грађевинских објеката у саставу исте установе, које су у организационом,
функционалном и технолошком погледу повезане.
Урбанистички услови за уређење и изградњу комплекса ученичког дома, организоване
као јавна служба или као приватна, су следећи:
- за комплекс обезбедити минимално 15 - 18 m2 површине земљишта по кориснику
смештаја; изузетно, дозвољено је одступања само за величину комплекса и објекта
планираног уз постојећи комплекс средње школе;
- обезбедити паркинг простор у оквиру комплекса за минимално 5-10 паркинг места
за запослене и кориснике смештаја;
- обезбедити економски улаз (стазе, рампе, приступ добављачких возила и др.);
- обезбедити простор за одмор и рекреацију (део комплекса са уређеним стазама,
зеленим површинама, клупама, столовима, надстрешницама, и осталим садржајима
адекватним за одмор и рекреацију ученика);
- обезбедити спортске терене - део дворишта са отвореним спортским садржајима асфалтирани терени за рукомет-мали фудбал, кошарку, одбојку и др., адекватно
опремљени за рекреативне спортске активности (спортске терене лоцирати тако да
што мање ометају друге активности и садржаје у дому);
- капацитет дома ученика одређује се у односу на број потенцијалних корисника
смештаја - ученика средњих школа; при дефинисању капацитета обезбедити и
смештајне капацитете прилагођене лицима са инвалидитетом (од укупног смештајног
капацитета установе 10% капацитета мора бити прилагођено за коришћење лица са
инвалидитетом, у свему према прописима којима се уређују технички стандарди
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом;
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- за смештајни део објекта са пратећим садржајима обезбедити минимално 10 - 12 m2
нето корисне површине по кориснику смештаја/ученику;
- садржаји који су обухваћени критеријумом нето корисне површине су следећи:
смештајни блок (собе са купатилима и предпростором), заједничке просторије,
административни део - управа установе, затворени спортски садржаји (сале) и
заједничке комуникације (централни хол, ходници, галерије и степеништа);
- критеријумом нето корисне површине нису обухваћени: површине ресторана кухиње и трпезарије, вешернице и котларнице;
- индекс заузетости парцеле је макс. 40% (максимално 60%: објекти + саобраћајно манипулативне површине + спортски терени);
- индекс изграђености је макс. 1,6;
- спратност објеката је макс. П+2; изградња подрумске или сутеренске етаже
дозвољена је ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе;
- у комплексу обезбедити мин. 40% зелених површина;
- за све што није дефинисано овим Планом при уређењу и изградњи ових комплекса
придржавати се одредби дефинисаних Правилником о ближим условима за
оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за
домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11).

4.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ
За потребе остваривања делатности од непосредног друштвеног интереса из области
здравствене и социјалне заштите у Ковачици су организоване као јавне службе: дом
здравља и апотека, центар за социјални рад, служба за запошљавање и дневни
боравак омладине и одраслих лица са посебним потребама, чији се комплекси и
објекти задржавају на постојећим локацијама.
4.3.1. Установе социјалне заштите
Задржавају се локације објеката и комплекса постојећих јавних установа социјалне
заштите у насељу.
Нови објекти и комплекси у којима се пружају услуге корисницима социјалне заштите
(јавни или приватни сектор) могу се планирати и унутар зоне становања, радних
садржаја, зоне спорта, рекреације и зеленила као пратећи садржај. Локација објекта
мора да буде на месту доступном јавном превозу. Прилаз објекту мора бити
приступачан за несметан долазак возила са корисницима који се отежано крећу и за
самостално кретање корисника инвалидских колица и других помагала.
Општи услови за изградњу и уређење ових комплекса су:
- индекс заузетости парцеле је макс. 70% (објекти + саобраћајно - манипулативне
површине);
- индекс изграђености парцеле је макс. 2,1;
- спратност објеката је макс. П+2;
- у комплексу обезбедити мин. 30% зелених површина.
У објекту обезбедити:
- услове за рекреацију, физикалну и радно-окупациону терапију, просторију за
несметане сусрете, контакте и дружења са члановима породице и другим лицима
значајним за корисника;
- просторије за обављање личне хигијене, одвојене за мушке и женске кориснике;
простор у спаваоницама прилагодити потребама корисника;
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- одговарајућу трпезарију за послуживање хране коју истовремено може користити
најмање 50% корисника на смештају;
- простор за дневни боравак;
- одговарајуће радне просторије за запослене.
У
-

зависности од врсте услуге, у комплексу и објекту обезбедити:
простор за игру и рекреацију, у складу са развојним потребама деце и младих;
приступ зеленој површини у оквиру самог дома или у његовој непосредној близини;
за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама,
обезбедити простор за појачан надзор са природним осветљењем, одговарајућом
температуром и опремом која обезбеђује удобност и онемогућава самоповређивање
корисника;
- просторију за изолацију преминулих корисника, у складу са стандардима
предвиђеним посебним прописима;
- за кретање корисника у спратном објекту обезбедити вертикални транспорт;
- за све што није дефинисано овим Планом при уређењу и изградњи ових комплекса
придржавати се одредби дефинисаних Правилником о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“,
број 42/13).
4.3.2. Дом здравља и апотека
За потребе обављања примарне здравствене заштите у Ковачици организован је Дом
здравља „Ковачица“, са Здравственом станицом „Ковачица“ у склопу које је и апотека.
Општи услови за изградњу и уређење ових комплекса су:
- индекс заузетости парцеле је макс. 70% (објекти + саобраћајно - манипулативне
површине);
- индекс изграђености парцеле је макс. 2,1;
- спратност објеката је макс. П+2;
- у комплексу обезбедити мин. 30% зелених површина.
Здравствена делатност у здравственој установи, односно приватној пракси може се
обављати у грађевинском објекту у коме су обезбеђени следећи општи услови:
- свака грађевинско-техничка и функционална целина у здравственој установи мора
да има санитарни чвор за мушкарце и жене (одвојено за болеснике и за особље) и
посебне просторије за оставу опреме и средстава за одржавање опште хигијене и за
гардеробу особља;
- у радним просторијама, болесничким собама и санитарним чворовима обезбедити
текућу хладну и топлу воду;
- уз чекаоницу обезбедити санитарни чвор са предпростором;
- обезбедити посебне просторије за оставу чистог и прљавог рубља;
- подови и зидови морају бити изграђени од материјала који се може лако одржавати
и дезинфиковати.
За обављање здравствених делатности у здравственој установи, односно приватној
пракси, за поједине просторије, у зависности од намене обезбедити следеће минималне
површине: ординација: 10 m2; просторије за интервенције и просторије за
ендоскопију: по 16 m2; лабораторија: 40 m2; просторија за рендгенске прегледе и
снимања: према прописима о грађевинско-техничким условима за рад у простору са
јонизујућим зрачењем; порођајна сала: 20 m 2.
За апотеку обезбедити минимално: 45 m2 (официна 20 m2, материјала 8 m2,
лабораторија за магистралну израду лекова и за прање посуђа 10 m 2, гардероба са
санитарним чвором 7 m2).
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За све што није дефинисано овим Планом при уређењу и изградњи ових комплекса
придржавати се одредби дефинисаних Правилником о ближим условима за обављање
здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене
службе („Службени гласник РС“, бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11 и 22/13).

4.4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ
ДЕЛАТНОСТИ И КОМУНИКАЦИЈА И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА
Општи услови за изградњу и уређење ових комплекса су:
- индекс заузетости парцеле је макс. 70% (само код затеченог стања дозвољени
индекс заузетости парцеле је 100%);
- индекс изграђености парцеле је макс. 2,1 (само код затеченог стања дозвољени
индекс изграђености парцеле је 3);
- спратност објеката је макс. П+2;
- у комплексу обезбедити мин. 30% зелених површина) осим ако услови затеченог
стања то не дозвољавају);
- реконструкцијом / изградњом објекта остварити нове или осавременити постојеће
просторе
за
задовољавање
потреба
становника
из
области
културе
(мултифункционални простори): нпр. библиотека са читаоницом, сала за биоскопске
/ позоришне представе, клубске просторије за организовано окупљање и дружење
становника насеља различитих старосних доби, и различитих потреба за
употпуњавањем и организовањем слободног времена, дневне центре, евентуално и
простори других намена;
- у погледу изградње и уређења јавне библиотеке у свему се придржавати одредби
датих Правилником о ближим условима за обављање библиотечко-информационе
делатности јавних библиотека („Службени гласник РС“, број 13/13).

4.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ И
ЗЕЛЕНИЛА
Ближи услови за изградњу спортских/рекреативних комплекса прописани су
Правилником о ближим условима за обављање спортских активности и спортских
делатности („Службени гласник РС“, број 17/13) и Правилником о условима за
обављање спортских делатности („Службени гласник РС“, број 63/13).
Урбанистички услови за уређење и изградњу постојећих и нових спортскорекреативних и туристичких комплекса, организованих као јавне службе или као
приватне, су следећи:
- индекс заузетости парцеле под објектима је макс. 40%;
- индекс заузетости парцеле под објектима и спортским теренима је макс. 60%;
- индекс изграђености макс. 1;
- спратност објекта макс. П+1+Пк;
- у комплексу обезбедити мин. 40% зелених површина;
- у оквиру комплекса обезбедити довољан број паркинг површина за очекиван број
посетилаца и запослено особље, обезбедити потребне сервисне саобраћајнице као и
прилазе возилима специјалне намене;
- осим објеката и терена намењених спорту и рекреацији дозвољена је и изградња
угоститељских објеката за услуживање храном, пићем, као и пружање услуге
смештаја.
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Постојеће и планиране спортске/рекреативне комплексе озеленити парковским
зеленилом
у
складу
са
просторним
могућностима.
Зелене
површине
у
спортским/рекреативним комплексима распоредити тако да створе сенку на јужним
експозицијама. На местима окупљања посетилаца применити парковска решења
применом декоративних врста.
За обављање спортске делатности установа (организована као јавна или приватна) и
привредна друштва морају имати обезбеђен одговарајући простор, односно:
- одговарајући спортски објекат са: основним просторијама (површинама за извођење
једне или више спортских активности), пратећим просторијама, инсталацијама и
одговарајућом техничком опремом;
- две пословне просторије минималне површине 30 m 2, с пратећим тоалетом.
Простор, односно објекат испуњава услове ако има основне и пратеће просторије које
испуњавају опште услове за коришћење (санитарно-хигијенске, противпожарне и др.),
и то:
- код основних просторија, односно површина: димензије које омогућавају да се на
њима несметано одвија најмање једна делатност; откривени или покривени простор
за вежбање и/или такмичење;
- од пратећих просторија најмање: гардеробе; умиваонике; просторију за спортску
опрему (справе и реквизите) одговарајуће величине; купатило са једним тушем на
свака четири корисника простора за вежбање, с тим да су купатила одређена за
жене одвојена од купатила за мушкарце; тоалет са предпростором и WC кабином (на
сваких 20 корисника истог пола); гледалишни простор одговарајућег капацитета
(најмање 100 места за седење у хали, уколико се организација бави организовањем
спортских приредби), односно гледалишни простор који је капацитетом усклађен са
укупном површином спортског објекта и прописаним димензијама спортских терена;
најмање две свлачионице; најмање једну свлачионицу за судије; два купатила
(тушеви, корито, тоалет) од којих су по једна свлачионица и по једно купатило
повезани, а по правилу са чистим ходником повезани са тереном за спортске
активности; просторију за делегата, ако се у спортском објекту организује спортско
такмичење; најмање једну лекарску собу (собу за прву помоћ), уколико се у објекту
организују национална или међународна такмичења; контролну собу, уколико се у
објекту организују такмичења повећаног ризика; собу за допинг контролу, ако се у
објекту организују спортска такмичења; свлачионица за особље; канцеларије за
администрацију; просторију за медије и салон за значајне посетиоце (ВИП) уколико
се у спортском објекту организују спортска такмичења.
У оквиру комплекса обезбедити паркинг, који мора да омогући паркирање најмање
једног аутобуса и пет аутомобила и који се налази у близини свлачионица, ако се на
спортском објекту организују спортска такмичења,
Основне просторије, односно површине спортског објекта морају, у зависности од врсте
спортске гране, бити дефинисане у складу су Правилником о условима за обављање
спортских делатности.
За јавне зелене површине Планом ће се дати услови за хортикултурно уређење и
опремање урбаним мобилијаром, као и услови за инфраструктурно опремање (тачка
„5.6. Услови за уређење зелених и слободних површина“).
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4.6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
У насељу Ковачица од јавних комуналних површина и објеката постоји гробље, пијаца
и водозахват. У планском периоду планирано је да се уз пијацу изгради и тржни
центар, а неопходно је да се уреди и изгради и комплекс зоохигијенске службе чија је
локација планирана источно од насеља. Услови за уређење и изградњу саобраћајних и
других инфраструктурних површина и комплекса су разрађени у тачкама које следе.
Комплекс гробља - услови за уређење и изградњу су:
- 60% површине гробља наменити гробним местима;
- 20% гробља чини заштитни зелени појас и парковски обликован простор;
- 16% су површине за саобраћајнице;
- 3% трг за испраћај;
- 1% остали садржаји (код улаза у гробље - капела, продавница свећа, цвећа и др,
максималне спратности П - приземље);
- комплекс оградити заштитном транспарентном оградом, висине макс. h=2,2 m;
евентуално, гробље се може оградити и зиданом оградом (цигла, камен и сл.);
- уз комплекс гробља изградити простор за паркирање возила и бицикала, а гробље
опремити неопходном инфраструктуром (прикључак на водоводну, канализациону и
електро мрежу);
- уређење и изградњу радити у складу са Законом о сахрањивању и гробљима.
Гробље се састоји од:
- површине за сахрањивање - гробног поља/гробних поља (гробно место-гроб; низ
гробних места-гробова чини гробни ред; више гробних редова са приступним
стазама чини гробно поље);
- главних стаза које повезују гробна поља с одмориштима и проширењима;
- унутрашњих саобраћајница за колски саобраћај с паркиралиштем;
- зеленила (групирано и пратеће); обезбедити појас зеленила минималне ширине 5 m
по целој дужини према зони становања;
- опроштајно - церемонијалног трга с отвореним и/или затвореним опроштајним
простором;
- службено-погонског дела за пријем и обраду покојника;
- сервисних функција за одржавање и управљање гробљем.
Гробна поља одвојити главним стазама минималне ширине 3 m. Стазе морају бити од
тврдог материјала, без препрека у кретању не већег попречног нагиба од 1%. Одморишта
са клупама за седење поставити унутар гробног поља тако да појединачни гроб не буде
удаљен више од 100 m. Унутар гробног поља поставити корпу за отпад, тако да покрива
гробна места у радијусу до 50 m, затим контејнер у радијусу 100 m, који мора бити
ограђен и скривен од осталих површина и лако доступан, као и вода-чесма, која покрива
радијус од највише 100 m. На улазу у гробље поставити таблу с планом гробља. Гробље
мора бити ограђено. Ограда може бити жичана са зеленилом, односно зиданим подножјем
и ступовима, обликована према традиционалним елементима локалне архитектуре.
Грађевине и припадајући простори гробља су: опроштајни простори (мртвачница,
опроштајна дворана и помоћне просторије); погонски, радни и службени део. Опроштајне
просторе сместити уз улаз у гробље, а изузетно опроштајни простори могу бити ближе
средини гробља, али тако да се до објекта прилази с јавне саобраћајне површине не
прелазећи гробна поља. Погонски, радни и службени део сместити у близини улаза, с
посебним колским прилазом и тако да су заклоњени од јавних простора и окупљања.
Погонски, радни и службени део састоји се од простора за пријем и одлагање мртвачких
ковчега, простора за службено особље-администрацију (са гардеробом и санитарним
чвором), простора за идентификацију и опремање покојника.
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На гробљу обезбедити осигурани простор – одлагалиште, затворено или ограђено, посебно
за органски отпад (цвеће, зеленило и сл.), а посебно за остали чврсти отпад (пластика,
керамика и сл.). Гробље може имати капелу, звоник и посебан меморијални део за
посебне врсте сахрањивања.
Изван простора гробља, а у близини улаза у гробље, могу се лоцирати пратећи мањи
производни погони за израду венаца, надгробних обележја, и друге пратеће услуге
(продаја цвећа, свећа, опреме и сл.).
Паркиралиште за потребе гробља мора бити ван гробља. Прилаз посетиоца и пословни
улаз (колски) морају бити одвојени. Улаз у гробље, службени улаз и опроштајне
површине морају имати јавну расвету.
Све јавне површине морају бити изведене без просторних баријера за кретање особа са
инвалидитетом. Све грађевине које се изводе за потребе гробља морају бити
комунално опремљене.
Комплекс пијаце - изградити и опремити у складу са савременим захтевима
потрошача и продаваца. Оно што може да се сугерише јесте изградња и тржног центра,
на јавном или осталом, а на основу важећих правилника који ову област регулишу.
Може се предвидети изградња пијаце као отвореног или затвореног пословно-тржног
објекта. Обавезна је изградња саобраћајно-манипулативних и паркинг површина
потребног капацитета. Услови за уређење и изградњу су:
- индекс заузетости парцеле
макс. 70%;
- индекс изграђености
макс. 1,4;
- спратност објекта
макс. П+1;
- у комплексу обезбедити мин. 30% зелених површина.
Поједине врсте роба које не захтевају посебно чување и руковање, на пијаци или
другом јавном месту, могу се, под посебним условима продавати на мало у мањим
монтажним објектима типа киоска, затворених или отворених тезги, контејнера или
сличних објеката.
Пијаца се може организовати као зелена пијаца или као зелена и робна пијаца.
Пољопривредно-прехрамбени производи се продају одвојено од других, наведених
производа, који се продају на посебно уређеном простору пијаце. За простор робне
пијаце за продају половне робе обезбедити посебан улаз, ограђен и одвојен од
простора за продају индустријско - непрехрамбених производа.
На пијаци обезбедити одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања
робом, опрему неопходну за вршење промета робе и услуга, као и одговарајуће
просторије за управу пијаце и за органе који врше инспекцијски надзор на пијаци. На
пијаци обезбедити опште санитарно-хигијенске услове у погледу изградње и уређења
пијаце (снабдевање водом, одвођење отпадних вода, уклањање чврстих отпадних
материјала, потребан број тоалетних просторија сразмеран броју продајих објеката,
односно продајних места на пијаци, у складу са прописима којима се уређују
санитарно-хигијенски услови за ту врсту објеката). При изградњи и уређењу пијаца
придржавати се одредби датих Правилником о минималним техничким условима за
обављање промета робе и вршења услуга у промету робе („Службени гласник РС“, бр.
47/96, 22/97, 6/99, 99/05 и 100/07).
Комплекс зоохигијенске службе: У складу са Законом о ветеринарству неопходно је
организовати и изградити комплекс зоохигијенске службе. Уређење и изградњу радити
у складу са Законом о ветеринарству и Правилником о условима које морају да
испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Службеном гласнику РС“, број
19/12).
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За потребе нешкодљивог уклањања животиња са јавних површина и објеката за: узгој,
дресуру, промет и сл., општина је дужна да, у складу за Законом о ветеринарству,
обезбеди изграђен објекат за сакупљање лешева животиња, као и транспорт или
организовање транспорта лешева животиња до објекта за сакупљање, прераду или
уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге
животиње, људе или животну средину.
Услови за уређење и изградњу су:
- индекс заузетости парцеле
макс. 70%;
- индекс изграђености
макс. 0,7;
- спратност објекта
макс. П+1;
- у комплексу обезбедити мин. 30% зелених површина.
У комплексу зоохигијенске службе изградити:
- одвојено објекат са просторијама у којима се води пословна администрација;
- прихватилиште за животиње, које мора да буде звучно и визуелно изоловано од
околине, и ограђено оградом која онемогућава неконтролисани улаз и излаз
животиња и људи;
- објекте и површине за гаражирање/паркирање возила за транспорт животиња;
- по потреби објекте и површине за гаражирање/паркирање возила за транспорт
лешева животиња и отпада животињског порекла.
Унутар прихватилишта обезбедити нечисти и чисти део прихватилишта. Нечисти део
прихватилишта се састоји најмање од: просторије за тријажу; смештајних просторија за
псе и мачке; просторије или простора за купање паса и мачака; просторије или простора
за привремено одлагање лешева; дезинфекционог пункта за возила; простора за смештај
дезинфекционих средстава и опреме. На улазу у чисти део прихватилишта налази се
дезинфекциона баријера за обућу и посуда за дезинфекцију руку радника. Чисти део
прихватилишта се састоји најмање од: смештајних просторија за псе и мачке; изолатора;
просторија или простора за купање паса и мачака; просторија или простора за смештај
дезинфекционих средстава и опреме; простора за шетање паса. Унутар круга
прихватилишта, обезбедити: просторије за боравак, одмор и исхрану лица која раде у
прихватилишту; просторије за пресвлачење лица која раде у прихватилишту (гардероба);
просторије или простор за припрему хране за псе и мачке;просторије или простор за
прање посуда за храну и воду за псе и мачке; просторије или простор за складиштење
хране за животиње и санитарни чвор. Здравствена заштита животиња и у планском
периоду ће се обављати у приватним ветеринарским амбулантама/станицама.
Комплекс водозахвата: Уређење и изградњу радити у складу са Законом о водама
(„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12) и Правилником о начину одређивања и
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник
РС“, број 92/08). У комплексу је дозвољено изградња објеката и инфраструктуре,
постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности која је само у
функцији водоснабдевања и заштите изворишта.
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу, а намена објеката је у складу
са изабраним технолошким поступком третмана припреме воде за пиће. Дозвољена је
изградња само објеката који су у функцији делатности припреме воде за пиће, и то:
пословни, производни, складишни, помоћни, енергетски и др. инфраструктурни
објекти, у складу са одабраним технолошким процесом припреме воде.
Габарите објеката градити у складу са изабраним технолошким процесом припреме
воде за пиће на грађевинској линији, односно унутар грађевинске линије, која је
дефинисана на 10,0 m од регулационе линије улице.
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Изван ове грађевинске линије дозвољена је изградња/полагање само објеката/мреже
инфраструктуре у складу са условима из Плана. Положај објеката (црпна станица,
уређај за кондиционирање воде, резервоар) утврдити у складу са примењеним
савременим технолошким решењима.
Спратност објеката је у складу са изабраним технолошким поступком, а спратност
пословних објеката намењених за административно пословање комплекса је макс. П +
1 (приземље + спрат). Дозвољена је изградња подрумске етаже ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе. Висина објекта у складу са изабраном
технологијом. Изградњу простора/објекта као и садржај објекта изводити у складу са
наменом објекта и у складу са важећом законском регулативом која исто регулише.
Задржава се постојећи положај бунара унутар водозахвата усклађен са Елаборатом о
зонама санитарне заштите изворишта ЈКП „Елан“ у Ковачици.
Зоне непосредне заштите бунара морају бити ограђене, као и комплекс изворишта
водоснабдевања у целини.
Грађевинска парцела за комплекс водозахвата и садржаје у њему се задржава (према
условима из графичких прилога). У случају потребе за парцелацијом/препарцелацијом
постојећих парцела, величина нове грађевинске парцеле намењене изградњи мора бити
довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом.
Максимално дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле (површине под објектима +
саобраћајне површине) је 30%. Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске
парцеле је 0,5. У комплексу обезбедити минимално 70% слободних, неизграђених површина
за формирање заштитног зеленила од аутохтоних врста.

5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ
5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Насељска путна мрежа
У оквиру простора обухваћеног Планом генералне регулације насеља Ковачица у
наредном временском периоду, саобраћај ће бити заступљен преко капацитета путногдрумског и железничког саобраћаја.
Основна концепција саобраћаја у насељу Ковачица се заснива на задржавању свих
физички дефинисаних уличних коридора, њихово потпуно урбанистичко – просторно
дефинисање (утврђивање парцела свих уличних коридора), дефинисање свих
потребних елемената попречних профила саобраћајница, уз њихову изградњу и
реконструкцију где је то потребно и неопходно. У насељским блоковима (стамбеним и
радним, спортско-рекреативним), планира се пробијање нових коридора, у циљу
повезивања и употпуњавања сегмената саобраћајне мреже. Ширина и положај свих
садржаја у попречном профилу, узимајући у обзир специфичности у оквиру насеља као
и све набројане условљености, ће бити посебно разрађивани кроз овај План,
одговарајуће ПДР-е и техничку документацију.
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Планском документацијом вишег реда дефинисан је нови коридор на правцу постојећег
државног пута некадашњег М-24. Реализацијом саобраћајних капацитета планираних
планском документацијом вишег нивоа (РПП АП Војводине, ППППН мреже коридора
саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр.24 Суботица –
Зрењанин-Ковин-„Банатска магистрала“), доћи ће до потпуне реализације и рекомпозиције
насељске саобраћајне мреже, са минималним негативних утицајима саобраћајних дешавања
на насељске функције, амбијентални и урбани капацитет самог насеља.
Утврђивањем трасе овог државног пута на основном путном правцу „Банатска
магистрала“, њеном изградњом као и реконструкцијом траса државних путева бр.130
(М-24) и бр.129 (Р-110) и траса општинских путева (главна насељска саобраћајница
– ГНС) кроз насеље Ковачица, побољшаће се функционисање насељског саобраћаја,
повезаност са суседним општинама и насељима.
До реализације предметне саобраћајнице насељски саобраћајни систем ће
функционисати у складу са већ утврђеним трајекторијама, уз реализацију већ
утврђених корекција регулаторно - режимског типа (утврђивање нових путања кретања
теретних возила, корекција у оквиру реконструкције и рехабилитације попречних
профила - режимске корекције у централној зони, зонама посебне угрожености), а у
циљу даљег побољшања постигнутог нивоа безбедности и проточности саобраћаја.
Основу саобраћајног система насеља чиниће путни - друмски саобраћај, а његов
најважнији сегменти ће бити постојеће трасе:
- ДП бр.130/М-246, Ечка – Ковачица – Јабука - Панчево;
- ДП бр.129 (Р-110)5, Каћ – Шајкаш – Тител – Перлез – Ковачица - Сечањ - државна
граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић);
- као и општинског пута: Ковачица – Дебељача;
функционално дефинисане као главне насељске саобраћајнице (ГНС). Трасе ових
категорисаних путева, као главних насељских саобраћајница у оквиру утврђених
коридора чиниће основу путног саобраћајног система насеља.
У експлоатационом смислу планира се изградња недостајућих елемената саобраћајне
мреже као и рехабилитација, реконструкција и одговарајуће опремање свих постојећих
саобраћајница у оквиру утврђених уличних коридора. Посебан акценат приликом даље
реализације (кроз пројектовање и техничку документацију) у уличним коридорима
потребно је дати одводњавању са коловозних и осталих саобраћајних површина.
Утврђивање нових регулационих ширина, приликом формирања-пробијања нових или
реконструкције унутар постојећих коридора, захтеваће одређена прилагођавања,
узимајући у обзир хијерархијски ниво саобраћајнице, њен положај у мрежи као и
могућности – простор, који ће бити условљен конфигурацијом терена.
Узимајући у обзир геоморфолошке особине терена, у целом насељу су евидентне
изванредне просторне могућности за остварење свих видова немоторног саобраћаја.
Изградњом, модернизацијом постојећих капацитета (пешачке стазе), као и изградњом
нових (пешачке и бициклистичке стазе), безбедност кретања би се подигла на
одговарајући ниво. Ови видови немоторних кретања били би основни начини
савладавања унутарнасељских растојања. У оквиру коридора (постојећих/планираних)
саобраћајница посебно ће се обратити пажња на реализацију ових капацитета.

6 Донета је Уредба о категоризацији државних путева, у складу са истом дата је паралела са постојећим ДП: ДП IIa реда
бр.130 је некадашњи М-24, ДП IIа реда бр.129 је некадашњи Р-110.
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Унутрашњи саобраћај у оквиру простора Ковачице кумулисаће, усмеравати и водити
главна насеља саобраћајница до свих одредишта у окружењу. У наредном периоду
потребно је реконструисати – рехабилитовати коловозне површине главне насељске
саобраћајнице – трасе државних и општинских путева кроз насеље, чиме ће се
омогућити перспективни пријем повећаног транзитног и изворно-циљног саобраћаја у
оквиру коридора.
Систем сабирних и приступних саобраћајница треба да опслужи насеље и омогући
смештај свих саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине уличног коридора.
За насеље Ковачица важиће следећи параметри наведених саобраћајница:
Табела 14. Параметри насељских саобраћајница
Врста саобраћајнице
Главна нас. саобраћајница
сабирна нас.саобраћајница
приступна нас.саобраћајница

У
-

Мин.ширина коридора
20 m
16 m
10 m

Ширина коловоза
7,0 m (мин 6,5 m)
6,0 m (мин.5,5)
5,5 m (мин 5,0 m)

оквиру обухвата постојаће три хијерахијска нивоа насељских саобраћајница кроз:
главну насељску саобраћајницу - (ГНС);
сабирне насељске саобраћајнице - (СНС);
приступне насељске саобраћајнице – (ПНС).

У наредној табели дати су хијерархијски дефинисани типови насељских саобраћајница,
са утврђеним просторним нивоима функционалности у насељској мрежи.
Табела 15. Хијерархијски дефинисани типови насељских саобраћајница

ФУНКЦИЈА

ТИП

опслуживање
локације

сабирање
токова

саобраћајно
повезивање

даљинско
повезивање

брзо
повезивање

основни











ГНС





СНС





ПНС

 ГЛАВНА ФУНКЦИЈА

 СПОРЕДНА ФУНКЦИЈА

мешовити
главна
магистрала
сабирна
улица
приступна
улица

 САМО ИЗУЗЕТНО

Главна насељска саобраћајница ( ГНС ) ће по функцији и изграђености бити најважнији
насељски саобраћајни капацитет (ширина коловоза 7,0 - мин. 6,5 m) и она ће
кумулисати сав интерни саобраћај на нивоу насеља и водиће га ка жељеним
одредиштима у окружењу.
У оквиру коридора главне насељске саобраћајнице су имплементирани и капацитети за
одвијање пешачког саобраћаја (са обе стране уличног коридора уз регулациону
линију) и они ће омогућити највиши ниво основном насељском комуницирању. Дуж
трасе главне насељске саобраћајнице кретаће се средства јавног превоза и
омогућавати даљинска ( транзитна ) и интерна кретања ка општинском центру.
Сабирне насељске саобраћајнице у Ковачици ће по изграђености омогућити кретање
интерног сабраћаја као и везе са важнијим насељским садржајима.
Приступне насељске саобраћајнице ће омогућити доступност до свих садржаја и свих
домаћинстава.
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У оквиру насеља ће се планирати и простори за стационирање возила код свих
важнијих насељских садржаја.
Паркинзи за путничка возила у оквиру сабирних улица могу се планирати у оквиру
уличног коридора - у оквиру слободних површина, а у приступним улицама морају бити
у оквиру парцеле.
Могуће је планирати нове паркинге за путничка возила у оквиру зоне централних
садржаја, уз супраструктурне садржаје. На ободу насеља на улазно - излазним
правцима, у оквиру радних зона и садржаја, планирати изградњу паркинга за теретна
возила.
Од релевантних саобраћајних објеката-терминала (терминали, сервиси, ССГ-ма и сл.) у
постојећем стању у оквиру насеља Ковачица поред реализованих садржаја (изграђене
ССГ-ма, теретни терминали), на овом постигнутом нивоу (бројност и диспозиција ССГма) није потребно посебно истраживати могућност за имплементацију нових садржаја у
оквиру обухвата Плана.
Сви евентуални нови потенцијални захтеви за изградњом станица за снабдевање
горивима (ССГ-ма) морају се посебно обрадити кроз одговарајућу планско - пројектну
документацију (план детаљне регулације / урбанистички пројекат). Ако постоје
просторни и остали техничко - технолошки услови за њихову имплементацију могу се
градити уз задовољење услова заштите животне средине и одрживог развоја.
На основу саобраћајних анализа, у којима су узети у обзир садашњи нивои обима
јавног путничког месног и међумесног превоза, као и захтеви корисника у смислу
мобилности становништва и броја путовања на дневном, недељном, месечном и
годишњем нивоу, исказана је потреба за изградњу централне аутобуске станице у
самом насељу.
У перспективи, када се стекну услови за реализацију изградње централне аутобуске
станице (АС), (повећање обима јавног превоза), потребно је извршити додатне
саобраћајне анализе и приступити активностима на избору микролокације АС (израда
планске и пројектно-техничке документације).
Погодни простор који би задовољиo зaхтеване услове налази се у оквиру обода
централне зоне, непосредно уз коридор државног пута кроз насеље (ГНС).
Такође потребно је планирати и уређење постојећих аутобуских стајалишта у смислу
реконструкције и изградње ниша као и надстрешница како би се обезбедио
одговарајући комфор путницима при свим временским условима. У свим улицама
обавезно предвидети обостране пешачке стазе ширине мин.1,2 m.
У оквиру коридора главне насељске саобраћајнице (ГНС) на садашњем/перспективном
нивоу стагнације/пораста моторног саобраћаја потребно је планирати посебне
капацитете за бициклистички саобраћај – издвојене стазе (примарни критеријум безбедност), ван површина предвиђених за динамички саобраћај, које ће омогућити
безбедно, квалитетно и неометано функционисање саобраћаја у регулационом профилу.
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ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ
ПОВЕЗИВАЊА
САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
(МОТ.ВОЗИЛА)
ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
(ПОВРШИНСКИ)
БИЦИКЛИСТИЧКИ
САОБРАЋАЈ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОДУЖНИ)
ПАРКИРАЊЕ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОПРЕЧНИ)
АКТИВНОСТИ БОРАВКА У
УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ
КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ
ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО)

П/О

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

НИВО ФУНКЦИЈЕ
Врло низак

Б - боравак

О-опслуживање

ГЛАВНА НАСЕЉСКА
САОБРАЋАЈНИЦА
(ГНС)

П - повезивање

Табела 16. Профили функције главне насељске саобраћајнице (ГНС)

X

П/О

X

О/П

X

О/П

X

О/П

X

О
О/П

X
X

О

X
X
X

ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ

Сабирне саобраћајнице (СНС) у насељу Ковачица ће по изграђености омогућити
кретање интерног теретног саобраћаја, везе са важнијим насељским садржајима, као и
повезивати значајне зоне и целине са главном насељском саобраћајницом. Заједно са
ГНС, сабирне саобраћајнице чиниће затворени функционални систем са потребном
проточношћу при свим условима одвијања саобраћаја.
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ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ
ПОВЕЗИВАЊА
САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
(МОТ.ВОЗИЛА)
ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
(ПОВРШИНСКИ)
БИЦИКЛИСТИЧКИ
САОБРАЋАЈ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОДУЖНИ)
ПАРКИРАЊЕ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОПРЕЧНИ)
АКТИВНОСТИ БОРАВКА У
УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ
КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ
ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО)

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

НИВО ФУНКЦИЈЕ
Врло низак

Б - боравак

О-опслуживање

САБИРНА НАСЕЉСКА
САОБРАЋАЈНИЦА
(СНС)
СУ

П-повезивање

Табела 17. Профили функције сабирне насељске саобраћајнице (СНС)

X

О/П
О/П

X

О

X

П/О

X

О

X

О
О/П

X
X

О/Б

X

О/Б

X
X

ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ

Приступне насељске саобраћајнице (ПНС), као хијерархијски најниже у мрежи ће
омогућити доступност до свих садржаја и објеката, уз примену одговарајућих
режимских захвата где се за то укаже потреба.
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ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ
ПОВЕЗИВАЊА
САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
(МОТ.ВОЗИЛА)
ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
(ПОВРШИНСКИ)
БИЦИКЛИСТИЧКИ
САОБРАЋАЈ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОДУЖНИ)
ПАРКИРАЊЕ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОПРЕЧНИ)
АКТИВНОСТИ БОРАВКА У
УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ
КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ
ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО)

О

X

О

X

О

X

О

X

Б

X

О
Б

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

НИВО ФУНКЦИЈЕ
Врло низак

Б - боравак

О-опслуживање

ПРИСТУПНА НАСЕЉСКА
САОБРАЋАЈНИЦА
(ПНС)
ПУ

П-повезивање

Табела 18. Профили функције приступне насељске саобраћајнице (ПНС)

X
X

Б
Б

X
X
X

ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ

Саобраћајни чворови – раскрснице
Планирана концепција решавања проблематике саобраћајних чворова - раскрсница
унутар насеља, подразумева решавање чворних тачака кроз површинске раскрснице,
уз евентуално разматрање и реализацију потребе за променом типа раскрсница, кроз
пројектно-техничку документацију (раскрснице са пресецањем саобраћајних струја кружне раскрснице). Наиме, на свим местима, где је то саобраћајно - техничком
анализом оправдано, а просторно - урбанистички могуће, може се приступити
активностима за планирање и реализацију кружних раскрсница.
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Стационарни саобраћај
У оквиру насеља ће се планирати простори за стационирање возила код свих важнијих
насељских садржаја. Паркинзи за путничка возила у оквиру коридора ГНС и СНС могу
се планирати у оквиру уличног коридора - у оквиру слободних површина у
регулационом профилу, а у коридорима приступних саобраћајница морају бити у
оквиру парцеле.
У централном делу насеља планира се и реконструкција / перспективна изградња
недостајућих простора за стационирање путничких возила, као и перманентно уређење
и подизање уличног зеленила, како би се задржао / подигао ниво чувања возила.
На ободу насеља у оквиру радних садржаја, у зони железничке станице, такође је
могуће планирати изградњу простора за стационирање теретних возила.
Немоторни саобраћај
Насеље Ковачица, узимајући у обзир геоморфолошке особине терена, има просторне
могућности за остварење свих видова немоторног саобраћаја.
Изградњом / реконструкцијом ових капацитета, режимско-техничким мерама (техничко
регулисање саобраћаја) безбедност немоторних кретања би се подигла на одговарајући
ниво. Ови видови немоторних кретања били би основни начини савладавања
унутарнасељских растојања.
У централној зони насеља (Улица маршала Тита) предвиђено је формирање пешачке
зоне, изузете од моторног саобраћаја.
У пешачкој зони ће бити примењене рестриктивне мере кретања свих учесника у
саобраћају (према постављеној саобраћајној сигнализацији).
Јавни превоз
За функционисање јавног аутобуског саобраћаја неопходно је обезбедити квалитетно
опслуживање путника на терминалима - стајалиштима.
Реконструкцију постојећих, као и евентуалну изградњу нових аутобуских стајалишта,
извршити у складу са условима из овог Плана, као и правилницима који ближе
регулишу ову проблематику.
Железнички саобраћај
У оквиру насеља железнички саобраћај ће бити врло значајан сегмент развоја, с
обзиром на постојање локалне пруге бр.17, Панчево главна станица - Зрењанин Кикинда - државна граница - (Jimbolia), капацитета железничке станице Ковачица,
планских премиса из планске документације вишег нивоа – Регионалног просторног
плана АП Војводине и Просторног плана општине Ковачица. Поред планиране
ревитализације и модернизације пруге за путнички и робни саобраћај (са одговарајућим
техничко-експлоатационим параметрима), предвиђа се и повезивање са потенцијалним
корисницима железничких услуга, ако се за такав ангажман укаже потреба. Овим
планским решењима, поред задржавања пруге у основној функцији транспорта,
подразумевало би се техничко и функционално оспособљавање за примену савремених
технологија транспорта. Такође, нису предвиђена нова укрштања насељске мреже и
железничке пруге.
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Саобраћајни терминали
Аутобуска стајалишта: Микролокације аутобуских стајалишта се задржавају уз
одговарајуће опремање и прилагођавање захтевима корисника за опслуживање при
свим временским и саобраћајним условима.
Железничка станица: Железничка станица се задржава на постојећој локацији, уз
обавезну изградњу / реконструкцију, доградњу и осавремењавање садржаја, у складу
са условима АД „Инфраструктура железнице Србије“.
Станице за снабдевање горивима – (ССГ-ма): Од самог настанка потребе за
снабдевање горивима транспортних средстава, постоје евидентни проблеми у уклапању
постојећих, али и нових станица у урбане просторе, који се временом у функционалном
и обликовном смислу мењају.
Станице за снабдевање горивима (ССГ-а) се могу сврстати у пратеће садржаје
саобраћајница, али и у трговинске, комерцијалне, привредне па и комуналне садржаје.
У складу са наведеним, развој делатности ове врсте могуће је планирати у оквиру свих
намена које су под одређеним условима компатибилне са делатношћу која се обавља
на станицама за снабдевање горивом.
Станице за снабдевање горивима, као основни путни садржаји и као важни
саобраћајни терминали, се могу градити уз све путеве, на деоницама унутар и ван
насеља, придржавајући се основних одредби које произилазе из Закона о јавним
путевима.
У појасу уз државне и остале путеве унутар насеља избор микролокације пре свега
зависи од постојећег броја и стања ССГ-а, зонирања насеља, постојећих и планираних
намена простора, заштићених природних добара, као и других релевантних података
(стање еколошких параметара, правци дувања ветрова, положаја индустријских и
других еколошки проблематичних садржаја, положаја стамбених зона, школа и свих
других садржаја где је могуће потенцијално угрожавање животне средине).
Реализација евентуалних нових ССГ-а (бензинске и гасне станице) у обухвату Плана ће
се вршити на основу претходно урађеног плана детаљне регулације (ПДР-е)/
урбанистичког пројекта (УП-а)7 уз обавезно испуњавање инфраструктурних, комуналних,
еколошких и осталих услова микролокације.
Опште смернице - критеријуми за избор микролокације ССГ-а се могу поделити у три
групе:
1. саобраћајне смернице - усмерење ка циљу лаке доступности (мање вожње због
снабдевања горивом) и ка циљу безбедности (што мања саобраћајна сметња),
дефинисаних кроз опредељења:
- повољне микролокације су улазно-излазни правци у насељу, радне и складишне
зоне, уз гараже, сервисе, радионице и слично;
- избегавање микролокација на главним градским саобраћајницама – транзитним
путевима кроз насеље;
- Избегавање микролокација у близинама високо оптерећених раскрсница и
чворова,
оштрих
кривина,
непрегледних
места,
као
и
у
близини
инфраструктурних система (гасовода, нафтовода, далековода и др.);
7 Уколико није дефинисана грађевинска парцела ССГ-ма, односно ако је потребно дефинисати грађевинско земљиште и
регулацију, односно извршити разграничење површина јавне и остале намене обавезна је израда ПДР-е, док је за
случајеве реконструкције постојећих или изградње нових садржаја ССГ-ма, ако се не мења регулација обавезна израда
УП-а.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

71

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОВАЧИЦА

- избегавање микролокација на начин да не ометају, прекидају и заузимају
површине за динамички саобраћај, посебно токове нeмоторног саобраћаја
(пешаци и бициклисти);
- препорука за насељске ССГ-е: на 10000 становника и гравитацију од око 3000
возила;
2. просторно-урбанистичке смернице: усмерење ка циљу одговарајућег броја (мањи
број станица мањег капацитета) и ка циљу амбијенталног уклапања (што
квалитетније архитектонско уклапање у постојећу изграђеност), дефинисаних кроз
опредељења:
- повољне микролокације су зоне са мањим густинама насељености, у близини
централних делова насеља;
- избор ССГ-а са минималним садржајима (точење горива) и са што мањим
заузимањем површине (тзв. „дворишне - градске“);
- ССГ својим изгледом и архитектонским решењима треба да буде укомпонована у
околину и са одговарајућим и сврсисходним осветљењем;
3. еколошке смернице: усмерење ка циљу смањења директних и индиректних утицаја
на еколошке параметре (на земљиште, ваздух и воду), дефинисаних кроз
опредељења:
- избор микролокације на начин да што мање потенцијално угрожава околне
становнике (удаљеност 50-100 m од стамбених објеката, физичко раздвајање од
пешачких стаза и слично);
- избегавање микролокација у близинама школа, вртића, јавних установа и густо
насељених стамбених зона, где се потенцијално може очекивати већи број људи;
- заштиту околине (посебно воде) максимално обезбедити затвореним системом
одводњавања са вишестепеним системом (сепаратори и таложници) уз редовно
одржавање система;
- хортикултурно оплемењивање микролокације у циљу заштите водотокова,
загађивања ваздуха и визуелног скривања од оних који се ССГ-е не користе.
5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Општи услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних и пројеката
за грађевинску дозволу, за све саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:
- Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09,
53/10, 101/11 32/13-УС и 96/15);
- Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15);
- Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“,
бр. 104/13, 66/15-др. закон и 92/15);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11);
- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу,
одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени
гласник РС“, бр. 20/96, 18/04, 56/05 и 11/06);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Државни пут I реда
Заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном
појасу ширине од 20 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног
појаса на спољну страну);
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- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног
појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и
заштитни појас (20 m) и у којој није дозвољено отварање рудника, каменолома и
депонија отпада.
Планирани ДП – „Банатска магистрала“ - Путна деоница III Зрењанин – Панчево
- коридор ширине 40 m;
- коловоз ширине 7,7 m тј. (2 х 3,5 m саобраћајне траке);
- ивичне траке (између возне траке и банкине) 2 х 1,0 m;
- банкине 2 х 1,5 m;
- рачунска брзина Vrac = 100 km/h;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 kN по осовини);
- једнострани нагиб коловоза;
- потпуна контрола приступа;
- обавезна изградња сервисних саобраћајница у зони где коридор пролази кроз радне
садржаје у грађевинском подручју;
- укрштање са категорисаном путном мрежом: површинске (сигналисане) раскрснице.
Државни пут II реда
Заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном
појасу ширине од 10 m (са обе стране, рачунајући од крајње тачке земљишног
појаса на спољну страну);
- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног
појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и
заштитни појас (10 m) и у којој није дозвољено отварање рудника, каменолома и
депонија отпада.
Државни пут IIа реда бр.129 (Р-110) и бр.130 (М-24) са следећим програмскопројектним елементима:
- коридор ширине 30 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора;
- коловоз ширине: 7,1 m тј. (2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х 0,25 m) са ивичним тракама
/6,5 m са ивичњацима;
- рачунска брзина Vrac = 80 km/h, у насељу (50) 60 km/h;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 kN по осовини);
- једнострани нагиб коловоза;
- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице;
- паркирање у оквиру коридора дозвољено.
Општински пут
Заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном
појасу ширине од 5 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса
на спољну страну);
- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног
појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и
заштитни појас (5 m).
Општински пут са следећим програмско-пројектним елементима:
- коридор ширине 20 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора;
- коловоз ширине 6,0 m тј. (2 х 2,75 m саобр.траке + 2 х 0,25 m ивичне траке/
ивичњаци);
- рачунска брзина Vrac = 60 km/h;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (оптерећење мин. 60 кN по осовини);
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- једнострани нагиб коловоза;
- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице;
- паркирање у оквиру коридора дозвољено.
Главне насељске саобраћајнице (део траса државних и општинског пута)
У коридору главне насељске саобраћајнице је потребно планирати реконструкцију
државног и општинских путева и саобраћајних прикључака на исте са следећим
пројектним елементима:
- задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице;
- коловоз има ширину 7,0 m тј. две саобраћајне траке са ширином од мин. 3,25 m и
ивичним тракама (ивичњацима) од 0,25 m;
- носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (мин. оптерећење 60
кN по осовини);
- нагиб коловоза је једностран;
- паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу, ивично или
сепарисано;
- главну насељску саобраћајницу искористити за вођење интерног теретног,
транзитног и јавног саобраћаја;
- бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или неког
другог материјала) са ширином од 2,5 m (мин. 2,1 m) као двосмерне или 1,5 m (мин.
1,3 m) као једносмерне;
- вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице вршити преко
изграђених пешачких стаза, ширине мин. 1,5 m, обострано уз регулациону линију.
Сабирне насељске саобраћајнице
- Задржава се постојећа регулација уличних коридора сабирних саобраћајница, а у
деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора је
16,0 m.
- Коловоз сабирне саобраћајнице је ширине 6,0 m (2 х 3,0 m), мин. 5,5 m (2 х 2,75 m) у
зависности од значаја сабирне саобраћајнице у насељској мрежи саобраћајница.
- Носивост коловозне конструкције за сабирне саобраћајнице је за средњи или лак
саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по осовини).
- Нагиб коловоза је једностран.
- Паркирање у оквиру уличног коридора организовати ван коловоза, ивично или
сепарисано, зависно од конкретне ситуације.
- Вођење пешачких токова вршити по пешачким стазама, ширине мин. 1,5 m,
обострано уз регулациону линију.
Приступне насељске саобраћајнице
- Приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај, у
зависности од мобилности у зони и дужине улице, а у деловима насеља где се уводи
нова регулација минимална ширина уличног коридора је 10,0 m.
- Саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2 х 2,75 m
(мин. 2 х 2,5 m) или за једносмерни саобраћај, са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са
мимоилазницама (ако се за њима укаже потреба).
- Носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (оптерећење
60 kN по осовини).
- Паркирање путничких возила у регулационом профилу није дозвољено.
- Нагиб коловоза је једностран.
- Раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу
прегледност и безбедност.
- Пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине мин. 1,5 m где је то могуће
у попречном профилу, а ако то није случај мин.ширина је 1,2 m.
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Колски прилази парцелама
У оквиру обухвата Плана планирани су осим приступних саобраћајница (делимично
изграђених) и колски прилази чија је функција везана за обезбеђење прилаза
парцелама. Ширине коловоза, као и диспозиција су утврђени на основу локалних
услова. При пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир
следеће просторно-пројектне основе:
- задржавање постојећих регулационих линија уз минималне корекције у случајевима
где је то неопходно (обезбеђење проходности);
- колске прилазе изводити искључиво за колски приступ грађевинским парцелама;
- у деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина коридора колског
прилаза је 2,5 m;
- примена свих осталих услова изградње као и за све остале саобраћајнице у оквиру
обухвата Плана (коловозне конструкција, услови одводњавања);
- немоторни (пешачко-бициклистички) саобраћај обављати заједно на истим површинама.
Објекти преко канала (мостови):
- Објекте преко канала – мостове градити од савремених материјала (армиранобетонска, челична конструкција), за колски и пешачки саобраћај, носивости за
средње тешки саобраћај.
- Минимална ширина моста је 5,0 m.
- Обавезна је изградња заштитне ограде мин.висине 1,2 m.
Саобраћајни терминали
Аутобуска станица (АС) – аутобуска стајалишта: Приликом изградње / реконструкције
постојећих и изградње нових аутобуских стајалишта и изградње централног терминала
АС придржавати се одредби Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) и Правилника о ближим
саобраћајно - техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију
аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, бр. 20/96, 18/04,
56/05 и 11/06). Такође, потребно је придржавати се следећих услова:
- ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 3,25 m (изузетно 3,0 m);
- дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 13,0 m за један аутобус,
односно, 26,0 m за два или за зглобни аутобус;
- коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и изведена
за осовинско оптерећење за средње тежак саобраћај (мин.60 kN по осовини);
- одводњавање стајалишта извести са падом од 2% од ивице коловоза.
Капацитет централне аутобуске станице (АС) ће бити дефинисан према технолошким
захтевима мањих градова и структурама превозних захтева (долазака, полазака и
одлазака). Технолошко решење подразумеваће долазне и одлазне (отпремне) пероне
са могућим перспективним решењем успостављањем градске линије јавног превоза.
У окружењу планираног комплекса АС потребно је дефинисати капацитете за
стационирање путничких возила потенцијалних корисника овог комплекса.
Железничка станица (ЖС): Железничка станица са свим неопходним садржајима на
постојећој локацији, осим темељне реконструкције објеката (станична зграда),
колосека, перона, телекомуникационе и сигнално-сигурносне опреме, захтева и
одговарајуће партерно и хортикултурно опремање. Осим станичног трга потребно је
дефинисати и приступну саобраћајницу са паркинг просторима, зеленилом и пратећим
услужним објектима. Све ове активности у комплексу ЖС обавезно реализовати у
складу са условима АД „Инфраструктура железница Србије“.
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Станице за снабдевање горивима (ССГ): Приликом изградње и реконструкције објеката
и саобраћајних терминала (као и за остале комплементарне садржаје) потребно је
претходно извршити саобраћајна и еколошка истраживања, која ће дати одговарајућа
решења, у складу са условима из законске и подзаконске регулативе која се односи на
ову проблематику - Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“,
број 88/10), Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о
ускладиштавању и претакању запаљивих течности („Службени лист СФРЈ“, бр. 20/71 и
23/71) и Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о
ускладиштавању и претакању горива („Службени лист СФРЈ“, бр. 27/71, 29/71 и
„Службени гласник РС“, број 108/13).
Стационарни саобраћај
Паркинге за путничка возила треба пројектовати у оквиру насељских саобраћајница, у
виду ламела уз ивицу коловоза, са паркинг местима димензија 5,0 m х 2,5 (мин. 4,8 m
х 2,3 m). Саобраћајно - манипулативне површине паркинга извести од савремених
коловозних конструкција.
Паркинге за теретна возила пројектовати у радним зонама и садржајима, као пролазне,
са косим постављањем (под углом од 45 или 60), са димензијама паркинг места 7,5 m
х 3,5 m или 18,0 m х 3,5 m.
Препоруке норматива за паркирање путничких возила који одговарају насељским
садржајима, степену моторизације (163,89 ПА/1000 становника) и локалним условима,
које би требало узети у обзир код изградње или реконструкције су:
-

становање
производња
пословање
трговина
хотели
ресторани

ПМ/1000 m2
12
20
20
35
30
60

Бициклистичке стазе
Приликом пројектовања бициклистичких стаза потребно је придржавати се услова за
пројектовање истих, са ширином од мин. 2,1 m за двосмерни и мин. 1,3 m за
једносмерни саобраћај, са подлогом од асфалта или бетона. Обавезно је обележавање
свих бициклистичких капацитета одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.
Бициклистичке стазе ће бити изграђене у главној насељској саобраћајници, према ситуацији
на графичком приказу бр. 5. „Саобраћајна инфраструктура са регулацијом и нивелацијом“.
Пешачке стазе
Минимална ширина пешачких стаза је дефинисана Правилницима и техничким
прописима. Пешачке стазе пројектовати у зависности од положаја у оквиру хијерархије
мреже, обима кретања и просторних могућности, од асфалта, бетона или
префабрикованих елемената.
Нове садржаје (јавне, пословне, спортско-рекреативне и др.) обавезно повезати са
сепарисаном пешачком стазом задовољавајућег капацитета. У оквиру уличних
коридора пешачке стазе су минималне ширине од 1,2 m.
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Коридор железнице
Ширина железничког коридора је утврђена законском регулативом и износи 16,0 m, што
представља простор који је резервисан за смештај свих садржаја у функцији пруге
неопходних за безбедно одвијања саобраћаја. Услови за уређење унутар овог коридора су
дефинисани законском, подзаконском и регулативом управљача - АД „Инфраструктура
железнице Србије“.
Општи услови за изградњу у коридору железнице су:
- заштитни пружни појас у ширини од 100 m (са обе стране, рачунајући од осе
крајњих колосека), где је дозвољена изградња по селективном приступу и по
условима железнице;
- пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 m, у насељеном
месту 6 m, рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни
простор у висини од 14 m; пружни појас обухвата и земљишни простор службених
места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све
техничко - технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег
јавног пута;
- инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 m,
рачунајући од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу,
одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре;
- у инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу градити
објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу издате
сагласности управљача инфраструктуре, и уколико је изградња тих објеката
предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе;
- могуће je планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом, али тако да
размак између железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу
поставити сви уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и
путу, с тим да износи најмање 8,0 m, рачунајући од осовине најближег колосека до
најближе тачке горњег строја пута (банкина);
- постојећа укрштања насељске путне мреже (укрштаји пруге и трасе државног пута II
реда бр.129) са железничком пругом реконструисати у путне прелазе у нивоу, уз
обавезно осигурање са одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.
5.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру
Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну
саобраћајницу, минималне ширине у зависности од зоне основне намене (дато у
поглављу II тачка 4. Правила грађења за појединачне грађевинске парцеле), уз
сагласност управљача над саобраћајницом - путем.

5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода – одводњавање
Затечена детаљна каналска мрежа представљаће и у наредном планском периоду
основу за прихватање и одвођење свих сувишних вода у насељу. Уређење канала
одводног система „Ковачички“ у њиховом току кроз насеље, наставиће да се врши у
складу са условима о заштити површинских водотокова, а према условима и
сагласностима надлежног водопривредног предузећа.
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У





обухвату Плана су следећи мелиорациони канали система детаљне каналске мреже:
Ковачички 3 од стационаже km 0+074 до km 1+105,
Ковачички 3-1 од стационаже km 0+000 до km 1+100,
Ковачички 3-2 од стационаже km 0+000 до km 0+700 и
Ковачички 3-3 од стационаже km 0+000 до km 2+080.

Евакуација вишка воде са посматраног подручја обавља се путем црпне станице
лоциране на каналу Ковачички 3 на стационажи km 0+045, која се налази ван
обухвата Плана.
Водни објекти за коришћење вода
Воде у водотоцима и подземне воде, као део укупних вода, представљају јединствен
водопривредни подсистем и њихове количине и квалитет морају бити у складу са
потребама друштва и заштитом животне средине. Приликом коришћења вода не смеју
се угрозити прописани водни режими (квалитативне и количинске компоненте),
довести у опасност здравље људи, угрозити животињски и биљни свет, природне и
културне вредности и добра (естетске вредности вода и околине, археолошки,
историјски, биолошки и геолошки ресурси, итд.), као и рационалне потребе низводних
корисника и заинтересованих за воде.
Све ове ресурсе вода, као јединствену целину, потребно је рационално и оптимално
користити дефинишући улоге појединих објеката система у оквиру целине (базна
изворишта, изворишта за покривања врхова дијаграма потрошње, итд.). Подземне воде
одговарајућег квалитета потребно је на савремен и рационалан начин заштитити и
искористити за водоснабдевање становништва. Остале подземне воде, уколико њихова
експлоатација не угрожава природну средину, могу се користити за потребе индустрије,
наводњавања и у друге сврхе. Принцип је да се најпре до рационалних, еколошки
прихватљивих граница искористе локална изворишта подземних и површинских вода, док
се регионалним системима допремају недостајуће количине вода.
Постојеће извориште у Ковачици се задржава, уз потребу за даљим уређењем
комплекса и изворишта у складу са Законом о водама и Правилником о начину
одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање
(„Службени гласник РС“, бр. 92/08). За постојеће извориште у насељу урађен је и
Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта, којим су дефинисане 3 зоне
санитарне заштите, као и режим коришћења у свакој од зона. Закључак из тог
Елабората је да је подобност санитарне заштите изворишта у Ковачици,
задовољавајући без обзира што се извориште налази у урбаној зони насеља, а ту
повољност омогућује заштитни водонепропусни повлатни слој велике дебљине од
најмање 15 m, који умањује и неутралише утицај загађивача са површине терена.
Извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резервоари, црпне станице итд.),
како би се комплетирао цео систем, а тиме и обезбедили потребни капацитети.
Оптималну дугорочну оријентацију снабдевања водом становништва представља
изградња рационалних регионалних и међурегионалних система у које би били
интегрисани постојећи насељски водоводни системи. Ови системи треба на складан
начин да допуне недостајуће количине вода са локалних изворишта.
Простор обухваћен овим Планом припада Јужнобанатском регионалном систему
(извориште: локална изворишта и алувион Ковин-Дубовац; насеља и општине које
снабдева: Панчево, Опово, Ковин, Ковачица, Алибунар, Вршац, Пландиште и Бела Црква).
У решењима комплексних водопривредних система која користе воду највишег квалитета снабдевање становништва увек има приоритет при расподели воде на кориснике.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

78

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОВАЧИЦА

Усвојена концепција техничког решења предвиђа дистрибуциону мрежу за обезбеђење
сваког потрошача водом довољном количином, потребног притиска и одговарајућег
квалитета.
Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих улица и објеката питком
водом, као и за потребе заштите од пожара. Обзиром да постојећа мрежа на појединим
местима, ни пречником ни положајем не задовољава садашње потребе, потребно је
предвидети полагање цевовода у свим новопланираним улицама, као и реконструкцију
и замену цевовода тамо где је то неопходно. Новопланирану мрежу везати у прстен
како би се обезбедило квалитетно снабдевање, тј. избегло стварање уских грла у
потрошњи. Због проблема са квалитетом питке воде, извршиће се замена постојећих
азбест-цементних цевовода, са новим нешкодљивим од полиетилена.
Ради рационализације коришћења висококвалитетне воде за пиће и заштите исте од
непотребног расипања потребно је на минималну меру свести губитке на водоводној
мрежи. Норма потрошње за становништво ће бити на нивоу од 120 l/стан./дан до
150 l/стан./дан, што је у већини случајева мање од данашње норме за становништво.
Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће количине отпадних вода,
увести обавезу рационализације потрошње увођењем процеса рециркулације, чиме ће се
обезбедити вишеструка употреба захваћене воде, очување и заштита водних ресурса како
од загађења, тако и од прекомерне експлоатације и исцрпљивања појединих издани.
Снабдевање технолошком водом је могуће из првог водоносног слоја (фреатска издан) уз
сталну контролу воде пре и у току експлоатације, или из водотокова.
Снабдевање водом у оквиру рубних предела насеља, као и тамо где нема могућности за
снабдевање водом преко насељске водоводне мреже, биће решено индивидуално,
путем бушених бунара.
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и
заштиту вода
Атмосферске воде ће се из насеља и даље одводити системом отворених канала. Развој
атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина унутар
насеља и индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну
канализацију конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост
простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се изграђени делови
рационално уклапају у будуће решење.
Атмосферска канализација на простору насеља подразумева мрежу канала којом ће се
одводити атмосферске воде чији су протицаји током године врло променљиви и
отпадне воде од поливања и прања платоа. Поменуте воде треба одвести са
асфалтираних површина (платоа, саобраћајница, тротоара, паркинг простора)
гравитационо и са кровова објеката, олуцима слободним падом. Повећана количина
атмосферских вода и скраћено време концентрације, услед сталне урбанизације насеља,
наводи на решење проблема отвореном каналском мрежом. Таква каналска мрежа већ
постоји у насељу али услед лошег одржавања није у функцији свом својом дужином.
Отворену каналску мрежу прорачунату са променљивим интензитетом кише треба редовно
одржавати – чистити, а такође и раније наслеђене објекте као што су пропусти.
Атмосферске воде, у зависности од порекла, упустити у реципијент након адекватног
третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након
третирања на одгoварајућем уређају (сепаратору уља и брзоталоживих примеса).
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Чисте атмосферске воде чији квалитет одговара II класи воде могу се без
пречишћавања одвести у одводне канале путем уређених испуста који не залазе у
протицајни профил и који су осигурани од ерозије.
С повећањем потрошње воде, неминовно ће се јавити и потреба за ефикаснијим
одвођењем вода. Досадашњи начин сакупљања и одвођења отпадних вода није
задовољавао потребне прописе, те је неопходно у наредном планском периоду
приступити изградњи новог система. Да би се овај задатак обавио успешно, потребно је
израдити пројектно-техничку документацију, по којој би се тај задатак реализовао у
пуној мери, како не би долазило до стихијског развоја канализационе мреже.
Канализационим системом треба омогућити одвођење санитарних отпадних вода из
насеља до постројења за пречишћавање отпадних вода. Мрежа ће се положити до свих
објеката и корисника простора на посматраном подручју, дуж постoјећих
саобраћајница користећи расположиве просторе и падове терена.
Индустријске отпадне воде решаваће се посебним системом. Зависно од врсте и типа
загађене воде вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз предтретман, па ће се тек
онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и атмосферском отпадном водом, а у
складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 01/16).
Услови предтретмана индустријских отпадних вода треба да:
- заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих система;
- заштите канализациони систем и објекте на њему;
- заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају и
- обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материје које се мало или
никако не одстрањују на централном уређају за пречишћавање отпадних вода, а
које могу угрозити захтевани квалитет вода реципијента.
Техничко решење канализационог система засниваће се на гравитационом одводу
отпадних вода до уређаја за пречишћавање. Минимални пречници уличних
канализационих цеви не могу бити мањи од  150 mm. Канализациона мрежа мора да
задовољава услове по питању материјала и профила цеви. Канализациону мрежу
пројектовати тако да је могуће вршити етапну реализацију. Једна од фаза је била и
изградња постројење за пречишћавање отпадних вода.
На хоризонталним скретањима трасе, на прикључцима бочних колектора и на месту
денивелације – каскаде, предвиђа се постављање шахтова, такође се и на растојању
које не сме бити веће од 50 m постављају ревизиони шахтови који служе за одржавање
(испирање) колектора током експлоатације.
Изградњом канализационог система отпадне воде ће се, пре упуштања у реципијент,
пречистити на централном постројењу за пречишћавање отпадних вода, који је
лоциран југозападно од грађевинског подручја насеља. Карактер реципијента
предвиђа, односно захтева висок степен пречишћавања.
Водопријемник пречишћених отпадних вода је водоток Надел.
5.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода – одводњавање
 Водно земљиште у заштићеној зони водотока и мелиоративних канала дефинисано је
положајем регулационе линије насипа или обалоутврде за регулисане делове
корита, односно границом водног земљишта утврђеном Законом о водама за
нерегулисане делове корита, те се може користити као пашњачка површина.
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Принципи уређења водног земљишта дефинишу се према намени површина у
појединим зонама и прибављеним водопривредним условима За делове зона који су
обрађени - или ће бити обрађени - кроз Планове детаљне регулације, важиће
правила грађења и уређења дефинисана тим плановима.
За планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони мелиорационих
канала, дуж обала канала мора се обезбедити стална проходна радно инспекциона
стаза ширине минимално 5 метара у грађевинском подручју, односно 10 метара у
ванграђевинском подручју за пролаз и рад механизације која одржава канале, и у
овом појасу се не смеју градити никакви објекти (зграде, шахтови, вентили, садити
дрвеће, постављати ограде и сл.). У случају да се планира постављање
инфраструктуре на водном земљишту, у експропријационом појасу канала, по траси
која је паралелна са каналом, инсталацију положити по линији експропијације
канала, однсоно на минималном растојању од исте (до 1,0 метар), тако да међусобно
(управно) растојање између трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0 метара у
грађевинском, односно 10,0 метара у ванграђевинском подручју.
Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1,0 метар испод нивоа терена
и мора подносити оптерећења грађевинске механизације којом се одржава канал, а
саобраћа приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно инспекционе
стазе. Сва евентуална укрштања инсталација са каналом планирати под углом од
90°.
У мелиорационе канале је забрањено испуштати било какве непречишћене отпадне
воде, изузев условно чистих атмосферских вода. Све друге отпадне воде које се
уливају у мелиорационе канале морају бити пречишћене у рангу II класе воде према
Уредби о категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода („Службени
гласник СРС”, број 5/68). Исто тако морају се задовољити услови које прописује
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11 и 48/12), Прилог 2, Глава III,
Табела 1.
Евентуална изградња нових канала или измештање и промена регулације
постојећих, ради задовољавања општедруштвеног интереса, вршиће се на основу
плана детаљне регулације и водних услова надлежног органа.
Изградња саобраћајних и сличних објеката (прелази преко канала, изградња
приступних саобраћајница, итд), као и полагање инфраструктуре на каналском
земљишту, који не захтевају промену регулације, вршиће се на основу овог Плана и
водних услова надлежног органа.
Предвиђено уређење парцела и њихово коришћење ни на који начин не сме да ремети
могућност и услове одржавања и функцију водних објеката, треба да је обезбеђен
слободни протицајни профил канала, стабилност дна и косина канала, несметан пролаз
службеним возилима и механизацији у зони водних објеката.
Промена граница и намене водног земљишта на које право коришћења, односно право
својине имају ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, не могу се мењати без сагласности ЈВП
„Воде Војводине“ Нови Сад.

Водни објекти за коришћење вода
 Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном фронту,
по могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или обострано
зависно од ширине уличног фронта).
 Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна
мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре; минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се
врши у зонама где није могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати
стабилност осталих објеката (мин. 0,5 m).
 Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње; минимално
одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
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 Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0 m мерено од горње ивице
цеви, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину
прикључка свести на дубину постојећег цевовода.
 Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на
одстојању мин. 2 DN.
 На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од
ширине пута за мин. 1,0 m са сваке стране.
 На траси предвидети постављање довољног броја надземних противпожарних хидраната.
 Приликом реализације водовода придржавати се техничких прописа за
пројектовање, извођење и одржавање мреже.
 По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже извршити катастарско
снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних
инсталација.
 Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених
радова.
 Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове водоводне
мреже.
 Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са надлежним ЈКП, а на
пројекте наведених хидротехничких објеката прибавити сагласност истог.
 За коришћење воде у технолошком поступку производње (техничка вода) у планираним
радним и радно-пословним зонама потребно је обезбедити воду из сопствених
изворишта-бунара, а воду за санитарно-хигијенске потребе прикључењем на јавни
водовод.
 Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.
 Прикључак на јавни водовод врши искључиво надлежно ЈКП.
 Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се
у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.
 Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП, а у
складу са техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП-а.
 Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.
 Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 mm.
 Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде у породичним стамбеним
објектима, пословним просторијама, гаражама, по правилу, постављају се у засебно
изграђена склоништа ван објекта или унутар објекта, а у вишепородичним
стамбеним објектима у заједничким просторијама, у специјално изграђеним касетама
за смештај водомера.
 Код стамбено-пословних објеката обавезно је раздвајање инсталација са монтажом
засебних водомера за стамбени и за пословни део објекта.
 Код изградње нових зграда вишепородичног (колективног) становања потребно је
обезбедити да свака стамбена и пословна јединица има засебан водомер, који се
мора поставити у заједничке просторије уз монтажу заједничког водомера у шахту
којим би се мерила кумулативна потрошња воде.
 Индивидуални водомер са арматуром у вишепородичном стамбеном објекту, по правилу,
мора бити смештен у касети - ормарићу, који је причвршћен за зид, сачињен од метала
или другог погодног материјала, а лоциран у заједничким просторијама.
 Склониште у које је смештен индивидуални водомер, а налази се ван објекта на
парцели корисника, мора се изградити од цигле или бетона, минималних димензија
100 cm x 120 cm x 150 cm.
 Код надградње и реконструкције зграда колективног становања водоснабдевање нових
стамбених јединица врши се преко заједничког постојећег водомера, уз израду нових
унутрашњих инсталација, тако да се омогући постављање водомера за сваку нову
стамбену јединицу, приликом реконструкције комплет унутрашњих инсталација објекта.
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 Код изградње пословних објеката површине преко 150 m2 код којих је потребна
изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима
противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 63 mm, са монтажом
водомера DN 50 mm.
 Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа
врши се прикључење објеката пречника максимално DN 110 mm,са монтажом водомера
DN 100 mm.
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и
заштиту вода
 Трасу мреже канализације отпадних вода (фекалне канализације) полагати између две
регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зелени појас (трасу полагати са
једне стране улице или обострано зависно од ширине уличног фронта).
 Трасе ровова за полагање цевовода фекалне канализације се постављају тако да
задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре; минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се
врши у зонама где није могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати
стабилност осталих објеката.
 Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угрожава
стабилност објеката.
 Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,5 m, мерено од горње ивице
цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту
прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину
постојећег цевовода.
 Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на
одстојању мин. 2 DN.
 На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од
ширине пута за мин. 1,0 m са сваке стране.
 На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном
растојању од 160-200 DN, а макс. 45,0 m.
 Приликом реализације фекалне канализације придржавати се техничких прописа за
пројектовање, извођење и одржавање мреже.
 По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже извршити катастарско
снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних
инсталација.
 Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених
радова.
 Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове мреже.
 Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са надлежним ЈКП, а на пројекте
наведених хидротехничких објеката прибавити сагласност истог предузећа.
 Одвођење вода решаваће се сепаратном канализационом мрежом, тако да се посебним
прикључком прихватају и одводе фекалне отпадне воде, а посебним сувишне
атмосферске воде.
 Прикључење на фекалну канализацију врши искључиво надлежно ЈКП.
 Прикључак на фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту.
 Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП, а у складу са типом објекта,
техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП-а.
 Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на
канализациону мрежу, ако је она изграђена.
 Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160 mm.
 Ревизионо окно лоцира се на 1,0 m од регулационе линије парцеле; мора се изградити
од цигле или бетона са постављањем ливено-гвозденог поклопца у нивоу коте терена.
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 Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону мрежу или, до
изградње исте, путем септичких јама.
 Септичка јама мора бити изграђена од водонепропусног материјала и одржавана тако
да се отпадне воде не изливају око ње, а посебно не на земљиште суседних објеката
или на јавне површине.
 Није дозвољена изградња септичких јама на јавним површинама.
 Након прикључења на фекалну канализацију обавезно је испразнити, дезинфиковати и
затворити септичку јаму уз обавештење комуналној инспекцији.
 Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материје, могу
се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај
за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у
канализацију.
 Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикључити на
фекалну канализацију под условом да постави водомер за мерење исцрпљене воде;
 Ради заштите објеката корисника од повратног дејства фекалних вода изазваних
успорима у уличној канализацији, положај санитарних објеката (сливника, нужника и
сл.) не може бити испод коте нивелете улице, а изузетно се може одобрити
прикључење објеката, чији су санитарни уређаји испод коте нивелете улице уколико су
пројектовани и уграђени заштитни уређаји (заштитне уређаје уграђује корисник и исти
је саставни део кућне инсталације).
 Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне
саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техничко-економске
анализе.
 Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне трасе отворених
канала) или испод коловоза по осовини коловозне траке.
 Кишну канализацију поставити изнад нивоа поземних вода уз обавезно заптивање
спојева.
 Приликом прикључења нових канала на постојеће укључење извести тако да кота
дна новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а
препоручује се прикључење у горњој трећини.
 Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на
таложнику, односно сепаратору уља и масти.
 Одвођење атмосферских вода из радних/индустријских зона и комплекса вршити
искључиво преко сепаратора уља и масти.
 Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама обавезно зацевити према
важећим прописима и стандардима.
 Улив атмосферских вода у реципијенте извести путем уређених испуста, који су
осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала.
 Уређење корита канала дефинисати кроз израду одговарајуће пројектно-техничке
документације, а на основу водних услова, које издаје надлежни орган.
 У зони канала, у појасу ширине мин. 5,0 m од ивице обале канала у грађевинском
подручју, односно 10 метара у ванграђевинском, не могу се градити никакви
објекти, садити дрвеће и вршити друге радње којима се ремети функција или
угрожава стабилност канала или омета редовно одржавање истог. Подземни објекти
морају бити укопани мин. 1,0 m испод површине терена, а овај појас мора бити
стално проходан за механизацију, која одржава корито.
 У циљу заштите од поплава од високих нивоа подземних вода и од вишка
атмосферских вода потребно је редовно одржавати канале и пропусте.
 Забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, успоравање и дизање нивоа
воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у
земљишту.
 Забрањено је испуштање свих отпадних вода у канале.
 Укидају се сви илегални испусти отпадних вода у канале.
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5.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру
 Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног
на парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије у складу са
Локацијским условима надлежног јавног комуналног предузећа.
 Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима
надлежног комуналног предузећа. Дубину укопавања на месту прикључења сводити
на дубину постојећег цевовода. До изградње насељске канализационе мреже
дозвољена је изградња водонепропусних бетонских септичких јама на мин. 3,0 m од
свих објеката и границе парцеле.
Услови за прикључење на земљишту остале намене:
 прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима
надлежног комуналног предузећа;
 прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног
на парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије;
 где је потребно, предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже, а у складу
са условима противпожарне заштите;
 прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима
надлежног комуналног предузећа;
 дубину укопавања на месту прикључења сводити на дубину постојећег цевовода;
 до изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња водонепропусних
бетонских септичких јама на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле;
 условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања
упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле;
 отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски
канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар
самог комплекса;
 све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију пречистити на
сепаратору уља и брзоталоживих примеса.

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре
Напајање електричном енергијом потрошача у насељу Ковачица у планском периоду
обезбедиће се из трансформаторске станице 110/20 kV „Дебељача“, снаге 31,5 MVA.
Напајање насеља ће се вршити са 20 kV напонског нивоа, преко дистрибутивних
трафостаница, које могу бити монтажно-бетонске, зидане или стубне.
У насељу постоји изграђена електроенергетска мрежа, која ће се у наредном периоду
развијати према потребама развоја конзума. Изградњом нових трафостаница 20/0,4 kV
напонског преноса и реконструкцијом постојећих обезбедиће се довољно капацитета за
све потрошаче. При планирању потрошње за плански период треба узети у обзир
могући развој привреде, као и повећање потрошње домаћинстава.
Планирана нисконапонска електроенергетска мрежа ће бити углавном надземна на
бетонским и гвоздено-решеткастим стубовима, а високонапонска подземна унутар
грађевинског подручја. У деловима насеља где је планирано вишепородично
становање, радне зоне, централни садржаји и спортско-рекреативне површине мрежа
ће се у потпуности каблирати, а трасе каблова планирају се обострано дуж улица.
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Планирана нисконапонска мрежа може бити изграђена продужавањем постојеће мреже
у складу са потребама и на местима где постоје потребни технички и
електроенергетски услови или изградњом нове нисконапонске мреже (надземне или
подземне) на местима где не постоји постојећа мрежа.
Надземна нисконапонска мрежа ће бити формирана монтирањем нисконапонских
проводника самоносивог кабловског снопа (или проводника типа Al/Čе) на претходно
постављеним типским стубовима нисконапонске мреже или мешовитог вода. Овај тип
нисконапонске мреже градити на јавним површинама у путним појасевима
саобраћајних коридора.
Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних
нисконапонских водова који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних
кутија са припадајућим дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем
кабловских прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија
на слободностојећа армирано - бетонска постоља на јавним површинама у путним
појасевима саобраћајних коридора или њиховом уградњом на делове спољашњих
фасада (или зиданих ограда) објеката купаца, уколико се ови грађевински елементи
буду градили на регулационим линијама парцела. У случају да се постојећа
нисконапонска мрежа мора продужити, потребно је постојећу надземну мрежу
продужавати одговарајућом надземном мрежом, а подземну мрежу продужавати
одговарајућом подземном мрежом.
Изградњу нове нисконапонске мреже и подземних нисконапонских водова, мора
пратити и изградња одговарајућих дистрибутивних трансформаторских станица и
пратеће средњенапонске мреже.
Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално, по
потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се
углавном монтажно-бетонске, компактне, стубне, зидане и узидане трафостанице. Највећи
број трафостаница градиће се у радним зонама и подручјима где је планирано становање.
Који тип трансформаторске станице (стубна, монтажно-бетонска, компактна, зидана
или узидана) ће бити усвојен за изградњу, пресудно зависи од типа средњенапонске
мреже (надземна или подземна), на коју ће се трансформаторска станица прикључити.
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати у деловима насеља где је електроенергетска
мрежа каблирана, а у деловима насеља где је електроенергетска мрежа надземна,
светиљке за јавно осветљење ће се постављати по стубовима електроенергетске
мреже. Мрежу јавног осветљења дуж главних саобраћајница треба реконструисати, а у
делу насеља са централним садржајем поставити расветна тела на украсне канделабре.
Мрежу јавног осветљења реконструисати, тј. градити нову, у складу са новим
технологијама развоја расветних тела и захтевима енергетске ефикасности.
У наредном периоду потребно је део електричне енергије произведен из
конвенционалних извора супституисати енергијом из неконвенционалних - извора
обновљиве енергије.
У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске
ефикасности потребно је применити мере енергетске ефикасности, како у производним
објектима, преносној и дистрибутивној мрежи, тако и при коришћењу електричне
енергије у секторима потрошње, тј. крајњих корисника енергетских услуга.
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5.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре
Електроенергетска мрежа у насељу ће бити надземна, грађена на бетонским и гвоздено
решеткастим стубовима, а по потреби се може градити и подземно, у складу са
условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.
Услови за изградњу надземне и подземне електроенергетске мреже:
- електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима
за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV
(„Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92);
- стубове надземног вода градити као слободностојеће;
- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница;
- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m;
- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10kV и електронских комуникационих
каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко
10 kV;
- при укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања
треба да буде око 90;
- није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских
комуникационих каблова, сем при укрштању, при чему мин. вертикално растојање
мора бити 0,5 m;
- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације
дозвољено је у хоризонталној равни, при чему хоризонтално растојање мора бити
веће од 0,5 m;
- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода
или канализације;
- при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално
растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.
Услови за изградњу јавног осветљењa:
- светиљке за осветљење саобраћајница у зони централних садржаја, радним зонама,
спортско-рекреативним и парковским површинама и зони вишепородичног
становања поставити на стубове расвете и декоративне канделабре поред
саобраћајница и пешачких стаза;
- у осталим зонама расветна тела поставити на стубове електроенергетске мреже;
- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја и принципима
енергетске ефикасности.
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV:
- дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном
коридору градити као монтажно-бетонске, компактне или стубне, а на осталим
површинама типа стубне, монтажно-бетонске, компактне, зидане или узидане, у складу
са важећим законским прописима и техничким условима надлежног ЕД предузећа;
- минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката је мин. 3,0 m;
- монтажно-бетонске и компактне трансформаторске станице ће се градити као
слободностојећи објекти; могуће је градити једноструке (са једним трансформатором
називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и
двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVA и могућношћу
прикључења до 16 нисконапонских извода);
- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор правоугаоног
облика минималних димензија 5,5 m х 4,0 m за изградњу једноструке, а 6,5 m х 5,5 m
за изградњу двоструке монтажно-бетонске трансформаторске станице, са колским
приступом са једне дуже и једне краће стране;
- за стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика
минималних димензија 5,0 m х 3,0 m, за постављање стуба за трансформаторску
станицу;
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- поред објекта трансформаторске станице на јавним површинама обавезно
предвидети слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за
регистровање утрошене електричне енергије јавног осветљења;
- напајање трансформаторске станице извести двострано, кабловски са места прикључења,
по условима надлежнoг оператора дистрибутивног система електричне енергије.
Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објеката ТС 20/04 kV:
- реконструкција надземних водова свих напонских нивоа вршиће се на основу овог
Плана и услова надлежног предузећа, а подразумева замену стубова, проводника
или уређаја и опреме за уземљење и заштиту, као и трансформацију напона,
поштујући постојећу трасу вода и локацију трафостаница 20/0,4 kV.
Услови за изградњу енергетских производних објеката (соларне електране, електране
на биогас, биогориво и др.):
- производни објекти (биомаса, биогас, соларне електране и др.) капацитета мањих од
10 MVA, који ће се прикључивати на јавну електроенергетску мрежу према условима
надлежног предузећа (ЕД), или користити за сопствене потребе, могу се градити у
радним комплексима на основу Плана;
- могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: објекат који
производи енергију (топлотну, електричну), соларни колектори, трансформаторско и
разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски подземни водови;
- комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова врста енергетског објекта;
- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача;
- електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији
производног енергетског објекта каблирати.
Зона заштите електроенергетских водова:
- у заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетског објекта, супротно
закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други
радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње;
- оператор преносног, односно дистрибутивног система надлежан за енергетски
објекат, дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго
растиње које угрожава рад енергетског објекта;
- власници и носиоци права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод
или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се
онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности
енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта;
- заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње
фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“,
број 145/14) и износи за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 m;
- за слабо изоловане проводнике 4 m;
- за самоносеће кабловске снопове 1 m;
- заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала
износи за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m;
- Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи за напонски ниво
од 1 kV до 35 kV, 10 m.
5.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру
- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је
изградити прикључак, подземни или надземни, који ће се састојати од прикључног
вода и ормана мерног места (ОММ).
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради
објекат, према улици, или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице.
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- За кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 70 kW
прикључење ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из
трансформаторске станице.
- За кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 70 kW прикључење ће
се вршити из трансформаторске станице 20/0,4 кV планиране у оквиру парцеле;
- За кориснике са предвиђеном једновременом снагом мањом од 70 kW, удаљености
између 40 m и 150 m прикључење ће се вршити на нисконапонску мрежу, а за
удаљености веће од 150 m из трансформаторске станице 20/0,4 kV на парцели или у
оквиру јавне површине, уличног коридора.

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.4.1. Услови за уређење термооенергетске инфраструктуре
Насеље Ковачица није гасификовано. Изграђен је доводни гасовод високог притиска до
Шећеране „Ковачица“, односно до тзв. ГМРС „Ковачица“, која је ван обухвата Плана.
Овим су се створили сви услови да се приступи гасификацији насеља Ковачица.
Капацитет ГМРС „Ковачица“ је пројектован да задовољи потребе свих потрошача у
општини Ковачица и насеља Ковачица.
Од ГМРС „Ковачица“ планирано је да се изгради гасоводна мрежа средњег притиска до
МРС „Ковачица“ за широку потрошњу, као и до МРС (мерно регулациона станица) за
веће индустријске потрошаче у постојећим и планираним радним зонама. Од планиране
МРС „Ковачица“ планирана је изградња дистрибутивне гасне мреже ниског притиска у
постојећим и планираним уличним коридорима до потрошача природног гаса. У радним
зонама је такође планирана изградња дистрибутивне гасне мреже ниског притиска од
планираних МРС у коридорима постојећих и планираних саобраћајница до потрошача.
Будући потрошачи природног гаса прикључиваће се на гасоводну мрежу према условима и
сагласности од надлежног дистрибутера за гас. До изградње гасоводне мреже у насељу и
коришћења природног гаса за производњу топлотне енергије за грејање објеката и у
технолошким процесима производње, и даље ће се као енергенти за производњу топлотне
енергије користити чврста горива, течна горива и електрична енергија.
Са аспекта експлоатације енергетских извора (нафте, природног гаса и
хидрогеотермалних вода), предметни простор потребно је планирати за истражне
бушотине НИС-НАФТАГАСА, јер посматрани простор јужног Баната спада у одобрени
истражни простор НИС-НАФТАГАСА (на основу Решења Покрајинског секретаријата за
енергетику и минералне сировине истражни простор број 5070). На овом простору могу
се очекивати истражни радови на утврђивању енергетских потенцијала за
експлоатацију нафте, природног гаса и хидрогеотермалнх вода, у складу са Законом о
рударству и геолошким истраживањима.
Све активности везане за истраживање, експлоатацију и коришћење подземних вода и
хидрогеотермалне енергије, дозвољене су на целом простору обухвата Плана обзиром да
не представљају опасност за животну средину поштујући планска решења и ограничења.
5.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска:
- у зеленим површинама и тротоарима je 0,8 m; изузетно, дубина укопавања може
бити минимално 0,6 m, али на деоницама краћим од 50 m и на местима где нема
опасности од великих оптерећења;
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- при уздужном вођењу гасовода у коловозу je 1,3 m;
- при укрштању са улицама је 1,3 m;
- на обрадивим површинама je 1,0 m.
Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске
и ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не мања од
0,5 m слободног размака.
Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице темеља
објекта je:
- 1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar и
- 3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar.
Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1 m
за гасоводе 7-13 bar, ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава
стабилност објекта.
Када се гасовод средњег притиска води паралелно са путевима нижег или вишег реда,
његово растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора
бити минимално 0,5 m.
Табела 19. Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу
гасовода средњег притиска са другим подземним инсталацијама
гасовод
водовод
вреловод или топловод
канализација од бетонских цеви
ПТТ инсталације
ТВ и комуникациони кабели
високонапонски водови
нисконапонски водови
вишегодишње дрвенасто растиње
шахтови

Паралелно вођење (m)
0,5
0,5
0,7
0,7
0.6
0,5
0,5
0,5
1,0
0,3

Укрштање (m)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
HE
HE

Изван насељених места дата растојања треба повећати за 0,5 m код паралелног
вођења и 0,2 m код укрштања.
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска при укрштању са
жељезничком пругом и индустријским колосеком износи 1,5 m, рачунајући од горње
ивице прага и 1 m испод пратећег продужног јарка. Није дозвољено укрштање са
пругом испод скретница.
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама и каналима, гасовод се no правилу
води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе
гасовода може бити од 60° до 90°.
При укрштању гасовода са путевима и улицама крајеви заштитне цеви морају бити ван
подручја или зоне објекта мин. 1,0 m са сваке стране. Крајеви заштитне цеви морају
бити херметички затворени. Заштитне цеви краће од 20 m морају имати једну одзрачну
цев DN50, a цеви дуже од 20 m две одзрачне цеви DN50, постављене на крајевима
заштитне цеви. Одзрачне цеви се изводе на површини земље у виду надземне луле
висине 2 m.
При укрштању гасовода са жељезничком пругом крајеви заштитне цеви морају бити
изведени најмање 5 m од ближе шине, односно крајеви заштитне цеви морају бити
изведени 1 m од спољне ивице одводног канала (јарка) или ножице насипа.
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Називна величина заштитне цеви мора бити таква да je размак између спољашње
ивице заштитне цеви најмање 50 mm. Дебљина зида се одређује прорачуном.
Мерно-регулационе станице (МРС) се no правилу смештају у засебне објекте или
металне ормане на посебним темељима.
Табела 20. Минимално растојања МРС од других објеката

до
до
до
до

зграда и других објеката
жељезничких пруга
пута (до ивица)
надземних електричних водова

Улазни притисак
Улазни притисак
до 7 bar
од 7 до 13 bar
10 m
15 m
10m
15 m
5m
8m
1,5 пута висина стуба

Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом
ограде. Удаљеност ограде од спољних зидова МРС мора бити 3 m. Ограда мора бити
висока најмање 2 m.
Приликом извођења било каквих радова потребно je да се радни појас формира тако да
тешка возила не прелазе преко гасовода на местима где није заштићен.
Забрањено je изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне
и непокретне објекте.
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода ниског притиска износи 0,6 - 1,0 m, у
зависности од услова терена. Изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,5 m,
под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.
При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода ниског притиска са подземним
водовима, минимално светло растојање износи 0,4 m, a у изузетним случајевима може
бити најмање 0,2 m. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима,
минимално светло растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.
Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода ниског притиска при укрштању
са путевима и улицама је 1,0 m.
Бушотине:
- удаљеност бушотине од заштитног појаса далековода, јавних објеката и стамбених
зграда износи најмање две висине торња бушотине;
- од ивице појаса и путева првог и другог реда, удаљеност осе бушотине мора износити
најмање 30 m, а од других јавних саобраћајница, најмање 15 m;
- објекти за експлоатацију нафте, земних гасова и слојне воде не смеју бити удаљени
мање од 30 m од ивице јавних објеката и стамбених зграда и 10 m од ивице појаса
јавних саобраћајница и заштитног појаса далековода и телефонских линија.
5.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру
Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са
унутрашњом гасном инсталацијом. При полагању гасног прикључка поштовати одредбе
важећих прописа који ову област уређују.
Услови за изградњу гасног прикључка:
- сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну гасну мрежу затражити од
надлежног дистрибутера гаса;
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- траса цевовода гасног прикључка се води најкраћим путем и мора остати трајнo
приступачна;
- цевовод се полаже на дубину укопавања од мин. 0,8 m;
- локација ровова треба да је у зеленом појасу, а где нема зеленог појаса, гасовод се
води испод тротоара, бетонираних платоа или испод канала за одвод атмосферске
воде, на дубини 1,0 m од дна канала или ригола;
- трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа
задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре;
- укрштање гасног прикључка са саобраћајницама врши се уз његово полагање у
заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно (при
томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или
подземног пролаза);
- најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m;
- удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и EK
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, а минимално 0,5 m;
- положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски;
- гасни прикључак се не полаже испод објеката високоградње;
- мерно-регулациони сет се не сме постављати унутар објекта, на места где нема
природне вентилације; мора бити удаљен од електричног ормарића мин. 1,0 m, као
и од отвора на објекту (прозора, врата), мин. 1,0 m, мерено по хоризонтали.

5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА
5.5.1. Услови за уређење електронске комуникационе (ЕК) инфраструктуре
Постојећа поштанска јединица у Ковачици ће задовољавати потребе квалитетног
одвијања поштанског саобраћаја и у наредном планском периоду.
Спојни путеви ка крајњим комутационим тачкама оствариваће се оптичким каблом.
Оптички кабл, као будући основни вид преноса у међумесним мрежама, потребно је
увести и у локалне везе, тј. у све нивое преноса.
Месна електронска комуникациона мрежа ће бити каблирана, а по потреби се може
градити и надземно.
У наредном периоду планира се економичан развој и даље осавремењавање ЕК
чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима, повећање броја телефонских
претплатника кроз даљу децентрализацију ЕК мрежа.
У циљу ефикаснијег решавања нереализованих захтева за телефонским прикључцима
и обезбеђења нових услуга претплатницима приступну мрежу градити применом
приступних претплатничких концентрација типа МСАН (вишесервисни приступни чвор)
или ДСЛАМ (дигитални претплатнички приступни мултиплексер).
Повезивање МСАН-а или ДСЛАМА-а
планирати оптичким кабловима.

са

централном

локацијом

или

међусобно,

Нове концентрације планирати у свим новоформираним индустријским зонама, у новим
стамбеним деловима насељима.
У оквиру децентрализације транспортне мреже планира се међусобно повезивање свих
удаљених претплатничких степена оптичким спојним кабловима у „прстенасту“ структуру,
што ће додатно обезбедити квалитет, растерећење и поузданост и непрекидност рада
комплетног система веза на овом простору.
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Децентрализација приступне ЕК мреже подразумева скраћење претплатничке петље по
бакарним кабловима и даљу изградњу оптичких каблова у оквиру приступне мреже што
ближе корисницима. Полазећи од постојећег стања, транспортна мрежа ће се градити
фазно, уз максимално коришћење расположивих ресурса и у случајевима када је
неопходно, реализацијом привремених техничких решења, која ће се временом уклапати у
циљну архитектуру ЕК мреже.
Такође, планира се увођење оптичких каблова и у домен приступне мреже, у почетку
повезивањем правних лица (бизнис претплатника) на оптичку мрежу, а касније и
осталих претплатника у циљу потпуне дигитализације система и могућности пружања
најквалитетнијих и најбржих услуга и различитих сервиса (говор, подаци,
мултимедијални сервиси и сл.). Полагање оптичких каблова планирати и до базних
станица мобилне телефоније.
Сви потребни будући оптички каблови полагаће се у већ постојеће и планиране
резервне цеви ø40 mm које се полажу приликом изградње приступних мрежа и у
постојећу кабловску канализацију. Тамо где је то економски и временски исплативо
користити бежичну, радио технологију. Посебну пажњу усмерити на могућност
коришћења WiMAX технологије.
У наредном планском периоду развој мобилних комуникација, засниваће се на примени
најсавременијих ЕК технологија у циљу пружања најсавременијих услуга и сервиса, у
складу са Европским стандардима.
До краја планског периода постојећи и будући оператери мобилних комуникација ће
инсталирати комутационо - управљачке центре на локацијама које омогућавају
оптимално повезивање са фиксном ЕК мрежом на подручју Плана. На истом подручју
базне станице мобилних комуникација ће се градити у складу са плановима развоја
оператера мобилних комуникација.
За међусобно повезивање комутационо-управљачких центара и контролора радио
базних станица, користиће се фиксна ЕК мрежа или радио релејне станице. Ове радио
релејне станице ће бити на локацијама базних радио станица. Уређаји РБС и радио
релејних станица биће инсталирани у постојећим објектима уз минималне адаптације,
на крововима постојећих објеката (кровна контејнерска варијанта, или на земљи
(контејнерска варијанта)). Антене базних радио станица и радио релејних станица ће
бити монтиране на типским носачима који се фиксирају за постојеће грађевинске
објекте, или на посебним слободностојећим антенским стубовима.
Кабловски дистрибутивни систем је вишенаменски, широкопојасни ЕК систем намењен
како дистрибуцији радио и ТВ сигнала, тако и пружању широкопојасних, интерактивних,
двосмерних сервиса корисницима. Савремени КДС је комплексна целина која
подразумева коришћење најновијих технолошких решења у погледу опреме у станицама
и дистрибутивним центрима, као и у погледу мреже и планира се у целом насељу.
5.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе (ЕК) инфраструктуре
- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за
потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.).
- Електронску комуникациону мрежу градити подземно или надземно у уличним
коридорима.
- Стубове ЕК мреже градити као слободностојеће.
- Стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница.
- Висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m.
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- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у
ров, односно 0,3, 0,4 до 0,8 код полагања у миниров и 0,1-0,15 у микроров у
коловозу, тротоару, сл.
- У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем
морају бити постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање.
- Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута,
управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви.
- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране.
- Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са
државним путем) износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до
горње коте заштитне цеви.
- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала
за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте
заштитне цеви износи 1,0-1,2 m.
- Укрштање планираних инсталација са путем удаљити од постојећих укрштања
инсталација са путем на мин. 10,0 m.
- Ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте.
- При паралелном вођењу комуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV
најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV.
- При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора
бити 0,5 m, а угао укрштања око 90.
- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевима гасовода, водовода и
канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m.
- При приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са цевима водовода
и канализације хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m, а са цевима
гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4-1,5 m, у зависности од
притиска гасовода.
- За потребе удаљених корисника може се градити бежична (РР) електронска
комуникациона мрежа.
Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката
- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне комуникационе
мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио
релејних станица, као и антене и антенски носачи, могу се поставити у оквиру
објекта или на слободном простору у оквиру парцела у јавној својини, пре свега у
власништву локалне самоуправе (или, евентуално, у или на објекту или у оквиру
парцеле појединачних корисника), по могућности на ободу насеља.
- Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у
радним зонама и на периферији насеља.
- Слободностојећи антенски стубови, као носачи антена, не могу се градити у
комплексима школа, вртића, домова здравља, старачких домова и слично.
- У централним деловима насеља као носаче антена користити постојеће антенске
стубове и објекте.
- Објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или
монтажни.
- Комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити
ограђени.
- Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 кV.
- До комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са
антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице.
- Слободне површине комплекса озеленити.
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Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе опреме и
уређаја (IPAN)
- IPAN уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора (улични кабинети) и
осталих јавних површина, са обезбеђеним директним приступом уређају преко
јавних површина, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну
инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за изградњу
IPAN са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за паркирање и
прикључењем на јавну инфраструктуру.
5.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним
или надземним прикључком по условима надлежног предузећа.
- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову
технологију развоја у области ЕК потребно је за подземни прикључак обезбедити
приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна
до просторије планиране за смештај ЕК опреме унутар парцеле корисника, или до
објекта на јавној површини.

5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
Зелене површине насеља ће чинити јавне зелене површине, зелене површине
ограниченог коришћења и зелене површине специјалне намене. Планским
озелењавањем насеља повећати или реконструисати површине појединих категорија
зеленила и међусобно их повезати у систем зеленила преко линијског и заштитног.
5.6.1. Зелене површине јавног коришћења
Јавне зелене површине ће чинити површине под парковским зеленилом, улично
зеленило и зелене површине око јавних објеката. Парковске површине реконструисати
уз неопходно партерно уређење (парковске стазе, платои, вртни мобилијар) и уношење
декоративних врсте лишћара, четинара, шибља и цветног садног материјала.
Паркови
Од свих зелених површина парк има највећи ефекат остварења функција побољшања
микроклимата и организације одмора и рекреације становништва.
То је зелена површина која композиционо чини целину, у којој мрежа парковских
путева и стаза повезује остале композиоционе елементе: пољане, платое са местима за
одмор, игру деце и забаву, рекреацију. У том смислу треба уредити постојеће
парковске површине.
Зонирањем површина могу се издвојити следеће функционалне зоне од укупне
површине парка:
- миран одмор и шетња;
- рекреација (трим стазе, справе за вежбање и мањи спортски терени);
- дечија игралишта (за предшколски узраст).
У оквиру парковске површине не могу се градити објекти чија је функција супротна
основној функцији парка.
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У укупном билансу парка алеје, путеви и стазе треба да заузму од 5-20% површине.
Парк опремити вртно-архитектонским елементима и уредити у вртно-пејзажном или
мешовитом стилу. Најмање 70% површине парка треба да буде под зеленилом.
Скверови и друге јавне зелене површине
Основне елементе сквера треба да чине платои, стазе и различите категорије засада.
Стазе и платои треба да чине до 35% територије сквера, зелене површине 60-65% (од
тога цветњаци 2-4%), а објекти 0-5% од укупне површине. Значајни садржаји сквера
су различити урбано-архитектонски елементи: справе за игру деце, урбани мобилијар,
елементи спољног осветљења и др.
Трг
Озелењавање трга спровести формирањем двостраног дрвореда високих лишћара у
специјално остављеним отворима. Овако формирано зеленило треба да погодује
организацији кретања великог броја људи и омогући кретање ургентним возилима и
возилима за снабдевање. Партерно зеленило формирати у жардињерама (ниско
шибље, вишегодишње и сезонско цвеће). Ове површине опремити вртноархитектонским елементима (клупама, корпама за отпатке, канделабрима, држачима
за бицикле, фонтанама, скулптурама).
Улично зеленило
У оквиру уличних коридора формирати улично зеленило које ће чинити, у зависности
од његове ширине, високи лишћари, средњи и ниски лишћари, партерно зеленило или
само травне површине.
Основни задатак ових зелених површина је да изолују пешачке токове и ободне зграде
од колског саобраћаја, створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске услове
и повећају естетске квалитете градског пејзажа.
Од укупне површине уличног коридора мин. 30% обезбедити под зеленилом. У свим
улицама у којима постоји довољна ширина уличног профила формирати једностране
или двостране дрвореде или засаде шибља. У ширим уличним профилима могуће је
формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Пожељно је да
ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5 m. Ради
безбедности саобраћаја дрвеће садити на мин. 2,0 m од ивице коловоза, а шибље на
мин. 2,0 m од ивице зелене траке.
Растојање стабала од тротоара треба да буде минимум 1 m, а у зависности од избора
врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5,0 m, а у зависности од врсте
креће се од 5,0 - 15,0 m.
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности
за кретање возила и пешака, као и заштиту станова од буке и атмосферских гасова.
Неопходно је стварати и повољније услове за сагледавање пејзажа у току кретања.
За сваку улицу у којој не постоје дрвореди, изабрати по једну врсту дрвећа (липа,
дивљи кестен, јавор, млеч и др.), и тиме обезбедити индивидуалност улице. При избору
врста за улично зеленило водити рачуна да сем декоративних својстава (фенолошке
особине), врсте буду прилагођене условима раста у уличним профилима (отпорност на
збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашина, гасови). Постојеће дрвореде
неговати и заштитити. При формирању заштитног и линијског зеленила уз
саобраћајнице руководити се одредбама Закона о јавним путевима.
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5.6.2. Зелене површине ограниченог коришћења
Зелене површине ограниченог коришћења прате садржаје основних намена
рекреација, предшколске и школске установе, радне површине, становање).

(спорт и

Спортско-рекреативне површине
Спортско-рекреативне површине су планиране у јужном делу насеља. Ове површине
подразумевају организовање пасивног и активног одмора и рекреације. За зеленило
спортско-рекреативних површина обезбедити мин. 40% од укупне површине комплекса
и решити га као парковско зеленило. Спортско-рекреативне површине заштитити од
ветра и добро повезати са осталим деловима насеља. Зеленило спортско-рекреативних
површина распоредити тако да створи сенку на јужним експозицијама.
Његова функција је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарно-хигијенска и
друштвено-социјална. Постојеће спортско-рекреативне површине уредити у складу са
овим концептом.
Зелене површине комплекса предшколске установе и школа
Предшколска установа треба да пружи услове за безбедан боравак деце и да задовољи
здравствено-хигијенске услове. Оптимално је предвидети величину отвореног простора
од 10-15 m2 по детету. У оквиру ових површина предвидети терене за игру деце
(лоптом, ритмичке игре, слободно кретање и трчање, трим стазу), простор у који се
постављају справе са пешчаником, а по могућности и „градилиште“ за децу и башту за
гајење цвећа и поврћа. Зелене површине уредити на исти начин као и зелене
површине школског комплекса.
При решавању слободног простора школског комплекса задовољити две основне
функције: санитарно-хигијенску и фискултурно-рекреативну. За наше нормативе
величина школског дворишта треба да буде од 25-35 m2 по ученику.
Најчешћи облик у решавању уређења школског дворишта је комбинација геометријског
и пејзажног стила. Основне површине које школско двориште треба да обухвата сем
објеката су: отворене површине за физичку културу, економско двориште, школски врт
и слободне зелене површине.
За школски комплекс обезбедити мин. 40% зелених површина које се најчешће
постављају ободно, где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних
саобраћајница и суседа.
Овај зелени тампон треба да буде довољно густ и широк, састављен од четинарског и
листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне микроклиматске услове,
смањио буку и задржао издувне гасове и прашину са околних саобраћајница. Зелене
површине испред саме зграде школе треба да су потчињене архитектури и декоративно
обрађене са више цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа.
При избору биљних врста водити рачуна да нису отровне, да немају бодље и, што је
веома важно, да одговарају условима станишта. Избор врста треба да буде довољно
разноврстан да би ученике упознао са биљним богатством. У исте сврхе формирати и
школски врт, који треба да се састоји из повртњака, цветињака, дендро-врта, воћњака,
по могућности и тераријума.
Постојеће комплексе
могућностима.

уредити

према

овом

концепту,

у

складу

са

просторним
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Зелене површине радних садржаја
Зеленило радних садржаја представља саставни део насељског система зеленила.
Главне функције ових зелених површина су стварање повољног микроклимата, заштита
од прашине и гасова, као и стварање слободних простора за краћи одмор радника.
Зеленило треба формирати унутар радних комплекса, тако да заузима мин. 30%
површине парцеле / комплекса. У оквиру овог процента, где год то просторне
могућности дозвољавају, формирати заштитно зеленило ободом комплекса. Избор
биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на
гасове, дим и прашину.
У зони радних садржаја зеленило треба да омогући изолацију главних
административних и јавних објеката, као и главних пешачких праваца и да створи
одређену просторну композицију у комплексу, да одвоји платое за миран одмор и сл.
Зелене површине у оквиру становања
На парцели становања обезбедити мин. 30% зелених површина.
У оквиру вишепородичног становања обезбедити просторе за миран одмор, изграђена
дечија игралишта и травњаке за игру и одмор.
Такође, предвидети простор за
контејнере и обезбедити довољно површина за паркирање возила. Основна улога ових
површина је побољшање животне средине, односно микроклиме, одмор и рекреација.
Ове зелене површине повезати са осталим категоријама насељског зеленила у
јединствен систем, а пешачким стазама остварити најкраће правце ка околним
садржајима. Зелене површине уредити садњом група лишћара, четинара и шибља, где
је однос четинара и лишћара 1:3, а 2-2,5% површина треба да је под цветњацима.
Травне површине реконструисати и прилагодити одмору, игри и рекреацији.
На парцели породичног становања обезбедити површине за врт око куће са следећим
функционалним целинама: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце,
повртњак, воћњак и економски део. Композицију врта треба да чине различите
категорије биљних врста, грађевински и вртно-архитектонски елементи и мобилијар.
Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним
пејзажом и општим условима средине (мора се узети у обзир и отпорност дрвећа и
шибља према диму и штетним гасовима). Основу сваког врта чини добро урађен и
негован травњак. У оквиру породичног становања са радним садржајима формирати
зелене површине у пејзажном стилу, које ће просторно раздвојити различите намене.
5.6.3. Зелене површине специјалне намене
Зелене површине специјалне намене формирати у оквиру комуналних површина:
комплекса пијаце и тржног центра, комплекса зоохигијенске службе, гробља,
комплекса водозахвата и на ободним површинама ретензија.
За зелене површине комплекса пијаце, тржног центра и комплекса зоохигијенске
службе обезбедити мин. 30% површине парцеле. За заштитно зеленило у комплексу
водозахвата обезбедити мин. 70% површине парцеле, а у комплексу гробља
обезбедити мин. 20% површине парцеле за заштитни зелени појас и парковски
обликован простор.
Главна функција заштитног зеленила је смањење неповољних услова микросредине ублажавање доминантних ветрова, везивање земљишта и заштита од ерозије.
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У оквиру комуналних површина заштитно зеленило формирати од лишћарских врста
(јасен, јавор, граб, багрем, црвена зова). Око постојећих ретензија формирати
заштитно зеленило, пре свега, у функцији снижавања нивоа подземних вода. Избор
врста за заштитно зеленило је одређен биљногеографским, фитоценолошким и
станишним условима. Изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и
новостворене станишне услове.
Ободом комплекса гробља формирати појас заштитног зеленила (минималне ширине
5,0 m, оптимално 10-15,0 m), а остале зелене површине уредити у парковском стилу.
Избор садног материјала треба да је такав да се избегава претерано засенчење,
околина треба да буде достојанствена и мирна, са превагом зелене боје разних
нијанси. У појасу зеленила формирати места за одмор, пре свега у близини улаза и
прилаза гробљу. Тежити постизању јединственог обележавања гробова.
5.6.4. Услови за уређење зелених површина
Да би озелењавање насеља дало очекиване резултате у будућности нужно је:
- поштовати просторне диспозиције разних категорија зеленила дефинисаних овим
Планом;
- поштовати проценат заступљености разних категорија зеленила у зонама и целинама
основних намена у насељу;
- за делове насеља у којима је предвиђена даља урбанистичка разрада применити
опште поставке дате овим Планом;
- у деловима насеља у којима се План директно примењује издавањем локацијских
услова, озелењавање спроводити према условима из овог Плана и друге техничке
документације у складу са Законом. За озелењавање је неопходна геодетска подлога
са снимљеном хоризонталном и вертикалном представом терена и комплетном
инфраструктуром.
Озелењавање
ускладити
са
подземном
и
надземном
инфраструктуром и техничким нормативима за пројектовање зелених површина;
- Дрвеће садити на минималној удаљености од:
- водовода
1,5 m
- канализације
1,5 m
- електрокабла
2,0 m
- ЕК и кабловске мреже 1,5 m
- гасовода
1,5 m
- однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, саднице I класе минимум 4-5 година
старости, а учешће аутохтоних врста мин. 20% (оптимум 50%);
- избегавати примену инвазивних врста;
- при формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се
одредбама Закона о јавним путевима, а уз канале Закона о водама.

6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
6.1. ПРИРОДНА И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
6.1.1. Заштита природних добара
Ради очувања биолошке разноврсности урбаног подручја, потребно је формирати
систем јавног зеленила, повећати проценат зелених површина, број и разноврсност
постојећих категорија јавног зеленила и одржавати га у блиско природном стању.
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Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% и оптимално 50%,
a примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно
одржаваним зеленим површинама са наглашеном естетском наменом. Избегавати
коришћење инвазивних врста.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали
и др.), која би могла да представљају заштићену природну вредност, налазач je дужан
да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и
предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
6.1.2. Заштита непокретних културних добара
За споменик културе и евидентирана добра у обухвату Плана, а која уживају претходну
заштиту, примењују се мере заштите према важећем Закону о културним добрима,
односно, за извођење радова којима се могу проузроковати промене облика и изгледа
тих добара или повредити његова својства, потребно је прибавити услове за извођење
тих радова, као и сагласност на пројекат за извођење истих, од Завода за заштиту
споменика културе у Панчеву.
У зависности од карактера наслеђене изградње, очуваности и вредности објеката и
њиховог урбаног склопа, издвојени су простори са одређеним третманима заштите:
- третман заштите за грађевинско подручје насеља као урбане целине;
- третман заштите за простор наслеђене урбанистичке структуре са посебним
архитектонско-амбијенталним вредностима.
Очување урбано историјске целине подразумева очување наслеђене урбане структуре
амбијенталних и архитектонских вредности. Усклађено уређење целине простора и
очување типологије градње треба да буде пресудније од преживљавања појединачних
старих зграда по сваку цену.
Услови заштите за грађевинско подручје насеља као урбане целине:
- Поштовати регулацију и наслеђену урбанистичку матрицу.
- При изградњи нове објекте конципирати и интерполисати у наслеђени амбијент,
водећи рачуна о вертикалној и хоризонталној регулацији.
- Поштовати и очувати све евидентиране градитељске објекте и евидентиране објекте
народног градитељства.
- Простор железничке станице са непосредном околином очувати као мању просторну
целину амбијенталних вредности. Одржавати објекат железничке станице и
квалитетно унапредити његову околину (партерно и хортикултурно).
Археолошки услови:
- Обавезно предвидети обављање заштитних археолошких истраживања пре почетка
градње нових објеката на простору претходно познатих археолошких локалитета.
- На целом простору Плана обезбедити услове праћења свих облика земљаних радова
(копање темеља за зграде, градње подрума и сл.) ради увида и израде археолошке
документације и прикупљања покретних археолошких налаза, а у случају посебно
занимљивих и вредних случајних налаза неопходно је извршити заштитна
археолошка ископавања у непосредној зони налаза.
- Обезбедити услове праћења свих земљаних радова од стране стручњака Завода
приликом копања канала (канализације, електро-инсталације, ПТТ каблова, водовода и
сл), а у случају посебно занимљивих и вредних случајних налаза неопходно је
извршити заштитна археолошка ископавања у непосредној зони налаза.
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- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у
Панчеву као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува
на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1.
Закона о културним добрима.
Услови за простор наслеђене урбанистичке структуре са посебним архитектонскоамбијенталним вредностима:
- Поштовати аутентичну урбану матрицу, регулацију, фронтове парцела.
- Очувати визуре на споменик културе, сакралне објекте и јавне споменике и спомен обележја у слободном простору.
- Очувати типолошке, стилске, морфолошке и амбијенталне вредности просторне целине.
- Очувати форме и изглед објеката дефинисаних волуменом, стилом, конструкцијом,
материјалима, бојом и декорацијом.
- Побољшати инфраструктуру и редовно одржавање објеката применом техничких
мера заштите.
- Очувати различите функције које је просторна целина добила током времена, а
односи се на јавне, слободне површине и на изграђене објекте (управне, школске
зграде, верски објекти, култура, трговине, занатсво и угоститељство). Нове
функције и активности треба да буду компатибилне са карактером урбано
историјског центра. Изузетак чини објекат чија је некадашња функција била војног
карактера, а који више нема ту намену. Овај објекат очувати и прилагодити га
савременом животу.
- Нове функције на јавним површинама, као што су летње баште са тендама, тезге и
сл., морају да буду покретне, монтажно-демонтажног типа.
- При адаптацији постојећих објеката или изградњи нових поштовати постојећу
просторну концепцију.

6.2. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Енергетска ефикасност изградње за крајњи циљ има смањење потрошње свих врста
енергије, уз обезбеђење истих или бољих услова коришћења и функционисања
објекта. Смањење потрошње необновљивих извора енергије (фосилних горива) и
коришћење обновљивих извора енергије доприноси заштити животне средине и
климатских услова.
Основне мере за унапређење енергетске ефикасности односе се на смањење
енергетских губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије.
Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и
на подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна
решења и технологије у својим зградама, ради смањења текућих трошкова.
Енергетески ефикасна градња подразумева изградњу објеката тако да се обезбеди
удобан и конфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање
утрошене енергије.
Повећање енергетске ефикасности у насељу обезбедити са:
- изградњом
пешачких
и
бициклистичких
стаза,
за
потребе
обезбеђења
унутарнасељског комуницирања и смањења коришћења моторних возила;
- подизањем уличног зеленила (смањује се загревања тла и ствара се природни
амбијент за шетњу и вожњу бицикла);
- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености
сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација
окупираном земљишту;
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- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих
извора енергије који су одговарајући за предметни простор (сунце, ветар,
геотермалне воде, биомасе и др.) и изградњом даљинских или централизованих
система грејања и хлађења.
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније
експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром,
потребно је применити следеће мере:
- максимално користити нове техничка и технолошка решења у циљу енергетски
ефикасније градње и употребе објеката;
- користити потенцијал обновљивих извора енергије локације – енергију сунца,
подземних вода, ветра и сл., применом стаклених башти, фотонапонских панела,
соларних колектора, топлотних пумпи и сл. (топлотне пумпе код ових система могу
радити у режиму грејања зими, а у режиму хлађења у току лета тако да се постиже
угодна и равномерна клима током читаве године);
- оријентацијом и функционалним концептом објекта максимално искористити сунчеву
енергију за загревање објекта (оријентација према јужној, односно источној страни
света), груписати просторије сличних функција и сличних унутрашњих температура
(нпр. помоћне просторије оријентисати према северу), и сл;
- пројектовати облик објекта којим се може обезбедити што је могуће енергетски
ефикаснији однос површине и запремине омотача објекта у односу на климатске
факторе и намену зграде;
- обезбедити максимално коришћење природног осветљења, као и коришћење пасивних
добитака топлотне енергије зими, односно заштите од прегревања у току лета
адекватним засенчењем;
- оптимализовати величину прозора како би се смањили губици енергије, а просторије
добиле довољно светлости;
- зеленилом и другим мерама заштитити делове објекта који су лети изложени јаком
сунчевом зрачењу (на јужној и западној страни садити листопадно дрвеће, а на
северној зимзелено);
- размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и коришћење
атмосферских и отпадних вода;
- користити систем природне вентилације (вентилациони канали, прозори, врата,
други грађевински отвори) тако да губици топлоте у зимском периоду и топлотно
оптерећење у летњем периоду буду што мањи;
- при пројектовању термотехничких система предвидети елементе система грејања,
климатизације и вентилације са високим степеном корисности;
- системе централног грејања пројектовати и изводити тако да се омогући централна и
локална регулација и мерење потрошње енергије за грејање;
- употребљавати енергетски ефикасна расветна тела.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, 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 документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне
дозволе.
Мере за постизање енергетске ефикасности постојећих објеката су следеће:
- приликом реконструкције објеката, чији је циљ постизање енергетске ефикасности,
дозвољено је накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова уколико се
врши у складу са законом, при чему треба водити рачуна о очувању функционалне и
обликовне целовитости зграде и у складу је са мерама заштите надлежног органа за
објекте који су у режиму заштите;
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- уколико се зид који се санира налази на регулационој линији, односно граници са
суседном парцелом, дозвољава се реконструкција за потребе постизања енергетске
ефикасности објекта уз сагласност власника суседне јавне/приватне парцеле;
- дозвољено је накнадно формирање стакленика (уколико за то постоје техничке
могућности и ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности
зграде), елиминисање „хладних мостова“ и смањење енергетских губитака
постављањем топлотне изолације на зидове, кровове и подове, замена столарије
новом која има добре термоизолационе карактеристике, а све у циљу спречавања
неповратних губитака дела топлотне енергије;
- примењивати мере за постизање енергетске ефикасности прописане за планиране
објекте у максималној мери у којој услови постојећег објекта дозвољавају;
- систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и
горионика, уградња нових енергетских система, прелазак са прљавих горива на
природни гас или даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница,
регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача
топлоте и друге мере).
Сви објекти подлежу и обавези спровођења енергетског прегледа. Сви јавни објекти су
дужни да спроводе програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне
самоуправе, а који нарочито садржи планирани циљ уштеда енергије, преглед и
процену годишњих енергетских потреба, план енергетске санације и одржавања јавних
објеката, као и планове унапређења система комуналних услуга (даљинско грејање и
хлађење, водовод, јавна расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и др.).
Инвеститори изградње/реконструкције објеката су дужни да грејну инсталацију сваког
објекта предвиђеног за прикључење на неки од система снабдевања топлотном
енергијом опреме уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне енергије.
Нова и ревитализована постројења за производњу електричне и/или топлотне енергије,
системи за пренос електричне енергије, дистрибуцију електричне и топлотне енергије и
транспорт и дистрибуцију природног гаса морају да испуњавају минималне захтеве у
погледу њихове енергетске ефикасности, а у зависности од врсте и снаге тих
постројења, односно величине система.
Неки објекти, као што су историјски споменици, верски објекти, пољопривредне
зграде, могу бити изузете из примене мера за постизање енергетске ефикасности.
Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност
и намеравано коришћење простора.

6.3.

ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА
И ЗДРАВЉА ЉУДИ

С обзиром да је анализом постојећег стања животне средине у насељу уочен одређени
степен деградације природних ресурса, као последице кумулативног дејства низа
природних и антропогених фактора. Планом су предвиђене мере и активности у циљу
санације постојећег стања и даљег развоја насеља, у складу са основним принципима
одрживог развоја.
Израдом јединственог регистра извора загађивања на територији општине, са
мониторингом стања животне средине на територији насеља, биће омогућена
интегрална заштита природних ресурса (воде, ваздуха и земљишта).
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Водоводном мрежом ће се обезбедити сви потрошачи довољном количином воде за
пиће, потребног притиска и одговарајућег квалитета. Око постојећег изворишта,
Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта, дефинисане су 3 зоне санитарне
заштите, као и режим коришћења у свакој од зона, који се морају реализовати у циљу
заштите овог природног ресурса.
Заштита вода од загађења ће се обезбедити и изградњом канализационе мреже,
забраном испуштања загађених вода и свих штетних материја у реципијенте,
eксплоатацијом уређаја за пречишћавање отпадних вода и предузимањем других
одговарајућих мера.
Индустријски и производни објекти, који испуштањем штетних материја могу угрозити
воду, морају вршити претходно пречишћавање кроз предтретман, а затим вршити
евакуацију отпадних вода на заједничко пречишћавање са санитарном и атмосферском
отпадном водом, пре упуштања у реципијент.
Забрањено је коришћење напуштених бунара као септичких јама.
Планом је предвиђено да се канализациони систем у насељу развија као сепаратни
(посебно прихватају атмосферске, а посебно отпадне воде из домаћинстава и
индустријских погона).
У погледу одвођења атмосферских вода, неопходно је извршити реконструкцију
постојећих главних канала и доградњу нове каналске мреже, као и редовно одржавати –
чистити да би се створили бољи услови за прихватање атмосферских вода и снижавање
подземних вода.
Кишну канализацију треба конципирати за меродавне услове (временски пресек,
урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се
изграђена делом рационално уклапа у будуће решење.
У контексту заштите ваздуха као природног ресурса, велики проблем представаља
транзитни саобраћај у насељу, због великог саобраћајног оптерећења, који пролази
кроз урбану насељску структуру и централну зону. Као мера заштите од
аерозагађивача и буке, који потичу од саобраћаја, уз државне путеве ће се формирати
зелени заштитни појасеви, у складу са ширином уличних коридора и одредбама Закона
о јавним путевима.
Заштита од буке ће се обезбедити обавезном применом Одлуке о мерама за заштиту од
буке у животној средини („Службени лист општине Ковачица“, број 13/14).
У насељу се планира изградња гасоводне инфраструктуре, што ће позитивно утицати
на квалитет ваздуха као природног ресурса, с обзиром да је гас еколошки најчистије
гориво.
Остварењем планских мера и активности у контексту формирања зелених површина, у
великој мери ће бити унапређени санитарно хигијенски услови у насељу.
У циљу заштите ваздуха и земљишта потребно је за производне погоне у насељу (који
врше емисију одређених аерозагађивача) предвидети контролна мерења параметара
који карактеришу квалитет ваздуха. Формирати заштитно зеленило по ободу радних
зона, које ће чинити баријеру у промету загађивача у односу на околне садржаје.
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У контексту заштите земљишта, токсичне растворе и различите неразградиве материјале
који се користе у току производње или се јављају као отпад у процесу производње,
потребно је одлагати у одговарајуће контејнере, а потом транспортовати од стране
надлежних комуналних организација. Као приоритетни задатак у циљу заштите земљишта у
планском периоду представља затварање постојеће дивље депоније и њена рекултивација.
Обавезе локалне самоуправе у наведеном контексту су:
1) да уреди селекцију и одвојено сакупљање отпада ради рециклаже најкасније у року
од две године од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о
управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 14/16), односно организује
селективно и одвојено сакупљање отпада ради рециклаже најкасније у року од три
године од дана ступања на снагу наведеног закона;
2) да организује и опреми центре за сакупљање отпада из домаћинства најкасније у
року од две године од дана ступања на снагу наведеног закона;
3) да изради евиденцију дивљих депонија у року од годину дана од дана ступања на
снагу предметног закона;
4) да изради евиденцију и пројекте санације и рекултивације постојећих несанитарних
депонија - сметлишта, на које сагласност даје министарство, односно аутономна
покрајина, најкасније у року од две године од дана ступања на снагу предметног закона.
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности утичу
или могу утицати на квалитет земљишта дужни су да обезбеде техничке мере за
спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате
утицај своје делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са
Законом о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) и другим законима.
Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност
може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка
обављања активности изврши испитивање квалитета земљишта.
Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и
отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се
мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом.
За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи,
животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и
друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине,
уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана
Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.
Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
прописано је да ће, за постојећа постројења и активности, оператер прибавити дозволу
најкасније до 2015. године, у складу са Програмом усклађивања појединих привредних
грана са одредбама овог закона. 2008. године донета је Уредба о утврђивању програма
динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе, којом се утврђују
рокови у оквиру којих се подносе захтеви за издавање интегрисане дозволе, по
врстама активности и постројења.
Постројења у којима се обављају активности у којима је присутна или може бити
присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (у даљем
тексту: севесо постројење), регулисана су Законом о заштити животне средине и
другим подзаконским актима, као техничка јединица унутар комплекса где се опасне
материје производе, користе, складиште или се њима рукује (севесо комплекс вишег
реда - складиште ТНГ оператера „Нафта“).
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Комунални отпад треба одлагати у складу са Општинским планом управљања отпадом,
а третман животињског отпада вршити у складу са Законом о ветеринарству. У том
контексту је и планиран комплекс зоохигијенске службе јер је општина дужна да, у
складу за наведеним Законом, обезбеди изграђен објекат за карантински смештај
животиња, сакупљање лешева животиња, као и транспорт или организовање
транспорта лешева животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање
отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње,
људе или животну средину.
Уређење и изградња комплекса зоохигијенске службе ће се вршити у складу са
Законом о ветеринарству, Правилником о условима које морају да испуњавају
прихватилишта и пансиони за животиње („Службеном гласнику РС“, број 19/12) и
условима из овог Плана.
У контексту заштите воде (површинске и подземне), ваздуха и земљишта као
природних ресурса од негативних утицаја објеката, за чију су изградњу дати услови у
Плану, инвеститори су обавезни да за све објекте који могу имати негативног утицаја
на животну средину израде Студију о процени утицаја на животну средину, у складу са
Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину,
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину, Уредбом о
утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину, као и у складу са другим
прописима из ове области.

6.4. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,
АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
6.4.1. Елементарне непогоде
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на
могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да
проузрокују штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање
мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства.
Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања,
проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама.
Општи принципи управљања ризиком од елементарних непогода и технолошких удеса
односе се на: планирање и имплементацију превентивних мера заштите; приправност и
правовремено реаговање и санирање последица.
Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као
и строго поштовање и примена важећих грађевинско-техничких прописа за изградњу
објеката на сеизмичком подручју (за VIII степен интензитета према ЕМС-98). На основу
услова Републичког сеизмолошког завода, а у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима, објекти
који су предмет планске документације се разврставају у следеће категорије: објекти
ван категорије, објекти I категорије и објекти нижих категорија (II, III и IV категорија).
Заштита од високих подземних вода и сувишних атмосферских вода обезбеђује се
постојећим дренажним каналима, као и поштовањем важећих прописа приликом
пројектовања и изградње, односно реконструкције хидротехничких објеката.
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Општина Ковачица израдила је Оперативни план одбране од поплава са проценом
могуће угрожености по насељима на територији Општине са Планом заштите од
унутрашњих вода. На основу процене угрожености подручја у оквиру насељених места
и вишегодишњег праћења учесталости атмосферских падавина као и образовања
водених површина на подручју, урађени су и План плављења у насељеним местима на
територији Општине, План редовног и сезонског одржавања дренажних канала и План
за инвестициону изградњу водопривредних објеката у насељу.
Приликом одбране од поплава примењује се одговарајући степен одбране од поплава, а то
су: редовни степен одбране од поплава, ванредни степен одбране од поплава и ванредно
стање. Такође, дати су критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране
од поплава.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које су планиране као
ветрозаштитни појасеви уз саобраћајнице.
Заштита од града се обезбеђује противградним станицама. Према условима РХМЗ
изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од противградних станица
Сектора одбране од града, могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и
мишљења ове институције.
6.4.2. Акцидентне ситуације
Ha основу доступних података (регистар постројења), утврђено је да се у подручју
обухвата Плана налази севесо пocтpojeњe/комплекс: Комплекс вишег реда складиште ТНГ оператера „Нафта“ а.д. Београд. У складу са Правилником о садржини
политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности
и Плана заштите од удеса („Службени гласник PC“, број 41/10), полазни основ за
идентификацију повредивих објеката je удаљеност од минимум 1000 m од граница
севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве
зоне - зоне опасности, одређује нa основу резултата моделирања ефеката удеса.
Повредиву зону представља простор у оквиру кога опасне материје ослобођене у току
удеса могу бити у концентрацијама дефинисаним као концентрације од значаја (КОЗ), а
повредиви објекти су сви људи, флора, фауна, објекти и елементи животне средине у
оквиру повредиве зоне, који могу имати последице због хемијског удеса.
За предметни севесо комплекс, оператер je извршио моделирања ефеката хемијских
удеса, у складу са Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и
методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса, чији се
резултати могу сматрати прихватљивим. Упоређујући извршена моделирања ефеката
хемијских удеса, надлежни орган као најгори могући сценарио на односном комплексу
разматра експлозију пара течности у стању кључања (тзв. BLEVE - Boiling Liquid
Expanding Vapour Explosion), на складишном резервоару за ТНГ капацитета 250 m, при
чему као повредиве зоне разматра следеће зоне топлотне радијације:
1. Комплекс вишег реда - складиште ТНГ оператера „Нафта“ а.д. Београд (опасна
материја течни нафтни гас - ТНГ):
- (31,6 kw/m2) потенцијално смртоносни ефекти хемијског удеса у року од 10
секунди (у око 50% случајева) - на раздаљини до 326 метара од места удеса;
- (15,9 kw/m2) потенцијално смртоносни ефекти хемијског удеса у року од 10
секунди (у око 1% случајева)- на раздаљини од 479 метара од места удеса;
- (12 kw/m2) опекотине I степена у року од 10 секунди - на раздаљини од 554
метара од места удеса.
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У складу са Законом о заштити животне средине, надлежни орган, ради утврђивања
подручја, у којима ће се дугорочно сачувати одговарајуће удаљености између објеката
(у којима je присутна или може бити присутна једна или више опасних материја, у
количинама које су веће од прописаних) и стамбених подручја, јавних простора, као и
подручја од посебног значаја, у циљу заштите животне средине, даје следеће услове:
1. Забрањена је изградња нових: објеката јавне намене, објеката становања и
туристичких објеката на простору од 326 метара од означене локације најгорег
могућег сценарија комплекса складиште ТНГ оператера „Нафта“ а.д. Београд;
2. Под повредивом зоном са аспекта хемијског удеса у близини наведених севесо
комплекса у Ковачици, при изградњи нових објеката мора се поштовати повредива
зона - зона од 554 метара од означене локације складишта ТНГ (могућ сценарио
хемијског удеса са опасном материјом);
3. Сходно моделираним ефектима хемијских удеса, при издавању локацијских услова
обавезно упознати потенцијалне инвеститоре кроз локацијске услове са опасностима
од хемијског удеса у зони ограничене градње и у повредивој зони.
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере
заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељу кроз
урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости парцеле) и правила
изградње (регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта
од суседних, ширина саобраћајница, паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере
заштите се односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката,
електроенергетских и гасних постројења, мреже противпожарних хидраната и др. У
погледу потребних мера заштите од пожара потребно је испоштовати следеће услове:
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од
пожара и Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима.
- Потребно је предвидети постављање довољног броја надземних противпожарних
хидраната, у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ“, број 30/90).
- Електричну инсталацију у објектима пројектовати и извести у складу са
Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88 и 54/88 и „Службени лист СРЈ“, број 28/95).
- Потребу пројектовања и извођења громобранске инсталације за заштиту објекта од
атмосферског пражњења извршити на основу прорачунатог нивоа заштите и урадити
у складу са Законом о заштити од пожара и Правилником о техничким нормативима
за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96) и
одговарајућих српских стандарда.
- Изградња, адаптација, реконструкција или санација електроенергетских објеката и
постројења мора бити реализована у складу са Правилником о техничким
нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара
(„Службени лист СФРЈ“, број 87/93), Правилником о техничким нормативима за
заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница („Службени лист
СФРЈ“, бр. 13/78 и 37/95).
- При изградњи складишта применити одредбе Правилника о техничким нормативима
за заштиту складишта од пожара и експлозије („Службени лист СФРЈ“, број 24/87).
- Уколико се предвиђа фазна изградња објекта, обезбедити да свака фаза представља
техничко-економску целину.
- Приступне путеве до објеката обезбедити и извести у складу са Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист
СРЈ“, број 8/95).
- Уколико се у објектима као енергент за потребе грејања или производног процеса
планира коришћење гасовитог горива - природног гаса, потребно је прибавити
одобрење локације за трасу прикључног гасовода и место мерно регулационе
станице, од стране Одељења за ванредне ситуације у Панчеву.
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-

-

За изградњу објеката и постројења за складиштење, држање и промет запаљивих и
горивих течности и запаљивих гасова потребно је прибавити решење за одобрење
локације које издаје надлежни орган Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС,
Управа за превентивну заштиту.
У складу са Законом о заштити од пожара, потребно је доставити на сагласност
техничку документацију објекта за објекат који је изграђен, реконструисан или
дограђен (појединачних објеката или целог комплекса), ради привере примењености
противпожарних захтева, а коју издаје надлежни орган МУП-а РС, Сектор за ванредне
ситуације, Управа за превентивну заштиту или Одељење за ванредне ситуације у
Панчеву.

6.4.3. Ратна дејстава (одбрана)
За подручје које је предмет израде Плана нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи.
Применом законске регулативе за планирање и уређење простора од интереса за
одбрану земље стварају се просторни услови за функционисање цивилнe заштитe
становништва.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама, ради заштите од елементарних непогода
и других несрећа, органи локалне самоуправе, привредна друштва 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.
Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење
постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих
комуналних објеката као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово
одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.
Као други заштитни објекти користе се подрумске просторије и друге подземне
просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и
материјалних добара. Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, препорука
је да се над подрумским просторијама гради ојачана плоча која може да издржи
урушавање објекта.

6.5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних
површина и објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес) и објеката за
јавно коришћење, којима се обезбеђује несметано кретање у складу са стандардима
приступачности.
Објекти за јавно коришћење јесу: објекти државне и локалне управе, социјалне и
здравствене установе и објекти, објекти васпитања и образовања, објекти културе,
спортски и рекреативни објекти, банке, поште, пословни објекти, саобраћајни
терминали и други објекти намењени јавном коришћењу.
Приступачност обезбедити применом техничких стандарда у планирању, пројектовању, и
грађењу јавних објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на
њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости
осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.
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При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и пешачких
површина, прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и других
објеката за јавно коришћење, обезбедити обавезне елементе приступачности за све
будуће кориснике у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).
Обавезни елементи приступачности су:
- елементи приступачности за савладавање висинских разлика;
- елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти
за јавно коришћење;
- елементи приступачности јавног саобраћаја.

7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Тачком „5. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и
зеленила са условима за прикључење“ су дефинисани услови за прикључење
грађевинске парцеле на насељску комуналну инфраструктуру: јавне саобраћајнице,
водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску мрежу, дистрибутивну гасоводну
мрежу и електронску комуникациону мрежу. Такође, прикључци на јавну комуналну
мрежу се изводе према техничким условима и уз сагласност предузећа, надлежног за
одређену комуналну инфраструктуру.
Оптимални стандард комуналне опремљености грађевинског земљишта је дефинисана
могућност колског и пешачког прилаза, као и прикључака на уличну (јавну):
водоводну,
канализациону,
електро,
гасну
(или
топловодну),
електронску
комуникациону и ТВ кабловску мрежу.
За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе у зони становања и
зони радних садржаја мора се обезбедити минимално прикључак на насељску јавну:
саобраћајну, водоводну и електроенергетску инфраструктуру.
За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе у зони централних
садржаја, у зони спорта, рекреације и зеленила и за комплексе у зони комуналних и
инфраструктурних садржаја мора се обезбедити минимално прикључак на насељску
јавну: саобраћајну, водоводну, канализациону, електроенергетску и електронску
комуникациону инфраструктуру.
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II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Општа правила грађења, која важе за све целине и зоне у обухвату Плана, су следећа:
- При пројектовању конструкције објекта високоградње придржавати се норматива
дефинисаних Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82,
29/83, 21/88 и 52/90) за изградњу објеката на сеизмичком подручју за VIII степен
интензитета према ЕМС-98. Ови сеизмички услови не представљају део техничке
документације - нису основ за прорачун у фази главног пројекта за објекте ван
категорије и објекте I категорије.
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне
средине у складу са Законом о заштити животне средине и у складу са Правилником
о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја
о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник PC“, број 41/10) (због
присуства севесо комплекса).
- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору
обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке
предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и о томе обавести
Завод за заштиту споменика културе у Панчеву и да предузме мере да се налази не
униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.
- За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу
Закона о културним добрима обавеза је инвеститора да прибави услове и сагласност
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
- Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили,
минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну
вредност, налазач је дужан да то пријави надлежном Министарству у року од осам
дана од дана проналаска и да предузме мере њихове заштите од уништења,
оштећивања или крађе.
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од
пожара и Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима.
- Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се
пројектовати и градити у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС“, број 22/15).
- За објекте са делатностима које су под санитарним надзором (објекти дефинисани
чл. 8. Закона о санитарном надзору: здравствена делатност, производња и промет
животних намирница и предмета опште употребе, јавно снабдевање становништва
водом за пиће, угоститељска делатност, пружање услуга одржавања хигијене, неге и
улепшавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција, којима се
нарушава интегритет коже, социјална заштита, васпитно-образовна делатност, као и
делатности културе, физичке културе, спорта и рекреације и јавног саобраћаја),
важе општи услови дефинисани условима Одсека за санитарну инспекцију у Панчеву
и Правилником о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који
подлежу санитарном надзору („Службени гласник PC“, број 47/06).
- При грађењу стамбених објеката придржавати се Правилника о условима и
нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова („Службени гласник РС“,
бр. 58/12, 74/15 и 82/15). За остале објекте придржавати се одредби техничких
прописа и услова који конкретну област регулишу.
- Гараже градити у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за
путничке аутомобиле од пожара и експлозија (''Службени лист СЦГ'', број 31/05).
- Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза.
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- Ако је постојећа парцела мања од минимално дозвољене, може се задржати
постојећа парцелација, уз услов да су задовољени остали услови за изградњу дати
овим Планом, за конкретну зону, односно намену.
- Такође, ако је постојећа парцела већа од максимално дозвољене, може се задржати
постојећа парцелација, уз услов, да се индекс заузетости и индекс изграђености
грађевинске парцеле рачунају у односу на површину парцеле максимално
дозвољене овим Планом за одређену намену, односно врсту објеката.
- Уз примену правила грађења дефинисаних овим Планом за одређену зону и целину
реконструкција и доградња постојећих објеката је дозвољене, под условом да се
тиме не нарушава урбанистички индекси и други параметри дефинисани Планом.
- Изузетно, реконструкција и доградња може се дозволити и ако нису испуњени
услови прописани овим Планом, ако се тиме обезбеђују основни минимални
санитарно-хигијенски услови за живот (нпр. купатило и санитарни чвор).
- Адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена и других услова
датих овим Планом.
- Постојећи, легално изграђени објекти, који су у супротности са наменом површина
утврђеном овим Планом, могу се, до привођења простора планираној намени,
санирати, адаптирати и реконструисати у склопу постојећег габарита и волумена
објекта, у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада.
- За изградњу и уређење површина и објеката јавне намене, поред наведених општих
правила грађења, примењују се правила дефинисана у тачки „4. Урбанистички и
други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене“, као и
правила грађења дата овим Планом за урбанистичку зону у којој се конкретан
садржај налази.
- За све што није дефинисано овим Планом могу да се примене правила дефинисана
Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(„Службени гласник РС“, број 22/15).
- На свакој грађевинској парцели обезбедити простор за постављање контејнера
(канти) за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког
процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог. Бетонирани простор
за контејнере на парцели лоцирати тако да се омогући лак приступ комуналне
службе, а у складу са условима заштите животне средине.

2. ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ СА СМЕРНИЦАМА ЗА ЊИХОВУ ИЗРАДУ
На основу дефинисаног просторног развоја насеља, дефинисаних услова за обезбеђивање
и развој јавних служби и предузећа, комуналних и инфраструктурних садржаја и
коридора, дефинисани су делови насеља за које је неопходно, пре издавања локацијских
услова или израде урбанистичко-техничких докумената, донети план детаљне регулације.
У складу са планираном наменом површина, план детаљне регулације неопходно је
урадити за део блока бр.: 2, 3, 19, 21, 41, 42, (приказ на графичком прилогу бр. „8.
Непокретна културна добра, минералне сировине, заштита животне средине и начин
спровођења плана“).
План детаљне регулације доноси се за потребе новог разграничења површина јавне
намене од осталих површина, као и у другим случајевима у складу са Законом о
планирању и изградњи.
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2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Оријентациони обухват планова детаљне регулације је дат у графичком приказу бр. „8.
Непокретна културна добра, минералне сировине, заштита животне средине и начин
спровођења плана“.
Смернице за израду плана детаљне регулације за део блока бр. 2 и 3
(становање са радним садржајима мањих капацитета):
- За потребе ангажовања неизграђеног грађевинског земљишта и стварања услова за
образовање грађевинских парцела у зони становање са радним садржајима мањих
капацитета неопходно је дефинисати улични коридор за приступну насељску
саобраћајницу, минималне ширине 10,0 m, а према условима из тачке „5.1.2. Услови за
изградњу саобраћајне инфраструктуре“ из овог Плана и у складу са потребама будућих
корисника.
- Правила грађења дата у тачки „4.2. Правила грађења за зону становања“, у делу
који се односи на дозвољену изградњу врсте и намене објеката, максималну
спратност објеката, максимално дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености
парцеле и минималну заступљеност са зеленим површинама, при изради плана
детаљне регулације се користе као обавезна. Остала правила грађења дата у
наведеној тачки при изради плана детаљне регулације нису обавезујуће, те се у
зависности од конкретних захтева могу прилагођавати и мењати.
Смернице за израду плана детаљне регулације за део блока бр. 19.
- Израдом плана детаљне регулације преиспитати површине намена датих овим
Планом, и дефинисати их у складу са конкретним захтевима инвеститора тј., у
зависности од изабране технолошке шеме и расположивог простора.
- У источном делу блока бр. 19. неопходно је дефинисати улични коридор за
приступну насељску саобраћајницу, минималне ширине 10,0 m, а према условима из
тачке „5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре“ из овог Плана и у
складу са потребама будућих корисника.
- Услови за уређење и изградњу централних и комуналних садржаја јавне намене су
дефинисани тачком „4. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу
површина и објеката јавне намене.
- Правила грађења дата у тачки „4.1. Правила грађења за зону централних садржаја“,
у делу који се односи на дозвољену изградњу врсте и намене објеката, максималну
спратност објеката, максимално дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености
парцеле и минималну заступљеност са зеленим површинама, при изради плана
детаљне регулације се користе као обавезна. Остала правила грађења дата у
наведеној тачки при изради плана детаљне регулације нису обавезујуће, те се у
зависности од конкретних захтева могу прилагођавати и мењати.
- Комплекс централне аутобуске станице (АС) - терминал јавног превоза уредити као
приградско-међумесни терминал проточног типа. Обавезни су следећи садржаји:
 станични предпростор (такси стајалиште, пешачке стазе, паркинг за аутомобиле);
 путничка зграда са зградом саобраћајне службе;
 аутобуски простор (долазни и одлазни перони, паркинг за аутобусе);
 у складу са изабраном технолошком шемом и расположивим простором, могуће је
реализовати објекте контроле техничке исправности возила са линијом прања и
радионице за мање оправке аутобуса.
 Обезбедити одговарајуће пратеће објекте/садржаје и манипулативне површине.
 Индекс заузетости парцеле је макс. 70%, а индекс изграђености је макс. 1,4.
 Спратност објеката је макс. П+1.
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Смернице за израду плана детаљне регулације за део блока бр. 21.
- Израдом плана детаљне регулације преиспитати радне површине у северном делу
блока бр. 21., дефинисати их у складу са расположивим простором и потребом
дефинисања уличног коридора за приступну насељску саобраћајницу, минималне
ширине 10,0 m, а према условима из тачке „5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне
инфраструктуре“ из овог Плана и у складу са потребама будућих корисника, уз
обезбеђивање приступа железничкој прузи.
- Правила грађења дата у тачки „4.3. Правила грађења за зону радних садржаја“, у делу
који се односи на дозвољену изградњу врсте и намене објеката, максималну спратност
објеката, максимално дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености парцеле и
минималну заступљеност са зеленим површинама, при изради плана детаљне
регулације се користе као обавезна. Остала правила грађења дата у наведеној тачки
при изради плана детаљне регулације нису обавезујуће, те се у зависности од
конкретних захтева могу прилагођавати и мењати.
Смернице за израду плана детаљне регулације за део блока бр. 41. и 42.
- За потребе ангажовања неизграђеног грађевинског земљишта и стварања услова за
образовање грађевинских парцела у зони радних садржаја (производни, складишни
и пословни садржаји) неопходно је дефинисати улични коридор за приступну
насељску саобраћајницу, минималне ширине 10,0 m, у складу са условима из тачке
„5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре“ и графичким прилозима из
Плана, као и потребама будућих корисника.
- Правила грађења дата у тачки „4.3. Правила грађења за зону радних садржаја“, у
делу који се односи на дозвољену изградњу врсте и намене објеката, максималну
спратност објеката, максимално дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености
парцеле и минималну заступљеност са зеленим површинама, при изради плана
детаљне регулације се користе као обавезна. Остала правила грађења дата у
наведеној тачки при изради плана детаљне регулације нису обавезујуће, те се у
зависности од конкретних захтева могу прилагођавати и мењати.

2.2. ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Планови детаљне регулације доносиће се по динамици коју Општина утврди.

2.3. ЗАБРАНА ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА У ЦЕЛИНАМА ЗА КОЈЕ СЕ
ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Оријентациони обухват планова детаљне регулације (ПДР) је дат у графичком прилогу
бр. „8 Непокретна културна добра, минералне сировине, заштита животне средине и
начин спровођења Плана“.
Уколико је за подручје, на коме се налази катастарска парцела за коју је поднет захтев
за издавање локацијских услова, предвиђена обавеза даље планске разраде, а такав
плански документ није донет, локацијски услови се издају на основу подзаконског акта
којим се уређују општа правила парцелације, уређења и грађења, и на основу
постојећег планског документа који садржи регулациону линију која се не мења.
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2.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ,
АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
Законом о планирању и изградњи регулисано је да је грађевинска парцела део
грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена
или планом предвиђена за изградњу.
На основу напред наведеног, за делове насеља за које је прописана израда плана
детаљне регулације, до израде наведених планова:
- дозвољено је изводити радове на реконструкцији, адаптацији и санацији унутар
постојећих хоризонталних и вертикалних габарита легално изграђеног објекта, за
потребе побољшања услова живљења у објекту, односно рада (побољшање:
санитарно - хигијенских, противпожарних и еколошких услова, побољшање
енергетске ефикасности, обезбеђење неопходне приступачности, и сл.);
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на
објекту неће нарушити услови дати овим Планом;
- дозвољена је замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и
вертикалних габарита и исте намене) само ако се новим објектом неће угрозити
услови становања/рада на суседној парцели;
- дозвољена је доградња новог простора ван постојећег габарита објекта, као и
надзиђивање објекта, само за потребе побољшање услова живота/рада, уз услов да
грађевинска парцела својом изграђеношћу задовољава услове из овог Плана;
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим
Планом.
Грађевински радови који се сматрају реконструкцијом и доградњом постојећег објекта
ради побољшање услова живота/рада, а које је дозвољено изводити на основу овог
Плана до доношења планираних планова детаљне регулације, су:
- извођење грађевинских радова на постојећем објекту у постојећим хоризонталним и
вертикалним габаритима објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта
и заштиту од пожара; мењају конструктивни елементи или технолошки процес; мења
спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица, врши замена
уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета;
- реконструкција саобраћајних и манипулативних површина;
- реконструкција линијског инфраструктурног објекта;
- доградња новог простора ван постојећег габарита објекта за потребе обезбеђења
санитарних просторија до 10 m2 бруто површине.
Дозвољено је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту за
потребе његове санације и адаптације.
Дозвољено је инвестиционо одржавање постојећих објеката (извођење грађевинскозанатских, односно других радова зависно од врсте објекта) у циљу побољшања услова
коришћења објекта у току експлоатације.

3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА, ОДНОСНО УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ
КОНКУРСА, ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Урбанистички пројекат се ради за потребе урбанистичко-архитектонске разраде
локације, за формирану грађевинску парцелу или грађевински комплекс, а пре
издавања локацијских услова.
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Урбанистичким
пројектом
се
дефинише
урбанистичко-архитектонско
решење
планиране изградње, у складу са условима за изградњу и урбанистичким
показатељима датим овим Планом за одређену намену, односно зону, као и
правилницима који конкретну област регулишу и прибављеним условима надлежних
јавних предузећа и установа у чијој је надлежности њихово издавање.
У складу са графичким прилогом бр. 8 „Непокретна културна добра, минералне
сировине, заштита животне средине и начин спровођења Плана“ урбанистички пројекат
неопходно је израдити за потребе урбанистичко-архитектонске разраде следећих
локација:
- отворене спортско-рекреативне терене уз канал у блок бр. 31;
- комплекс зоохигијенске службе (грађевинско земљиште изван грађевинског
подручја насеља.
Изради урбанистичког пројекта неопходно је приступити за потребе урбанистичкоархитектонске разраде и за:
- нове радне комплексе;
- постојеће радне комплексе, ако мењају постојећу делатност или значајније
повећавају капацитет производње, или проширују постојећи комплекс на контактно
остало грађевинско земљиште;
- за грађевинску парцелу у зони центра или становања која се намењује за чисто
пословање, и то:
 за установе организоване као приватне службе (нова амбуланта, дом за старе,
објекат намењен образовању, здравству, социјалној заштити, култури, спорту,
култури и сл.) у приватној својини;
 угоститељске објекте и објекте трговине на мало већих капацитета, за које је
неопходно у складу са законском регулативом обезбедити: засебан економски
улаз, површину за паркирање већег броја возила (путничких/теретних) и сл.;
- за комплекс новог верског објекта;
- за грађевинску парцелу у зони становања која се намењује само за производњу (без
становања), уз услов да објекти, односно делатност не угрожавају животну средину;
- проширење капацитета постојећих фарми (у смислу изградње нових објеката за
потребе: повећања броја грла за узгој, измене технологије узгоја, проширења
комплекса на контактно остало грађевинско земљиште);
- за реализацију нових ССГ-а (бензинске и гасне станице);
- све оне специфичне, сложеније садржаје за које надлежни општински орган, у
сарадњи са Комисијом за планове, утврди да је пре издавања локацијских услова
потребна израда урбанистичког пројекта.
У обухвату Плана нема локација за које се обавезно расписује јавни архитектонски
или урбанистички конкурс, као основ за даљу реализацију. Јавни архитектонски или
урбанистички конкурс се може радити ако инвеститор за то покаже интерес. Ако
локална самоуправа у сарадњи са комисијом за планове процени да је нека локација
од изузетног значаја, она може да распише архитектонски или урбанистички конкурс
пре издавања локацијских услова. Конкурси се расписују за јавне, репрезентативне
објекте и садржаје од значаја за локалну или ширу заједницу.
Изради:
- урбанистичког пројекта, односно
- изради јавног архитектонског или урбанистичког конкурса;
може се приступити за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за све
оне специфичне, сложеније садржаје за које надлежни општински орган, у сарадњи са
Комисијом за планове, утврди да је пре издавања локацијских услова потребна њихова
израда.
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За потребе образовања грађевинских парцела за уређење површина јавне намене и
изградњу објеката јавне намене неопходно је израдити пројекат препарцелације за
потребе спровођења експропријације. Локације за које је обавезна израда пројекта
препарцелације су:
- улични коридори приступних саобраћајница у блоковима бр. 12, 30, 37 и 43;
- комплекс МРС у блоку број 43.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА У КОЈИМА ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА
ДИРЕКТНА ПРИМЕНА ПЛАНА
4.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
а) Врста и намена објеката
Врста објеката: објекти
непрекинутом низу.

могу

бити

слободностојећи,

објекти

у

прекинутом

и

Намена објекта: дозвољена је изградња главних и помоћних објеката.
1. Главни објекат: објекти намењени образовању, здравству, заштити деце и старих,
култури, спорту и рекреацији, затим, пословни објекти, верски објекат (храм),
породични и вишепородични стамбени објекти 8, стамбено-пословни и пословностамбени објекти9; нема ограничења у броју пословних јединица; дозвољена је
изградња и више главних објеката на парцели, уз напомену да је неопходно да се
испуне сви остали услови дефинисани овим Планом.
2. Eкономски објекат:
 економски објекат уз стамбени објекат породичног типа: објекти за гајење
животиња – стаје, штале и др. објекти (за коње, говеда, козе, овце, свиње,
живину, голубове, куниће, украсну живину и птице), ђубришта (бетонске писте за
одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке), објекти за
складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване
сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење
пољопривредних производа (амбари, кошеви) и др. објекти намењени
пољопривредном газдинству (објекти за машине, возила и алат, пушнице,
сушнице, стакленици, силоси и сл.);
 економски објекат уз пословни објекат: магацин;
 економски објекат је у функцији главног објекта и гради се ако на парцели
постоји главни објекат или постоји издата грађевинска дозвола или је започета
изградња главног објекта.
3. Помоћни објекат: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице и вртна сенила,
дворишни камини, базени, бунари, водомерни шахт, водонепропусне бетонске
септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону
мрежу), ограде, трафо-станице и сл. Дозвољена је изградња и више помоћних
објеката на парцели, уз напомену да је неопходно да се испуне сви остали услови
дефинисани овим Планом. Помоћни објекти су у функцији главног објекта и граде се
ако на парцели постоји главни објекат или постоји издата грађевинска дозвола или
је започета изградња главног објекта.

8
9

Породични стамбени објекти су објекти са максимално четири стамбене јединице, а вишепородични стамбени објекти су
објекти са пет и више стамбених јединица
Код стамбено-пословног објекта преко 50% бруто развијене површине објекта је намењено становању, док је код
пословно-стамбеног објекта преко 50% бруто развијене површине објекта намењено пословању

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III

117

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОВАЧИЦА

Дозвољена је изградња и више главних и помоћних објеката на парцели, уз напомену
да је неопходно да се испуне сви остали услови дефинисани овим Планом.
Пословне делатности које се могу дозволити у зони централних садржаја су из области:
трговине на мало, угоститељства и услужних делатности, затим делатности из области
образовања, здравства, социјалне заштите и бриге о деци и старим особама, културе,
спорта, рекреације и комуналних услуга, као и производног и услужног занатства, ако
су обезбеђени услови заштите животне средине.
Трговине на велико, складишта, затим млинови и силоси (било ког капацитета) и
производни објекти (изузев занатских радионица) у оквиру ове зоне нису дозвољени.
Држање домаћих животиња: На парцелама у зони централних садржаја које излазе на
Улицу маршала Тита није дозвољено држање и узгој животиња, изузев кућних
љубимаца (чији је број и врста одређен Одлуком о условима за држање и заштиту
домаћих животиња на територији општине Ковачица, „Службени лист општине
Ковачица“, број 13/14).“
б) Услови за формирање грађевинске парцеле
За парцеле нестамбене намене минимална ширина фронта парцеле за све врсте
објеката је 10,0 m, минимална површина парцеле је 300,0 m 2. Максимална величина
парцеле није лимитирана.
Услови за образовање грађевинских парцела намењених вишепородичном становању
(вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат) су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 20,0 m,
- за објекат у прекинутом/непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 15,0 m;
- минимална површина парцеле за све врсте вишепородичних стамбених објеката је
600,0 m2; максимална величина парцеле није лимитирана.
Ако је постојећа парцела мања од минимално дозвољене, може се задржати постојећа
парцелација, уз услов да су задовољени остали услови за изградњу дати овим Планом.
Услови за образовање грађевинских парцела намењених породичном становању су
исти као за зону становања.
За потребе образовања грађевинске парцеле намењене за редовну употребу објекта
изграђеног у отвореном стамбеном блоку и формирање унутар блоковског зеленила
неопходна је израда плана детаљне регулације којим би се дефинисале нове
регулационе линије. Земљиште за редовну употребу објекта јесте земљиште испод
објекта и земљиште око објекта, које испуњава услове за грађевинску парцелу. При
дефинисању услова дозвољено је планом детаљне регулације дефинисати и индекс
заузетости грађевинске парцеле и до 100%.
Изузетно, на већ изграђеним грађевинским парцелама са изграђена два стамбена
објекта, где ширина и површина парцеле не задовољавају наведене елементе
дозволиће се препарцелација и испод дозвољеног минимума, у циљу решавања
имовинско - правних односа (физичка деоба имовине). При препарцелацији обезбедити
минималну ширину колског прилаза парцели од 3,5 m за грађевинску парцелу
намењену вишепородичном становању, односно ширину колског прилаза парцели од
2,5 m за грађевинску парцелу намењену породичном становању.
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в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле
Објекти се граде на
грађевинском линијом.

грађевинској

линији

или

унутар

површине

ограничене

Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију. Грађевинска
линија за први главни објекат се поклапа са регулационом линијом. Ако се на парцели
гради више главних објеката, дозвољено је да се њихова грађевинска линија повуче у
односу на регулациону линију у дубину парцеле.
Удаљеност грађевинске од регулационе линије може бити до 5,0 m. Грађевинска линија
је на мин. 5,0 m од регулационе линије у случају када се у сутеренској етажи главног
објекта планира гаража. Изузетно, удаљеност објекта од регулационе линије може бити
и већа уз упозорење инвеститору да улази у зону помоћних објеката који имају
првенство градње на суседним и сопственој парцели и у том случају изградња
помоћног објекта неће бити условљена прописаном удаљеношћу од овако изграђеног
главног објекта.
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације.
Слободностојећи главни објекат (основни габарит без испада) се гради на минимално
1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације, односно,
на минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне)
оријентације, уз напомену да се морају испоштовати услови у погледу потребних мера
заштите од пожара, тј. где је неопходно обезбедити услове за колски прилаз возилима
специјалне намене (ватрогасци, возило прве помоћи и др.).
Основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно
северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне
(односно источне) оријентације је 4,0 m (растојање основног габарита без испада).
Основни габарит објекта у непрекинутом низу од границе парцеле је 0,0 m.
Помоћни објекат се гради иза главног објекта. Помоћни објекат може бити дограђен уз
главни објекат, постављени у истој линији као и главни објекат или грађен на
одстојању од мин. 1,0 m у односу на границе парцеле.
Од помоћних објеката на регулационој линији могу да се граде гаража и ограда.
Водомерни шахт се гради на мин. 1,0 m од регулационе линије, а водонепропусна
бетонска септичка јаме на мин. 3,0 m.
Може се дозволити изградња и на удаљености мањој од напред наведених, као и да
део стрехе може прећи границу суседне парцеле, само уз оверену писмену сагласност
власника суседне парцеле.
г) Највећи дозвољени
парцеле

индекси заузетости или изграђености грађевинске

За комплексе објеката јавне намене примењује се индекс заузетости и индекс
изграђености парцеле дат тачком „4. Урбанистички и други услови за уређење и
изградњу површина и објеката јавне намене“.
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За остале садржаје у зони централних садржаја испоштовати максимални индекс
заузетости парцеле или максимални индекс изграђености парцеле, који износе:
- максимално дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 70% (објекти +
саобраћајно - манипулативне површине);
- максимално дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,8.
д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката
За комплексе објеката јавне намене примењује се највећа дозвољена спратност дата
тачком „4. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката
јавне намене“.
За остале садржаје у зони централних садржаја испоштовати максималну дозвољену
спратност или максималну висину објеката, које за одређену намену објеката износе:
- за вишепородични: стамбени, стамбено-пословни и пословно-стамбени објекат и
пословни објекат макс. П+2+Пк (приземље + два спрата + поткровље), а укупна
висина објекта10 не може прећи 18,0 m;
- за породични: стамбени, стамбено-пословни и пословно-стамбени објекат макс.
П+1+Пк (приземље + спрат + поткровље), односно П+2 (приземље + два спрата);
укупна висина објекта не може прећи 12,0 m, односно 13,0 m;
- за верски објекат: висина и спратност у складу са традиционалним и конкретним
захтевима верске заједнице, али не може бити већа од спратности и висине других
напред наведених главних објеката;
- за помоћни објекат макс. П (приземље); укупна висина објекта не може прећи 6,0 m.
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута, односно према нултој коти објекта (кота заштитног тротоара објекта) и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута;
- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од нулте коте; ако је кота приземља
виша она се решава у оквиру основног габарита објекта;
- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 m
од планиране коте уличног тротоара;
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота
приземља може бити максимално 0,2 m виша од коте заштитног тротоара
(денивелација већа од 0,2 m се савладава унутар габарита објекта);
- за гараже лоциране на регулационој линији кота приземља може бити виша од коте
уличног тротоара, односно приступног пута, макс. 0,1 m;
- светла висина надзитка поткровне етаже износи макс. 1,6 m (висина од коте готовог
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).
ђ) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Удаљеност главног објекта од других објеката је:
- слободностојећег стамбеног објекта породичног типа је мин. 4,0 m (основни габарит
са испадом); међусобна удаљеност новог слободностојећег стамбеног објекта
породичног типа од других објеката може бити мања од 4,0 m с тим да међусобни
размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта и с тим што на
суседним странама наспрамни отвори морају имати парапет на висини од мин. 1,8 m.
- слободностојећег стамбеног објекта вишепородичног типа и верског објекта је мин.
5,0 m (основни габарит са испадом);
10 Висина од нулте коте терена до коте слемена објекта
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- стамбени и пословни објекти могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m ако
су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно
међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m ако стамбени или пословни објекат
има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине
висине вишег објекта;
- главни и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m ако су
задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m ако пословни објекат има отворе са те стране,
тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Поред главних објеката, на грађевинској парцели је дозвољена изградња и других помоћних објеката. Услов за изградњу ових објеката је да се они граде у дубини парцеле,
на одговарајућој удаљености од главног објекта, осим изградње: ограда, базена, и сл.
објеката, као и за изградњу гараже у посебним случајевима, дефинисаних овим Планом.
Помоћни објекат - гаража се може предњом фасадом поставити и на регулациону
линију, уз услов да кровне равни гараже немају пад према регулацији и суседној
парцели, тј. да имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже не отварају ван
регулационе линије.
Изградња помоћног објекта - гараже од бочне (јужне/источне) границе парцеле
(супротно од линије са главним објектом) дозвољена је на минимално 1,0 m, ако се
објекат повлачи у дубину парцеле тј., гради се у економском делу парцеле који се
граничи са економским делом суседне парцеле.
Изузетно, може се дозволити изградња помоћних објеката и на 0,0 m од заједничке
границе парцеле уз услов: да пад кровних равни буде ка сопственој парцели, да се на
калканском зиду не могу изводити стамбени отвори и да је инвеститор дужан да
прибави оверену писмену сагласност власника суседне грађевинске парцеле.
Минимална међусобна удаљеност објеката је половина висине вишег објекта. Остали
међусобни односи објеката исти су као у оквиру зоне становања.
Висина помоћног објекта на парцели не може бити већа од висине главног објекта.
Услови за ограђивање грађевинске парцеле су исти као и у оквиру зоне становања.
ж) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
возила
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну површину (улица, парк и сл.)
и обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини (Постојећи или планирани у складу
са тренутно важећим Законом). При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је
затрпавање уличних канала. Обавезно оставити пропуст за атмосферску воду.
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки
прилаз ширине мин. 2,5 m и пешачки прилаз мин. ширине 1,0 m.
За грађевинску парцелу на којој се планира изградња објекта јавне намене или
пословног објекта мора се обезбедити колско-пешачки прилаз мин. ширине 3,5 m,
односно у складу са потребама возила која се користе, и пешачка стаза мин. ширине
1,5 m.
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За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора
се обезбедити паркинг простор, по правилу: једно паркинг или гаражно место на један
стан, односно мин. једно паркинг место на 70 m2 јавног/пословног простора, односно у
складу са важећим прописима који одређену делатност уређују. У оквиру парцеле мора
се, такође, обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор.
Уколико се на парцели обавља пословна делатност намењена ширем кругу корисника,
са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, а паркирање се не може у
потпуности решити на њој, може се у уличном коридору, у ширини парцеле, одобрити
изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремети коришћење јавне површине,
функционисање саобраћаја и услови окружења.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине градити под следећим условима:
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле
обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 m х 5,0 m, за теретно
возило мин. 3,0 m х 6,0 m);
- манипулативне платое пројектовати са једностраним нагибом и носивошћу за средњe
тешки саобраћај;
- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне површине минимално 0,6 m
- 0,7 m по бициклу;
- пешачке стазе радити од бетона, бетонских плоча или бехатона минималне ширине
од 1,0 m.
з) Заштита суседних објеката
Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објекта
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид,
двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са
падом у сопствено двориште).
Ако се изградњом објекта нарушава ваздушни простор суседне грађевинске парцеле
инвеститор је дужан да прибави оверену писмену сагласност власника суседне
грађевинске парцеле. Одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се
решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Дозвољено је отварање отвора на објекту према суседима на следећи начин: уколико
је објекат на удаљености од границе парцеле са суседом:
- на мин. 2,5 m и више, дозвољени су отвори са стандардним парапетом;
- на удаљености мањој од 2,5 m, а мин. на 1,0 m, дозвољени су отвори са парапетом
висине мин. 1,8 m;
- на удаљености мањој од 1,0 m није дозвољено отварање отвора; изузетно, отварање
отвора се може дозволити са парапетом висине мин. 1,8 m уз писмену сагласност
власника/корисника суседне парцеле.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
грађевинској парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободним падом, према
риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1,5%.
Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши
граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу
суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле, односно уз
сагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне
делатности. Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећи
грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m испод
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m;
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- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m;
- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
ј) Архитектонско обликовање и материјализација
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са просторним и
временским контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних
фасада. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се
тежити ка успостављању јединствене естетске и визуелне целине у оквиру грађевинске
парцеле, у улици и блоку.
Фасаде објеката могу бити малтерисане и бојене у боји по жељи Инвеститора, а могућа
је и примена традиционалних и савремених фасадних облога, примерених овом
поднебљу и окружењу објекта (фасадна опека, камен, дрво и сл.).
Ограде балкона/тераса морају бити безбедне за децу (избегавати хоризонталну
конструкцију без заштите).
Препоручује се израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-45о. Кровни
покривач изводити у зависности од нагиба кровне конструкције. Као кровни покривач
се препоручује цреп. Кровни прозори могу бити у равни крова, или постављени
вертикално (кровна баџа). Висина надзитка изнад приземља за приземне објекте
износи макс. 0,6 m уз услов да се на калканским зидовима не могу остављати стамбени
отвори као за поткровље.
Може се дозволити и раван кров ради формирања кровних тераса и башти (зелени
кровови).
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m, рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Кровни прозори могу бити у
равни крова, или постављени вертикално (кровна баџа).
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, односно
регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је
хоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску,
односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући
од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- излози локала до 0,3 m по целој висини, када ширина тротоара износи најмање
3,0 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у
приземљу;
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од
2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m;
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом до 1,0 m од спољне
ивице тротоара на висини изнад 3,0 m, а у пешачким зонама према конкретним
условима локације;
- конзолне рекламе до 1,2 m на висини изнад 3,0 m;
- један степеник у макс. ширини 0,З m, када је ширина тротоара већа од 1,8 m,
- код традиционалног постављања прозора „кибиц фенстер“ у макс. ширини 0,З m,
када је ширина тротоара већа од 1,8 m.
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Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без
стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне)
оријентације мање од 0,6 m, али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне)
оријентације мање од 0,9 m, али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије
суседне грађевинске парцеле од 5,0 m) мање од 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице не смеју прелазити регулациону линију. Отворене спољне
степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија
увучена у односу на регулациону линију за мин. 3,0 m и ако те степенице савлађују
висину до 0,9 m. Степенице које савлађују висину до 0,9 m, а постављају се на бочни
или задњи део објекта, не смеју ометати пролаз и друге функције дворишта. Степенице
које савлађују висину преко 0,9 m улазе у основни габарит објекта.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, могу прећи грађевинску
(односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m испод
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m,
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m,
- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.

4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ СТАНОВАЊА
а) Врста и намена објеката
Врста објекта: објекти могу бити слободностојећи, двојни, објекти у прекинутом и
непрекинутом низу.
Намена објекта: дозвољена је изградња главних, економских и помоћних објеката.
1. Главни објекат:
- у зони становања мањих густина: породични: стамбени објекат11, стамбенопословни објекат и пословно-стамбени објекат; пословни објекат;
- у зони становања са радним садржајима мањих капацитета: породични: стамбени
објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени објекат; пословни
објекат; производни, складишни објекти и у комбинацијама (пословнопроизводни,
пословно-складишни,
производно-складишни
и
пословнопроизводно-складишни објекти);
2. Економски објекат:
- економски објекат уз стамбени објекат породичног типа: објекти за гајење
животиња – стаје, штале и др. објекти (за коње, говеда, козе, овце, свиње,
живину, голубове, куниће, украсну живину и птице), ђубришта (бетонске писте за
одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке), објекти за
11 Породични стамбени објекат је објекат са максимално четири стамбене јединице
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складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване
сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење
пољопривредних производа (амбари, кошеви) и др. објекти намењени
пољопривредном газдинству (објекти за машине, возила и алат, пушнице,
сушнице, стакленици, силоси и сл.);
- економски објекат уз пословни, производни и складишни објекат: магацин;
- економски објекат је у функцији главног објекта и гради се ако на парцели
постоји главни објекат или постоји издата грађевинска дозвола или је започета
изградња главног објекта или су обезбеђени просторни услови за његову изградњу.
3. Помоћни објекат: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице и вртна сенила,
дворишни камини, базени, бунари, водомерни шахт, водонепропусне бетонске
септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону
мрежу), ограде, трафо-станице и сл. Помоћни објекат је у функцији главног објекта
и гради се ако на парцели постоји главни објекат или постоји издата грађевинска
дозвола или је започета изградња главног објекта.
Дозвољена је изградња и више главних, економских и помоћних објеката на парцели,
уз напомену да је неопходно да се испуне сви остали услови дефинисани овим Планом.
Пословне делатности у зони становања мањих густина које се могу дозволити су из
области: трговине на мало, угоститељства и услужних делатности, затим делатности из
области образовања, здравства, социјалне заштите и бриге о деци и старим особама,
културе, спорта, рекреације и комуналних услуга, као и производног и услужног
занатства.
Пословне делатности у зони становања са радним садржајима мањих капацитета које
се могу дозволити су, поред делатности наведених за зону породичног становања и
делатности из области: трговине на велико, производне и складишне делатности мањих
капацитета, с тим да се обезбеде услови заштите животне средине. У оквиру зоне
становања није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих
капацитета (Пројекти из Листе I, за које је обавезна процена утицаја на животну
средину, и Пројекти из Листе II, за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину, а у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину, „Службени гласник РС“, број 114/08).
Ако се грађевинска парцела у зони становања, евентуално, намењује за чисто
пословање, односно производњу, обавезна је израда урбанистичког пројекта за
потребе урбанистичко - архитектонске разраде локације. Објекти својом делатношћу не
смеју угрожавати животну средину, као ни примарну функцију у зони - становање.
Држање домаћих животиња: Дозвољено је држање животиња, чији је број и врста
одређен Одлуком о држању домаћих животиња на територији општине Ковачица
(„Службени лист општине Ковачица“, број 13/14).
б) Услови за формирање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле у зони становања мањих густина су
следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 10,0 m (изузетно
9,0 m за породични стамбени објекат са једном стамбеном јединицом), минимална
површина парцеле је 300,0 m2, а максимална површина парцеле није лимитирана;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m (2 х 8,0 m), минимална
површина је 400,0 m2 (2 х 200,0 m2).
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- за објекат у низу минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална површина
парцеле је 200,0 m2, максимална површина парцеле није лимитирана.
Изузетно, на већ изграђеним грађевинским парцелама са изграђена два стамбена
објекта, где ширина и површина парцеле не задовољавају наведене елементе
дозволиће се препарцелација и испод дозвољеног минимума, у циљу решавања
имовинско - правних односа (физичка деоба имовине). При препарцелацији обезбедити
минималну ширину колског прилаза парцели од 2,5 m.
Услови за образовање грађевинске парцеле у зони становања са радним садржајима
мањих капацитета су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 15,0 m,
минимална површина парцеле је 600,0 m2, максимална величина парцеле није
лимитирана; дозвољена је изградња и на постојећим парцелама чија је ширина
фронта мања од 15,0 m, ако су задовољени законски прописи који регулишу област
планиране делатности на парцели;
- за објекат у низу минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална величина
парцеле је 600,0 m2, максимална величина парцеле није лимитирана;
Услови за образовање грађевинских парцела намењених за нестамбене намене су исти
као у зони централних садржаја.
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене
грађевинском линијом. Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску
линију, која се најчешће поклапа са регулационом линијом или се објекат повлачи у
дубину парцеле за највише 5,0 m.
Изузетно, удаљеност главног објекта од регулационе линије може бити и већа уз
упозорење инвеститору да залази у зону градње помоћних и економских објеката који
имају првенство градње на суседним и сопственој парцели. У том случају изградња
помоћног и економског објекта неће бити условљена прописаном удаљеношћу од овако
изграђеног стамбеног објекта.
Ако се у сутеренској етажи главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се
обавезно повлачи на 5,0 m од регулационе линије. Гаража, као засебан објекат, може
се предњом фасадом поставити на регулациону линију.
Главни објекти се на парцели граде уз границу парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације. Помоћни и економски објекти се, по правилу, граде у истој
линији као и главни објекти.
Изградња главних објеката на парцели може се дозволити под следећим условима:
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на
минимално 1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу
парцеле.
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на
минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне)
оријентације.
- основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на мин. 4,0m од
границе парцеле.
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- основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне
(односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне
(односно источне) оријентације је 4,0 m (растојање основног габарита без испада).
габарит објекта у непрекинутом низу од границе парцеле претежно северне
(односно западне) оријентације је 0,0 m.
Може се дозволити изградња и на удаљености мањој од напред наведених, као и да
део стрехе може прећи границу суседне парцеле, само уз оверену писмену сагласност
власника суседне парцеле и ако су задовољени противпожарни услови.
г) Највећи дозвољени индекси заузетости или изграђености грађевинске
парцеле
У зони становања испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или максимални
индекс изграђености парцеле, који су за:
становање мањих густина:
- индекс заузетости парцеле је максимално 60%
високоградње);
- индекс изграђености парцеле је максимално 1,8.
становање са радним садржајима мањих капацитета:
- индекс заузетости парцеле је максимално 70%
високоградње);
- индекс изграђености парцеле је максимално 2,1.

(површине

под

објектима

(површине

под

објектима

У оквиру парцеле обезбедити минимално 30% зелених површина.
д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката
У зони становања испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну
висину објеката, које за одређену намену објеката износе:
- породични: стамбено-пословни, пословно-стамбени и пословни објекат је спратности
од П+0 (приземље) до макс. П+1+Пк (приземље+спрат+поткровље), односно П+2, а
укупна висина објекта14 не може прећи 12,0 m, односно 13,0 m;
- производни и складишни објекти су спратности П+1, а максималне висине 8,0 m,
евентуално и више, ако то захтева технолошки процес производње/складиштења;
- економски објекат (сточна стаја, магацин хране за сопствене потребе, и сл.) је макс.
спратности П+Пк, а макс. висине до 6,0 m; економски објекат (пушнице, сушнице, кош,
амбар, надстрешнице за машине и возила и др.) је макс. спратности П, а макс. висине
8,0 m;
- помоћни објекат је макс. спратности П+0 (приземље), а макс. висине 6,0 m.
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске (По) или сутеренске етаже
(Су), ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута, односно према нултој коти објекта (кота заштитног тротоара објекта) и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута;
- кота приземља може бити максимално 1,2 m виша од коте нивелете јавног или
приступног пута; ако је кота приземља виша она се решава у оквиру габарита
објекта;
- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 m
од планиране коте заштитног тротоара;
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- кота приземља за послове, производне и складишне објекте максимално 0,2 m виша
од коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота приземља виша она се
решава у оквиру габарита објекта;
- за гараже лоциране на регулационој линији кота приземља може бити виша од коте
уличног тротоара, односно приступног пута, макс. 0,1 m;
- светла висина надзитка поткровне етаже износи макс. 1,6 m (висина од коте готовог
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).
ђ) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Удаљеност слободностојећег породичног стамбеног објекта од других објеката је мин.
4,0 m (основни габарит са испадом). Удаљеност новог слободностојећег породичног
стамбеног објекта од других објеката може бити мања од 4,0 m с тим да међусобни
размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта и с тим што на суседним
странама наспрамни отвори морају имати парапет на висини од мин. 1,8 m.
Ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, стамбени,
пословни, економски и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m,
односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m ако стамбени или пословни објекат
има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег
објекта.
Удаљеност економског објекта (сточна стаја) од: стамбеног, пословног, производног и
неких економских објекта (у складу са санитарно-хигијенским условима и условима
заштите животне средине) је мин. 15,0 m. Удаљеност економског објекта - ђубриште и
пољски тоалет од стамбеног, пословног, производног и неких економских објекта (у
складу са санитарно - хигијенским условима и условима заштите животне средине) и
бунара је мин. 25,0 m, односно 50,0 m у односу на било који објекат јавне намене у
окружењу. Ђубриште се гради на мин. 1,0 m од границе економског дела суседне
парцеле уз услов да се гради ободни зид висине 1,0 m (да не би дошло до разасипања)
и да је материјал од којег се гради ђубриште водонепропусан.
Удаљеност економских објеката у којима се складишти запаљиви материјал од других
објеката је мин. 6,0 m. Међусобни размак између економских објеката (на истој
парцели) може бити 0,0 m (ако су задовољени услови противпожарне заштите) односно
минимално половина вишег објекта.
Водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до изградње насељске
канализационе мреже у улици) лоцирати на мин. 3,0 m од границе парцеле и објеката.
Базени могу да се граде на минимално 3,0 m од границе парцеле и од објеката.
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Поред главних објеката, на грађевинској парцели је дозвољена изградња и других
објеката: помоћних и економских објеката. Услов за изградњу ових објеката је да се
они граде у дубини парцеле, на одговарајућој удаљености од главног објекта, осим
изградње: ограда, базена, и сл. објеката, као и за изградњу гараже у посебним
случајевима, дефинисаних овим Планом.
Помоћни објекат - гаража се може предњом фасадом поставити и на регулациону
линију, уз услов да кровне равни гараже немају пад према регулацији и суседној
парцели, тј. да имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже не отварају ван
регулационе линије.
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Помоћни и економски објекат се граде у истој линији као и главни објекат. Ако се
економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских
објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0 m; растојање може бити мање
или 0,0 m уз оверену писмену сагласност власника суседне парцеле. Економски објекат
на парцели где је двојни објекат се гради на 0,0 m од заједничке границе парцеле.
Пословни и помоћни објекат, и економски и помоћни објекат, могу да се граде на
међусобном размаку од 0,0 m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други
технички услови.
Ограда на регулационој линији може бити транспарентна, комбинација транспарентне и
нетранспарентне ограде или нетранспарентна ограда. Укупна висина ограде од коте
тротоара не сме прећи висину од h=2,0 m. Капије на регулационој линији се не могу
отварати ван регулационе линије.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код
комбинације нетранспарентни део ограде може ићи до висине од максимално 0,9 m.
Висина нетранспарентне ограде на углу не може бити виша од 0,9 m од коте тротоара,
због прегледности раскрснице. У случају да не угрожава прегледност раскрснице
нетранспарентна ограда на углу може бити максималне висине до 2,0 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом
оградом, транспарентном оградом или нетранспарентном оградом до висине макс.
h=2,0 m. Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске
парцеле уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање,
односно производњу, обавезна је израда урбанистичког пројекта уз услов да објекти
својом делатношћу не угрожавају животну средину. Услови за изградњу објеката на
парцели су услови дати у овом Плану за зону становање.
ж) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
возила
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну површину (улица, парк и сл.) и
обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини (постојећи или планирани). При
обезбеђивању прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезно
оставити пропуст за атмосферску воду.
За грађевинску парцелу у оквиру ове зоне обезбедити колско-пешачки прилаз ширине
мин. 2,5 m и пешачки прилаз мин. ширине 1,0 m. За грађевинску парцелу на којој се
планира изградња пословног/производног објекта мора се обезбедити колско-пешачки
прилаз мин. ширине 3,5 m, односно у складу са потребама возила која се користе, и
пешачка стаза мин. ширине 1,5 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора
се обезбедити паркинг простор, по правилу: једно паркинг или гаражно место на један
стан, односно мин. једно паркинг место на 70 m 2 пословног/производног простора тј., у
складу са важећим прописима који одређену делатност уређују. У оквиру парцеле мора
се обезбедити потребна ширина саобраћајно-манипулативног простора. За пословне
објекте/просторе на грађевинској парцели обезбедити потребан број паркинг места, у
складу са прописима за одређену намену.
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Уколико се на парцели обавља пословна делатност намењена ширем кругу корисника,
са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, а паркирање се не може у
потпуности решити на њој, може се у уличном коридору, у ширини парцеле, одобрити
изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремети коришћење јавне површине,
функционисање саобраћаја и услови окружења.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине градити под следећим условима:
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле
обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 m х 5,0 m, за теретно
возило мин. 3,0 m х 6,0 m);
- манипулативне платое пројектовати са једностраним нагибом и носивошћу за средњe
тешки саобраћај;
- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне површине мин. 0,6 m-0,7 m
по бициклу;
- пешачке стазе радити од бетона, бетонских плоча или бехатона минималне ширине
од 1,0 m.
з) Заштита суседних објеката
Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објекта
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид,
двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са
падом у сопствено двориште). Одвођење атмосферских падавина са кровних површина
мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Дозвољено је отварање отвора на објекту према суседима на следећи начин: уколико
је објекат на удаљености од границе парцеле са суседом:
- на мин. 2,5 m и више, дозвољени су отвори са стандардним парапетом;
- на удаљености мањој од 2,5 m, а мин. на 1,0 m, дозвољени су отвори са парапетом
висине мин. 1,8 m;
- на удаљености мањој од 1,0 m није дозвољено отварање отвора; изузетно, отварање
отвора се може дозволити са парапетом висине мин. 1,8 m уз писмену сагласност
власника/корисника суседне парцеле.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
грађевинској парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободним падом, према
риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1,5%. Површинске и друге
отпадне воде из економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме.
Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши
граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу
суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле, односно уз
сагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне
делатности. Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, могу прећи
грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада и то:
- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m испод
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m;
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m;
- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
ј) Архитектонско обликовање и материјализација
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са просторним и
временским контекстом у ком настају.
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Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада. Архитектонским облицима,
употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене
естетске и визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
Фасаде објеката могу бити малтерисане и бојене, у боји по жељи Инвеститора, а могућа је
и примена традиционалних и савремених фасадних облога, примерених овом поднебљу и
окружењу објекта (фасадна опека, камен, дрво и сл.). Ограде балкона/тераса морају бити
безбедне за децу (избегавати хоризонталну конструкцију без заштите).
Препоручује се израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-45о, кровни
покривач извести у складу са нагибом и обликом крова (препоручује се цреп). Кровни
прозори могу бити у равни крова, или постављени вертикално (кровна баџа). Може се
дозволити и раван кров ради формирања кровних тераса и башти (зелени кровови).
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m, рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Кровни прозори могу бити у
равни крова, или постављени вертикално (кровна баџа).
Висина надзитка изнад приземља за објекте П+0 износи макс. 0,6 m уз услов да се на
калканским зидовима не могу остављати стамбени отвори као за поткровље.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, односно
регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је
хоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску,
односно регулациону линију. Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи
грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада) и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од
2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m;
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од
спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0 m;
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи регулациону линију (рачунајући
од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
- излози локала–0,З m по целој висини, када најмање ширина тротоара износи 3,0 m,
а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада локала у приземљу;
- један степеник у макс. ширини 0,З m, када је ширина тротоара већа од 1,8 m,
- код традиционалног постављања прозора „кибиц фенстер“ у макс. ширини 0,З m,
када је ширина тротоара већа од 1,8 m.
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без
стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне)
оријентације мање од 0,6 m, али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне)
оријентације мање од 0,9 m, али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије
суседне грађевинске парцеле од 5,0 m) мање од 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
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Отворене спољне степенице, до висине од 0,9 m могу се постављати на објекту тако да
не прелазе регулациону линију и да не ометају пролаз и друге функције дворишта.
Степенице које савлађују висину преко 0,9 m улазе у основни габарит објекта.

4.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ РАДНИХ САДРЖАЈА
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и
услова који конкретну област регулишу.
а) Врста и намена објекта
Врста објекта: објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у
зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних
услова заштите.
Намена објекта: дозвољена је изградња главних, породичних стамбених објеката и
помоћних објеката.
1. главни објекат: пословни, производни и складишни објекат као и изградња у
комбинацијама:
пословно-производни
објекат,
пословно-складишни
објекат,
производно-складишни објекат, пословно-производно-складишни објекат;
2. породични стамбени објекат, само као пратећи објекат у зони радних комплекса,
(осим у зони ограничене изградње). У овој зони породични стамбени објекат је у
функцији главног објекта и гради се ако на парцели постоји главни објекат или
постоји издата грађевинска дозвола или је започета изградња главног објекта.
Дозвољена је изградња и једне стамбене јединице у оквиру пословног објекта.
3. помоћни објекат: портирница, чуварска и вагарска кућица, гаража, остава, магацин
(до 30 m2), надстрешнице и објекти за машине и возила, ограде, инфраструктурни
објекти: колске ваге, типске трафо-станице, производни енергетски објекти
обновљивих извора енергије12 снаге испод 10 MVA, објекти за смештај електронске
комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне септичке јаме (изузетно, као
прелазно решење до изградње насељске канализационе мреже), сепаратор уља и
брзоталоживих примеса, бунари, и сл.; помоћни објекат је у функцији главног
објекта и гради се ако на парцели постоји главни објекат или постоји издата
грађевинска дозвола или је започета изградња главног објекта.
Дозвољене су све производне, пословне и услужне активности већег обима,
укључујући и складишне и индустријске производне погоне и капацитете, уз
обезбеђивање услова заштите животне средине.
Дозвољена је изградња и више главних и помоћних објеката на парцели, уз напомену
да је неопходно да се испуне сви остали услови дефинисани овим Планом. На парцели
у овој зони дозвољена је изградња само једног породичног стамбеног објекта, као
пратећег објекта главном објекту.
За све нове производно-складишне комплексе обавезна је израда урбанистичког
пројекта. За постојеће пословне комплексе, пословне комплексе-туризам и
угоститељство и производно-складишне комплексе, уколико се мења делатност, а обим
нове изградње или технологија рада то буду захтевали обавезна је израда
урбанистичког пројекта.
Држање домаћих животиња: У зони радних комплекса није дозвољено држање и узгој
домаћих животиња.

12 Производни енергетски објекти могу бити и главни објекти на парцели
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У зони радних садржаја могу да се граде и енергетски производни објекти (биомаса,
биогас, соларне електране и др.) капацитета мањих од 10 MVA, а који ће се
прикључити на јавну електроенергетску мрежу према условима надлежног предузећа
(ЕД), или користити за сопствене потребе.
У зони производно-складишних комплекса могу да се граде комплекси са енергетским
објектима, као садржај у функцији насеља. У функцији енергетског производног објекта
као пратећи садржаји могу да се граде: објекат који производи енергију (топлотну,
електричну), соларни колектори, трансформаторско и разводно постројење, пословни
објекат, средњенапонски подземни водови. Комплекс опремити инфраструктуром коју
захтева ова врста енергетског објекта. Електроенергетску мрежу и осталу неопходну
инфраструктуру у функцији производног енергетског објекта каблирати.
Соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача.
За енергетске производне комплексе може доћи до одступања од услова грађења
(највећи дозвољени индекс заузетости, односно изграђености парцеле) дефинисаних
за ову зону.
б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да
прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и
пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости земљишта или
индекса изграђености.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 1000,0 m2 са ширином уличног
фронта од минимално 20,0 m. Дозвољена је изградња и на постојећим парцелама чија
је ширина фронта мања од 20,0 m, ако су задовољени законски прописи који регулишу
област планиране делатности на парцели.
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле
У зависности од одређеног технолошког процеса производње и пословања, у оквиру
радног комплекса објекти се постављају на грађевинску линију или се повлаче у
дубину парцеле.
Грађевинска линија за главни објекат се поклапа са регулационом линијом у
постојећим радним комплексима у којима су постојећи објекти изграђени на
регулационој линији.
Грађевинска линија је на:
- 5,0 m од регулационе линије улице за нове радне комплексе;
- 20,0 m од регулационе линије државног пута првог реда;
- 10,0 m од регулационе линије државног пута другог реда;
- 5,0 m од регулационе линије канала;
- 25,0 m од осовине задњег колосека пруге;
- 10,0 m од пољопривредног земљишта;
- 30,0 m од регулационе линије МРС;
а према условима из графичког прилога бр. 5.
Грађевинска линија за неке помоћне објекте (нпр.: ограда, портирница, чуварска и
вагарска кућица, и сл.) може да се поклапа са регулационом линијом.
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Организацију дворишта комплекса усмерити ка северној, односно западној страни. Са
тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (односно јужне)
стране је на минимално 1,0 m, под условом да су задовољени услови противпожарне
заштите, тј. да међусобни размак између објеката на две суседне парцеле буде већи од
половине висине вишег објекта. Грађевинска линија од границе парцеле са западне
(односно северне) стране је на минимално 6,0 m, ако је на грађевинској парцели
омогућен кружни ток саобраћаја.
Комплексе формирати тако да се репрезентативни - пословни објекти лоцирају до
улице, а мање атрактивни - производни, складишни и помоћни објекти, у дубину
комплекса.
г) Највећи дозвољени
парцеле

индекси заузетости или изграђености грађевинске

На грађевинској парцели индекс заузетости је максимално 70% (објекти + саобраћајно
- манипулативне површине), а индекс изграђености је максимално 2,1.
д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су
спратности:
- пословни: П, П+1, П+1+Пк; укупна висина објекта не може прећи 12,0 m.
- производни и складишни: П, П+1, евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње; висина објекта у зависности од технолошког процеса
производње (силоси, торњеви и сл. објекти);
- стамбени: П, П+1; укупна висина објекта не може прећи 9,0 m.
- помоћни и инфраструктурни објекат (гаража, остава, кућица уз колску вагу, кућица
за бунар, трафо станица и сл.) је макс. спратности П, макс. висине до 6,0 m.
- за све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже (По), односно
сутеренске етаже (Су) ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута, односно према нултој коти објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута;
- кота приземља за послове, производне и складишне објекте максимално 0,2 m виша
од коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота приземља виша од 0,2 m
онда се денивелација решава у оквиру габарита објекта;
- кота приземља за стамбене објекте може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете
јавног или приступног пута; ако је кота приземља виша од 1,2 m онда се
денивелација решава у оквиру габарита објекта;
високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 m
од планиране коте уличног тротоара;
светла висина надзитка поткровне етаже износи макс. 1,6 m (висина од коте готовог
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).
ђ) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле).
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег
објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
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Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су
задовољени услови противпожарне заштите.
Пословни и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако су
задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m, ако пословни објекат има отворе са те стране, тј.
међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
При изградњи силоса морају се испоштовати противпожарни услови (обезбеђивање
прилаза противпожарног возила са све четири стране силоса, удаљеност од других
објеката је мин. половине висине вишег објекта).
Удаљеност објеката у којима се складишти запаљиви материјал од других објеката не
може бити мања од 6,0 m.
Водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до изградње јавне
канализационе мреже у улици), лоцирати на парцели на којој се гради објекат, на мин.
3,0 m од границе парцеле и других објеката.
Трафостанице за сопствене или дистрибутивне потребе градити на минимално 3,0 m од
других објеката. Трафостаница се може градити / инсталирати и у оквиру других
објеката, уз задовољење услова противпожарне заштите.
Најмања удаљеност антенског стуба од осталих објеката треба да буде једнака висини
стуба.
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други објекти на парцели (породични стамбени објекат и помоћни објекти) се по
правилу граде у дубини парцеле, на одговарајућој удаљености од главног објекта.
Дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом,
односно, дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном
јединицом. При одређивању локације на парцели за породични стамбени објекат,
односно пословно-стамбени објекат са једном стамбеном јединицом, водити рачуна да
објекат буде у мирнијем делу парцеле са обезбеђењем одвојеног прилаза стамбеном
делу објекта, без укрштања са прилазом радном делу. У оквиру овог објекта дозвољена
је изградња простора - гараже за гаражирање возила корисника стамбеног простора.
Радни комплекси могу се ограђивати пуном (зиданом), транспарентом или
комбинованом оградом, максималне висине до 2,2 m. Улична ограда и ограда на углу
морају бити транспарентне или комбинација зидане и транспарентне ограде.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код
комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Капије и врата на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Дозвољено је међусобно преграђивање појединих функционалних целина у оквиру
грађевинске парцеле, уз услов да висина ограде не може бити већа од висине спољне
ограде и да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови противпожарне заштите.
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ж) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
возила
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну површину (улица, парк и сл.) и
обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини (постојећи или планирани у складу са
тренутно важећим Законом). За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се
обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је мин. ширине 3,5 m, са
минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз парцели је
минималне ширине 1,5 m.
Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар радних
комплекса изводити различитих ширина, у зависности од делатности, технолошког
процеса, врсте очекиваних возила и расположивог простора, са свим потребним
елементима за комфорно кретање.
У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке стазе је мин. 1,0 m, а ширина колске
саобраћајнице мин. 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0 m, односно мин.
7,0 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарне заштите.
Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру радних комплекса
треба димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују, а препорука је за
средње тешки саобраћај.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора
се обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и теретна возила.
Величина једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5 m х 5,0 m, за теретно
возило мин. 3,0 m х 6,0 m, док је за аутобус мин. 3,5 m х 10,0 m. Оквирно се рачуна
једно паркинг место на 70 m2 пословног / производног простора, тј. једно паркинг
место на 100 m2 корисног простора за трговине на мало, за угоститељски објекат једно
паркинг место на користан простор за 8 столица, али се за конкретне случајеве
паркинзи димензионишу у зависности од изабраног система паркирања, врсте и
величине очекиваних возила, претпостављеног броја корисника и расположивог
простора, као и у складу са важећим прописима који одређену делатност уређују.
Уколико се паркирање не може у потпуности решити унутар комплекса, може се у
уличном коридору, у ширини парцеле, одобрити изградња паркинг простора, уколико
се тиме не ремете коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја и услови
окружења.
Паркинзи за бицикле се изводе по потреби, са обезбеђивањем засебне површине мин.
0,6 - 0,7 m2 по бициклу.
з) Заштита суседних објеката
Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити
животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним парцелама и
њихово нормално функционисање.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
грађевинској парцели. Нивелацијом саобраћајних површина одвођење површинских
вода решити у оквиру парцеле на којој се гради. Условно чисте површинске воде са
парцеле одводити слободним падом риголама према зеленим површинама на парцели,
а остале површинске воде прво пречистити на сепаратору уља и масти.
На грађевинској парцели мора се обезбедити мин. 30% зелених површина, које треба
одговарајуће хортикултурно уредити.
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У постојећим комплексима где ободно нису изграђени објекти, а у новим комплексима
обавезно, уз бочне границе парцеле формирати ободне зелене површине, које ће имати
функцију изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај зелени тампон
(четинарско и листопадно дрвеће и шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове
и прашину. У склопу радних комплекса који се граниче са парцелама у зони становања
/ пољопривредног земљишта, у контактном делу, формирати заштитни зелени појас
ширине мин. 10,0 m.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Зеленилом обезбеди изолација административних, односно
стамбених објеката од производних (складишних) објеката, изолацију пешачких од
моторних токова, као и заштиту паркинг простора од утицаја сунца.
Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни
пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција.
Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m
од објекта или дела објекта у ком бораве или се дуже задржавају људи, уколико то
техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се
складишти и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа
и др.) морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за
гашење пожара. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети
довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове и лак кровни покривач.
ј) Архитектонско обликовање и материјализација
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на
традиционалан (зидани објекти) или савременији начин (од префабрикованих
елемената, укључујући и готове монтажне хале).
При обликовању објеката тежити ка савременом архитектонском
задовољава критеријуме функционалности и естетског изгледа.

изразу,

који

Кровови могу бити коси или равни, а нагиб крова ускладити са врстом кровног
покривача. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона.
Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених
материјала. Ускладити архитектонски израз (примењене облике, боје и материјале)
свих објеката у оквиру радног комплекса, а слободне површине парковски озеленити.
Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе
и рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају
саобраћај, висине макс. 10,0 m. За постављање истих на јавној површини потребна је
посебна дозвола надлежних служби Општине.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која
уређује конкретну област / делатност, а избор материјала вршити имајући у виду
специфичну намену објекта / простора, са становишта коришћења, одржавања и
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о
њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. При пројектовању
и изградњи радних комплекса поштовати важеће прописе за громобран, електричну
мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим материјалима.
Остали услови (за испаде на објекту, отворене спољне степенице и друге грађевинске
елементе објекта) су исти као у оквиру зоне становања.
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4.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗЕЛЕНИЛА
а) Врста и намена објеката
Врста објекта: објекти
непрекинутом низу.

могу

бити

слободностојећи,

објекти

у

прекинутом

и

Намена објекта: дозвољена је изградња главних и помоћних објеката.
1. Главни објекат: објекат намењен за спорт и рекреацију (отворени и затворени
спортско-рекреативни терени и објекти), туристички и угоститељски објекти (за
пружање услуге пића, хране, смештаја), пословни објекти (продавнице, агенције,
салони и други услужни садржаји компатибилне намене) и у комбинацијама.
2. Помоћни објекат: гаража, остава, гардеробе и свлачионице, купатила и тоалети,
трибине и надстрешнице, бунари, ограде, трафо-станице, и сл.
Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су из области: спорта и
рекреације, трговине на мало, угоститељства и услужних делатности, које су
компатибилне спорту, рекреацији и туризму и не нарушавају животну средину.
Трговине на велико, производне и складишне делатности у оквиру ове зоне нису
дозвољени.
Дозвољена је изградња и више главних и помоћних објеката на парцели, уз напомену
да је неопходно да се испуне сви остали услови дефинисани овим Планом.
б) Услови за формирање грађевинске парцеле
Величина парцеле у зони спорта, рекреације и туризма мора бити довољна да прими
све планиране садржаје основне намене, као и пратеће садржаје, у склопу једне
функционалне целине, уз обезбеђење дозвољеног индекса заузетости или индекса
изграђености. Површина грађевинске парцеле износи минимално 1000 m2, са ширином
уличног фронта од минимално 20,0 m. Максимална величина парцеле у овој зони није
лимитирана.
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле
Објекти се граде до грађевинске линије или унутар површине ограничене грађевинским
линијама. Предња грађевинска линија је увучена у односу на регулациону линију
улице / канала и према површинама остале намене за мин. 5,0 m, с тим да изузетно
грађевинска линија се може поклопити са регулационом линијом (према условима из
графичког прилога бр. 5.). Грађевинска линија у односу на остале границе парцеле са
суседима је увучена за мин. 3,0 m, односно 5,0 m ако је неопходно обезбедити услове
противпожарне заштите.
г) Највећи дозвољени индекси заузетости или изграђености грађевинске
парцеле
У овој зони треба испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или максимални
индекс изграђености парцеле:
- индекс заузетости парцеле је максимално 40% (у наведени индекс заузетости се не
рачунају саобраћајне површине, отворени спортски терени и отворени базени/језера
за пецање);
- индекс изграђености парцеле је максимално 1,0;
- у склопу парцеле обезбедити мин. 40% зелених површина (у зелене површине се
рачунају и отворени травнати спортски терени).
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д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката
За објекте у овој зони испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну
висину објеката, које за одређену намену објеката износе:
- објекти у функцији спорта и рекреације су спратности макс. П+1 или укупне
висине13 макс. 9,0 m, с тим да могу бити и виши, ако то изискују функционални
захтеви (спортска сала, базен и сл.), али не виши од 12,0 m;
- угоститељски, услужни и пословни објекти су спратности макс. П+1+Пк или укупне
висине макс. 12,0 m;
- помоћни објекти су макс. спратности П (приземље) или макс. висине 6,0 m.
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута, односно према нултој коти објекта (кота заштитног тротоара) и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута;
- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног или
приступног пута;
- светла висина надзитка поткровне етаже износи макс. 1,6 m (висина од коте готовог
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).
ђ) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
У оквиру парцеле објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег
објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину
дилетације) може се дозволити ако су задовољени санитарни, противпожарни и други
технички услови.
Водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до изградње јавне
канализационе мреже у улици), лоцирати на парцели на којој се гради објекат, на мин.
3,0 m од границе парцеле и других објеката.
Трафостанице за сопствене потребе градити на минимално 3,0 m од других објеката.
Трафостаница се може градити / инсталирати и у оквиру других објеката, уз
задовољење услова противпожарне заштите.
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други објекти на парцели (помоћни објекти) се по правилу граде у дубини парцеле, на
одговарајућој удаљености од главног објекта.
Објекти (у оквиру парцеле) могу да се граде као слободностојећи, а међусобна
удаљеност два објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да
међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.

13 Висина објекта од нулте коте терена, тј. коте заштитног тротоара објекта до коте слемена објекта
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Парцеле, односно комплекси, се могу ограђивати пуном (зиданом), живом зеленом,
транспарентном или комбинованом оградом, максималне висине до 2,0 m, с тим да
ограде на регулационој линији могу бити искључиво транспарентне или комбинација
пуне и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине
максимално 0,2 m, а код комбинације, пуни део ограде не може бити виши од 0,9 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле или
комплекса, уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и
да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови противпожарне заштите.
Такође, дозвољено је и засебно ограђивање спортских терена заштитном
транспарентном оградом, уколико то захтева врста спортских активности, које се на
њима одвијају, у складу са нормативима за конкретни спорт.
ж) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
возила
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну површину (улица, парк и сл.) и
обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини. За сваку грађевинску парцелу у оквиру
ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је
минималне ширине 3,5 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m.
Пешачки прилаз парцели је минималне ширине 1,5 m.
Интерне саобраћајнице, саобраћајно-манипулативне и пешачке површине унутар
комплекса извести у зависности од функције, врсте очекиваних возила и расположивог
простора и са свим потребним елементима за комфорно кретање.
У оквиру спортско-рекреативног комплекса предвидети сервисне саобраћајнице, као и
прилазе возилима специјалне намене. Ширина колске саобраћајнице је мин. 3,5 m, са
унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0 m, односно мин. 7,0 m, тамо где се обезбеђује
проточност саобраћаја ради противпожарне заштите. Коловозну конструкцију интерних
саобраћајница и платоа димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују.
За паркирање возила за сопствене потребе (за запослене, госте и посетиоце) мора се,
у складу са потребама, обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и
евентуално друга очекивана возила у оквиру комплекса. Оквирно се рачуна једно
паркинг место на 70 m2 пословног простора, односно једно паркинг место на 100 m2
корисног простора за трговине на мало, за угоститељски објекат једно паркинг место на
користан простор за 8 столица, односно једно паркинг место на користан простор за 10
кревета, а за спортски објекат (халу) једно паркинг место на користан простор за 40
гледалаца, али се за конкретне случајеве паркинзи димензионишу у зависности од
изабраног система паркирања, врсте и величине очекиваних возила, претпостављеног
броја корисника и расположивог простора, као и у складу са важећим прописима, који
уређују конкретни спортско-рекреативни, угоститељско-туристички или пословни садржај.
Величина једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5 m х 5,0 m, а за аутобус мин.
3,5 m х 10,0 m. Паркинге за бицикле изводити по потреби, са обезбеђивањем засебне
површине мин. 1,0 m2 по бициклу.
Ширина пешачке стазе у оквиру спортско-рекреативног комплекса је мин. 1,5 m.
Уколико се паркирање не може у потпуности решити унутар комплекса, може се у уличном
коридору, у ширини парцеле, одобрити изградња паркинг простора, уколико се тиме не
ремети коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја и услови окружења.
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з) Заштита суседних објеката
Изградњом објеката и планираним активностима у оквиру парцеле не сме се нарушити
животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним парцелама и
њихово нормално функционисање.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
грађевинској парцели. Нивелацијом саобраћајних површина одвођење површинских
вода решити у оквиру парцеле на којој се гради. Условно чисте површинске воде са
парцеле одводити слободним падом риголама према зеленим површинама на парцели.
На грађевинској парцели мора се обезбедити мин. 40% зелених површина које треба
одговарајуће хортикултурно уредити.
ј) Архитектонско обликовање и материјализација
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на
традиционалан начин (зидани објекти) или савременији начин (од префабрикованих
елемената). При обликовању објеката тежити ка савременом архитектонском изразу,
који задовољава критеријуме функционалности и естетског изгледа, при чему треба
успоставити хармоничан однос са објектима у окружењу.
Фасаде објеката могу бити слободно третиране, али у погледу архитектонског
обликовања, као и при избору боја и материјала, пожељно је да сви објекти у овој
зони, а обавезно сви објекти у склопу појединих просторних и функционалних целина,
буду међусобно усаглашени, тако да са објектима у окружењу и уз одговарајуће
партерно решење (поплочавање, озелењавање и урбани мобилијар) чине привлачну,
атрактивну и хармоничну целину.
Могућа је израда косог или равног крова (по могућности „зеленог“ крова), а врсту
кровне конструкције и нагиб крова треба ускладити са врстом кровног покривача.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која
уређује конкретну област/садржај, а избор материјала вршити имајући у виду
конкретну намену објекта, уз обезбеђивање техничких, санитарно-хигијенских и
противпожарних услова.
Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе
и рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају
саобраћај, а висине макс. 10,0 m. За постављање истих на јавној површини потребна је
посебна дозвола надлежних служби Општине.
Остали услови (за испаде на објекту, отворене спољне степенице и друге грађевинске
елементе објекта) су исти као у оквиру зоне становања.

4.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНА КОМУНАЛНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ
САДРЖАЈА
Тачком „4.6. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу комуналних
површина и објеката“ и тачком „5. Коридори, капацитети и услови за уређења и
изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“ дати су услови за
сваку појединачну планирану намену за комунални / инфраструктурни садржај.
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Осим наведених услова и правила грађења датих тачком „1. Општа правила грађења“,
у тексту који следи дају се правила грађења.
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и
услова који конкретну област регулишу. Правила грађења која се дају у тексту који
следи односе се на: комплекс гробља, комплекс пијаце и тржног центра, комплекс
зоохигијенске службе, саобраћајне терминале и водозахват.
а) Врста и намена објекта
Врста објекта: објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у
зависности од техничко-технолошког процеса и задовољавања прописаних услова
заштите.
Намена објекта: дозвољена је изградња главних и помоћних објеката:
1. главни објекат: пословни, производни и складишни објекат као и изградња у
комбинацијама:
пословно-производни
објекат,
пословно-складишни
објекат,
производно-складишни објекат, пословно-производно-складишни објекат;
2. помоћни објекат: портирница, гаража, магацин (до 30 m2), надстрешнице и објекти
за машине и возила, ограде, инфраструктурни објекти: типске трафо-станице,
производни енергетски објекти обновљивих извора енергије 14 снаге испод 10 MVA,
објекти за смештај електронске комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне
септичке јаме (изузетно, као прелазно решење до изградње насељске
канализационе мреже), сепаратор уља и брзоталоживих примеса, бунари, и сл.;
помоћни објекат је у функцији главног објекта и гради се ако на парцели постоји
главни објекат или постоји издата грађевинска дозвола или је започета изградња
главног објекта.
Дозвољене су производне, пословне и услужне активности према дефинисаној намени,
уз обезбеђивање услова заштите животне средине.
Дозвољена је изградња и више главних и помоћних објеката на парцели, уз напомену
да је неопходно да се испуне сви остали услови дефинисани овим Планам.
За све нове комплексе обавезна је израда урбанистичког пројекта. За постојеће
комплексе израда урбанистичког пројекта је обавезна само уколико обим нове
изградње или технологија рада то буду захтевали.
б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Величина парцеле намењене изградњи комуналних / инфраструктурних садржаја мора
бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким
процесом, као и пратеће садржаје, уз обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости
земљишта или индекса изграђености.
Површина грађевинске парцеле мора да задовољи законске прописе који регулишу
област планиране делатности на парцели.
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле
У зависности од одређеног технолошког процеса производње и пословања, у оквиру
комплекса објекти се постављају на грађевинску линију или се повлаче у дубину
парцеле.
14 Производни енергетски објекти могу бити и главни објекти на парцели
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Грађевинска линија је на:
 5,0 m од регулационе линије улице за нове комплексе;
 20,0 m од регулационе линије ДП I реда бр. 24;
 10,0 m од регулационе линије ДП II реда;
 5,0 m од регулационе линије канала;
 25,0 m од осовине задњег колосека пруге;
 10,0 m од пољопривредног земљишта;
а према условима из графичког прилога бр. 5.
Грађевинска линија за неке помоћне објекте (напр.: ограда, портирница и сл.) може да
се поклапа са регулационом линијом.
Грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (односно јужне) стране је
на минимално 1,0 m, под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј.
да међусобни размак између објеката на две суседне парцеле буде већи од половине
висине вишег објекта. Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно
северне) стране је на минимално 6,0 m, ако је на грађевинској парцели омогућен
кружни ток саобраћаја.
Комплексе формирати тако да се репрезентативни - пословни објекти лоцирају до
улице, а мање атрактивни - производни, складишни и помоћни објекти, у дубину
комплекса.
г) Највећи дозвољени индекси заузетости или изграђености грађевинске
парцеле
Индекс заузетости и индекс изграђености дат је тачком „4.6. Урбанистички и други
услови за уређење и изградњу комуналних површина и објеката“.
д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су
спратности:
- пословни: П, П+1, П+1+Пк; укупна висина објекта не може прећи 12,0 m.
- производни и складишни: П, П+1, евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње; висина објекта у зависности од технолошког процеса
производње (торњеви и сл. објекти);
- помоћни и инфраструктурни објекат (гаража, магацин, кућица за бунар, трафо
станица и сл.) је макс. спратности П, макс. висине до 6,0 m.
- за све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже (По), односно
сутеренске етаже (Су) ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута, односно према нултој коти објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута;
- кота приземља за послове, производне и складишне објекте максимално 0,2 m виша
од коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота приземља виша од 0,2 m
онда се денивелација решава у оквиру габарита објекта;
високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 m
од планиране коте уличног тротоара;
светла висина назитка поткровне етаже износи макс. 1,6 m (висина од коте готовог
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).
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ђ) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле).
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег
објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину
дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су
задовољени услови противпожарне заштите.
Пословни и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако су
задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m, ако пословни објекат има отворе са те стране, тј.
међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност објеката у којима се складишти запаљиви материјал од других објеката не
може бити мања од 6,0 m.
Водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до изградње јавне
канализационе мреже у улици), лоцирати на парцели на којој се гради објекат, на мин.
3,0 m од границе парцеле и других објеката.
Трафостанице за сопствене или дистрибутивне потребе градити на минимално 3,0 m од
других објеката. Трафостаница се може градити/инсталирати и у оквиру других
објеката, уз задовољење услова противпожарне заштите.
Најмања удаљеност антенског стуба од осталих објеката треба да буде једнака висини
стуба.
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други објекти на парцели (помоћни објекти) се по правилу граде у дубини парцеле, на
одговарајућој удаљености од главног објекта.
Комплекси се могу ограђивати пуном (зиданом), транспарентом или комбинованом
оградом, максималне висине до 2,2 m. Улична ограда и ограда на углу морају бити
транспарентне или комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда
се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације, зидани део
ограде не може бити виши од 0,9 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Капије и врата на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Дозвољено је међусобно преграђивање појединих функционалних целина у оквиру
грађевинске парцеле, уз услов да висина ограде не може бити већа од висине спољне
ограде и да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови противпожарне заштите.
ж) Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
возила
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну површину (улица, парк и сл.)
и обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини (постојећи или планирани у складу
са тренутно важећим Законом). За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора
се обезбедити колски и пешачки прилаз.
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Колски прилаз парцели је мин. ширине 3,5 m, са минималним унутрашњим радијусом
кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз парцели је минималне ширине 1,5 m.
Интерне саобраћајнице и саобраћајно - манипулативне површине унутар комплекса
изводити различитих ширина, у зависности од делатности, технолошког процеса, врсте
очекиваних возила и расположивог простора, са свим потребним елементима за
комфорно кретање.
У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке стазе је мин. 1,0 m, а ширина колске
саобраћајнице мин. 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0 m, односно мин.
7,0 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарне заштите.
Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру комплекса треба
димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују, а препорука је за средње
тешки саобраћај.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора
се обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка / теретна возила. Величина
једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5 m х 5,0 m, за теретно возило мин.
3,0 m х 6,0 m, док је за аутобус мин. 3,5 m х 10,0 m. Оквирно се рачуна једно паркинг
место на 70 m2 пословног / производног простора. За конкретне случајеве паркинзи се
димензионишу у зависности од изабраног система паркирања, врсте и величине
очекиваних возила, претпостављеног броја корисника и расположивог простора, као и
у складу са важећим прописима који одређену делатност уређују. Уколико се
паркирање не може у потпуности решити унутар комплекса, може се у уличном
коридору, у ширини парцеле, одобрити изградња паркинг простора, уколико се тиме не
ремете коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја и услови окружења.
Паркинзи за бицикле се изводе по потреби, са обезбеђивањем засебне површине мин.
0,6-0,7 m2 по бициклу.
з) Заштита суседних објеката
Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити
животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним парцелама и
њихово нормално функционисање.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
грађевинској парцели. Нивелацијом саобраћајних површина одводњу површинских
вода решити у оквиру парцеле на којој се гради. Условно чисте површинске воде са
парцеле одводити слободним падом риголама према зеленим површинама на парцели,
а остале површинске воде прво пречистити на сепаратору уља и масти.
На грађевинској парцели обезбедити зелене површине према условима датим у тачки
„4.6. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу комуналних површина и
објеката“. Избор биљних врста одређује се према карактеристикама делатности,
карактеру и концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким,
функционалним и декоративним својствима. Зеленилом обезбеди изолација
административних објеката од производних (складишних) објеката, изолацију
пешачких од моторних токова, као и заштиту паркинг простора од утицаја сунца.
Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни
пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција.
Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m
од објекта или дела објекта у ком бораве или се дуже задржавају људи, уколико то
техничким прописима није другачије одређено.
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У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други
материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се обезбедити
слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење пожара. Код објеката и
просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то
лаке преградне зидове и лак кровни покривач.
ј) Архитектонско обликовање и материјализација
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на
традиционалан (зидани објекти) или савременији начин (од префабрикованих
елемената, укључујући и готове монтажне хале). При обликовању објеката тежити ка
савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме функционалности и
естетског изгледа.
Кровови могу бити коси или равни, а нагиб крова ускладити са врстом кровног
покривача. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона.
Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених
материјала. Ускладити архитектонски израз (примењене облике, боје и материјале)
свих објеката у оквиру комплекса, а слободне површине парковски озеленити.
Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе
и рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају
саобраћај, висине макс. 10,0 m. За постављање истих на јавној површини потребна је
посебна дозвола надлежних служби Општине.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која
уређује конкретну област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду
специфичну намену објекта / простора, са становишта коришћења, одржавања и
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о
њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
При пројектовању и изградњи комплекса поштовати важеће прописе за громобран,
електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим
материјалима.
Остали услови (за испаде на објекту, отворене спољне степенице и друге грађевинске
елементе објекта) су исти као у оквиру зоне становања.

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И
КАПАЦИТЕТА
Нумерички показатељи заступљености постојећих и планираних зона претежне намене
површина у насељу Ковачица приказани су у „Табела бр. 10. Биланс планиране и
постојеће намене земљишта у обухвату Плана“ и „Табела бр. 11. Биланс планиране и
постојеће намене површина у обухвату Плана“, тачка „2.6. Биланс површина“.
Урбанистички параметри и капацитети уређења и грађења основних и компатибилних
садржаја на појединачној парцели грађевинског земљишта у зонама претежне намене
дати су у правилима уређења и правилима грађења за сваку зону понаособ.
У обухвату Плана генералне
урбанистички параметри:

регулације

насеља

Ковачица

остварени

су

следећи
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Σ

5.

4.

3.

2.

1.

Ред.
бр.

519,32

130,59
120,78
9,81
11,83
7,96
3,87
145,64
6,97
1,85
114,38
0,81
0,05
10,08
2,44
3,38
4,40
1,26
0,02
347,54

91,42
84,55
6,87
5,94
4,78
1,16
104,57
5,58
1,30
80,07
0,81
0,05
10,08
1,71
1,01
3,08
0,88
0,0012

14,05

31,90

45,57

20,07

0,71

1,01

110,45
96,40

0,85
0,48

1,42
0,78

180,74
160,67

1,22

3,26

35,16

Поб
(ha)

1,74

4,95

50,52

Пп
(ha)

66,92

70,00
70,00
70,00
50,21
60,00
30,00
71,80
80,00
70,00
70,00
100,00
100,00
100,00
70,00
30,00
70,00
70,00
6,00

70

70,00
60+10

70,00

70,00

60,00
60,00

70,00

65,86

69,59

С (%)

П+2+Пк

П+1+Пк
П+1+Пк
П+1+Пк
П+1+Пк
П+1+Пк
П+1
П
П+1
П+1
П+1
П+1
-

П+2

П+2
П+2

П+2+Пк

П+2

П+1
П+2

П+2+Пк

П+2+Пк

П+2+Пк

Сп *

599,59

191,98
177,55
14,43
7,48
6,32
1,16
100,44
0,07
1,32
80,07
0,81
0,05
10,08
2,39
1,69
3,08
0,88
0,0012

21,88

195,40
173,52

89,32

1,53

0,68
0,77

3,42

8,57

104,29

Пбрутооб
(ha)
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ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

општина, месна заједница, месна канцеларија, ТО,
СУД, полицијска станица, ватрогасни дом и гаража,
катастар, ЈКП, телекомуникациони центар
предшколска установа, основна школа
средња школа и ученички дом
дом здравља и апотека, центар за социјални рад,
центар за социјални рад и служба за запошљавање,
дневни боравак деце и одраслих лица са посебним
потребама, дом културе и мултифункционални центар,
библиотека, галерија наивне уметности
Централни садржаји за јавне потребе са мешовитим
становањем
ЗОНА СТАНОВАЊА
Зона становања мањих густина
Зона становања са радним садржајима мањих
капацитета
ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА
Производни, складишни и пословни садржаји
Севесо постројење
ЗОНА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗЕЛЕНИЛА
Спортски/рекреативни/туристички комплекс
Парк/сквер
ЗОНА КОМУНАЛНИХ И ИНФРАСТР. САДРЖАЈА
Комплекс гробља
Комплекс пијаце и тржног центра
Улични коридор
Трг
Колски/пешачки пролаз
Железничко подручје
Саобраћајни терминали
Водозахват
Каналско земљиште
Ретензија
Мерно регулациона станица

Централни садржаји јавне намене

УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ
ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА
ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА

2,1

1,72

2,1
0,52
1,0
0,3
0,96
0,01
1,4
0,7
1,0
1,0
1,0
1,4
0,5
0,7
0,7
0,06

2,1

2,1

1,77
1,8

2,8

2,1

0,8
1,6

2,8

2,63

2,97

К

171,78

39,17
36,23
2,94
5,89
3,18
2,71
41,07
1,39
0,55
34,31
0,73
2,37
1,32
0,38
0,0188

6,02

54,22
48,20

13,67

0,30

0,56
0,31

0,52

1,69

15,36

ПЗ
(ha)

Табела 21. Приказ укупно остварених урбанистичких параметара и капацитета по зонама у грађевинском подручју насеља

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОВАЧИЦА

33,08

30,00
30,00
30,00
49,79
40
70
28,20
20,00
30,00
30,00
30,00
70,00
30,00
30,00
94,00

30,00

30,00
30,00

30,00

30,00

40,00
40,00

30,00

34,14

30,41

ПЗ
%

ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

349,25

**

0,18
522,74

1,71

347,54

Поб
(ha)

2,44

519,32

Пп
(ha)

68,46

**

70

66,92

С (%)

П+2+Пк

**

П+1

П+2+Пк

Сп *

603,01

**

3,42

599,59

Пбрутооб
(ha)

1,21

**

0,7

1,72

К

172,51

**

0,73

171,78

ПЗ
(ha)

31,54

**

30

33,08

ПЗ
%
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Максимална планирана спратност у насељу је П+2+Пк. Најмања спратност је планирана у зони комуналних и инфраструктурних
садржаја – П+1, а највећа у зони централних садржаја - П+2+Пк. У насељу је планирана укупна бруто развијена површина објеката
високоградње од 599,59 ha, односно, укупни планирани индекс изграђености у грађевинском подручју насеља је 1,72. Посматрано по
зонама највећи планирани индекс изграђености је 2,1 у зони радних садржаја, а најмањи 0,52 у зони спорта, рекреације и зеленила.

Посматрано по зонама, најмањи остварени индекс заузетости парцеле је у зони спорта, рекреације и зеленила и износи максимално
50,21% површине ове зоне, односно, у овој зони зелене површине су највише заступљене са 49,79%. Највећи остварени индекс
заузетости парцеле је у зони комуналних и инфраструктурних садржаја и износи максимално 71,80% површине ове зоне, односно
зелене површине су заступљене са 28,20% у зони.

Према подацима датим у Табели бр. 21., планирана површина под објектима, саобраћајницама и колско-манипулативним површинама
у грађевинском подручју насеља износи максимално 347,54 ha, односно заузимаће макс. 66,92 % од укупне површине грађевинског
подручја насеља. У насељу се обезбеђује минимално 171,78 ha зелених површина, односно заузимаће минимално 33,08 % од укупне
површине грађевинског подручја насеља.

површина целине / зоне
максимална планирана површина објеката, саобраћајница и колско-манипулативних површина у целини / зони
максимални индекс заузетости у зони (објекти, саобраћајнице и колско-манипулативне површине)
максимална спратност у зони
бруто развијена површина објеката високоградње у зони
приземље
поткровље
максимални индекс изграђености у зони (објекти високоградње / површина парцеле)
минимална површина под зеленим слободним површинама у зони изражена у процентима
за све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе
урбанистички параметари и капацитети коридор-а планираног ДП првог реда ће се дефинисати планском документацијом вишег реда

УКУПНА ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ОБУХВАТА ПЛАНА

Грађевинско земљиште ван грађевинског
подручја насеља - комплекс зоохигијенске
службе
Грађевинско земљиште за инфраструктуру коридор ДП I реда бр. 24 – планирана траса

Грађевинско подручјe насеља

Пп ПобССп Пбрутооб ППпк КПЗ ***-

Σ.

3.

2.

1.

Ред.
бр.

Табела 22. Приказ укупно остварених урбанистичких параметара и капацитета у обухвату Плана

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОВАЧИЦА

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОВАЧИЦА

6. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношењем Плана генералне регулације насеља Ковачица:
- престаје да важи:
- Генерални план Ковачице („Службени лист општине Ковачица“, бр. 3/04 и 1/07);
- План детаљне регулације блока 15 у насељу Ковачица („Службени лист општине
Ковачица“, број 7/09);
- План детаљне регулације за део блока 40 у насељу Ковачица („Службени лист
општине Ковачица“, број 2/06).
Постојећи легално изграђени објекти, који су у супротности са наменом површина
утврђеним овим Планом, до привођења простора планираној намени могу се санирати и
реконструисати само у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада.
Доношење Плана генералне регулације насеља Ковачица 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 детаљне регулације и урбанистичког пројекта, као и за подручје дела
планираног коридора државног пута „Банатска магистрала“ (Одлука о изради ППППН
мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута реда
брoj 24. Суботица-Зрењанин-Ковин – спровођење по доношењу наведеног плана).
План генералне регулације насеља Ковачица доступан је на увид јавности у згради
Општине Ковачица, Ковачица, Улица маршала Тита бр. 50.
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III

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KOVA^ICA

1 2 3

I

IDVOR

1 2 3

II

III

AKO POSTOJI INTERES I EKONOMSKA OSNOVA UZ OBAVEZAN KOMPLEMENTARNI - PRATE]I SADR@AJ

AKO POSTOJI INTERES I EKONOMSKA OSNOVA ZA ORGANIZOVAWE SADR@AJA, JAVNI/PRIVATNI SEKTOR

OBAVEZNO OBEZBEDITI ORGANIZOVANI PREVOZ DO LOKALNOG CENTRA

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DEBEQA^A

1 2 3

I

CREPAJA

LOKALNI CENTAR
KA LOKALNOM CENTRU

PRIMARNO NASEQE
KA NASEQU - LOKALNOJ ZAJEDNICI

LOKALNI CENTAR KA CENTRU
NACIONAL. ZNA^AJA - PAN^EVO, ZREWANIN

NASEQE - LOKALNA ZAJEDNICA
KA LOKALNOM CENTRU

LOKALNI CENTAR KA CENTRU
ME\UNARODNOG ZNA^AJA - NOVI SAD

LOKALNI CENTAR
KA GLAVNOM GRADU

USMERENOST FUNKCIONALNIH VEZA

PRIMARNO NASEQE

NASEQE - LOKALNA ZAJEDNICA

LOKALNI CENTAR

FUNKCIJA NASEQA

OBAVEZAN SADR@AJ / OBAVEZNO ORGANIZOVAWE KOMPLEMENTARNOG - PRATE]EG SADR@AJA

OBAVEZAN SADR@AJ

NASEQSKI SADR@AJ

15
16

IV KULTURA

10
11
12
13
14

III ZDRAVSTVENA ZA[TITA

4
5
6
7
8
9

II OBRAZOVAWE

SOCIJALNA ZA[TITA

I
1
2
3

RAZME[TAJ JAVNIH SLU@BI

MRE@A NASEQA
I INFRASTRUKTURNI SISTEMI

REFERALNA KARTA BROJ 2

PLANA GENERALNE REGULACIJE
- IZVOD - POLO@AJ
NASEQA KOVA^ICA U [IREM OKRU@EWU

S

KOVA^ICA

PROSTORNI PLAN OP[TINE

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA		
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2
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KOV 02

• •

2

4

1
7

6
9

• •

110

1

2

NOVO

KOV 07 a

TSKO

BANA

2

KOV 07 b

VO
^E
AN

10

dP
gra

KO CREPAJA

A BR.
DP II RED

KO KOVA^ICA

KO DEBEQA^A

KO UZDIN

KOV 08

SELO

op{tina SE^AW

SE^AW
0.1

3

KO PADINA

KOV 06

KO SAMO[

1

• •
2

• •

SELEU[
ALIBUNAR

.123

DA BR

DP II
RE

SE
LE
AL
U[
IB
UN
AR

R-1:50000

,,VINOGRADI,,
DEBEQA^KO JEZERO
CREPAJSKI HIPODROM

4
5
6

SPOMENIK KULTURE OD VELIKOG ZNA^AJA
SPOMENIK KULTURE
EVIDENTIRANO KULTURO DOBRO

• •



PAN^

KOV
IN
EVO

KOVA^ICA

SVJETLANA REKO dipl.in`.arh.
dr TAMARA ZELENOVI] VASIQEVI]
SLAVICA PIVNI^KI dipl.in`.pejz.arh.
ZORICA SANADER dipl.in`.elektr.

PLANER SARADNIK:

MILAN @I@I] dipl.in`.ma{.
BRANKO MILOVANOVI] dipl.in.mel.

PAN^EV

2012.

Datum:

E - broj: 2182

REFERALNA KARTA BROJ 3 - TURIZAM I ZA[TITA PROSTORA

PROSTORNI PLAN OP[TINE KOVA^ICA

DIREKTOR: VLADIMIR ZELENOVI] dipl.in`.ma{.

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE
NOVI SAD

OVLA[]ENO LICE:

OP[TINA:

ODGOVORNI PLANER:

NAZIV KARTE:

NAZIV PLANA:

OBRA\IVA^:

NARU^ILAC:

GRANICA PODRU^JA OBUHVA]ENOG PLANOM - GRANICA OP[TINE

GRANICA KATASTARSKE OP[TINE

ZONA OGRANI^EWA ZA IZGRADWU VETROELEKTRANA

ZA[TITA OD GRADA

POVR[INE ZA SANACIJU I REKULTIVACIJU

ZA[TITNI POJASEVI ZELENILA

ZONA SANITARNE ZA[TITE IZVORI[TA VODOSNABDEVAWA

ODBRANA OD POPLAVA

REGULACIJA NIVOA VODE

MERE ZA[TITE @IVOTNE SREDINE

PRIVREMENA DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA

HAZARDNI OBJEKTI ( PPOV )

NEURE\ENE DEPONIJE

DEGRADACIONI PUNKTOVI

ZA[TITNI POJAS GASOVODA

ZA[TITNI POJAS DALEKOVODA

ZA[TITNI POJAS JAVNIH PUTEVA I ZA[TITNI PRU@NI POJAS

URBANE I RADNE AKTIVNOSTI

ZONA NEGATIVNIH UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU

ZA[TITA @IVOTNE SREDINE

ARHEOLO[KI LOKALITETI

ZNAMENITO MESTO OD IZUZETNOG ZNA^AJA

• •

• •

10

SPOMENIK KULTURE OD IZUZETNOG ZNA^AJA

• •

Pe~at i
potpis:

Pe~at i
potpis:

Pe~at i
potpis:

Br.lista: 3.

ZA[TITA KULTURNIH DOBARA I DOBARA KOJA U@IVAJU PREDHODNU ZA[TITU

IDENTIFIKOVANI LOKALNI EKOL. KORIDOR - NADEL, VELIKI KANAL I SLATINSKI KORIDORI

UTVR\ENI ME\UNARODNI EKOLO[KI KORIDOR - TAMI[

EKOLO[KI ZNA^AJNO PODRU^JE - POTAMI[JE

EKOLO[KA MRE@A

IBA PODRU^JE - SREDWE POTAMI[JE

IPA PODRU^JE - SREDWI BANAT II

PODRU^JA OD ME\UNARODNOG ZNA^AJA ZA O^UVAWE BIOLO[KE RAZNOVRSNOSTI

KOV01 a, b, c, KOV02 - KOV08

STANI[TA DIVQIH VRSTA OD NACIONALOG ZNA^AJA

POTAMI[JE ( KOV01 a, b, c i KOV05)

PODRU^JA PLANIRANA ZA ZA[TITU

PRIRODNA DOBRA

MINERALNE SIROVINE

VODNO ZEMQI[TE

[UMSKO ZEMQI[TE

POQOPRIVREDNO ZEMQI[TE

PRIRODNI RESURSI

DEBEQA^KI SALA[
PADINSKA ,,DOLINA,,

3

POTAMI[JE

2

1

TURISTI^KI LOKALITETI

TURIZAM I ZA[TITA PROSTORA

REFERALNA KARTA BROJ 3

PLANA GENERALNE REGULACIJE
- IZVOD - POLO@AJ
NASEQA KOVA^ICA U [IREM OKRU@EWU

S

KOVA^ICA

PROSTORNI PLAN OP[TINE

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA		
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KOVIN

O

grad ZREWANIN

KO IDVOR

OVO

op{tina OP

KO CREPAJA

KO PADINA

KO SAMO[

R-1:50000

KOVA^ICA

SVJETLANA REKO dipl.in`.arh.
ZORAN KORDI] dipl.in`.saobr.
ZORICA SANADER dipl.in`.el.

PLANER SARADNIK:

BRANKO MILOVANOVI] dipl.i.mel.

REFERALNA KARTA BROJ 4 - KARTA SPROVO\EWA

PROSTORNI PLAN OP[TINE KOVA^ICA

DIREKTOR: VLADIMIR ZELENOVI] dipl.in`.ma{.

2012.

Datum:

E - broj: 2182

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE
NOVI SAD

OVLA[]ENO LICE:

OP[TINA:

ODGOVORNI PLANER:

NAZIV KARTE:

NAZIV PLANA:

OBRA\IVA^:

NARU^ILAC:

GRANICA OP[TINE - GRANICA OBUHVATA PLANA

GRANICA KATASTARSKE OP[TINE

110 kV DV

400 kV DV

MELIORACIONI KANAL

NASIP - I ODBRAMBENA LINIJA

OBILAZNICA

DR@AVNI PUT I REDA

Br.lista: 4.

Pe~at i
potpis:

Pe~at i
potpis:

Pe~at i
potpis:

OBAVEZNA IZRADA PLANA DETAQNE REGULACIJE ZA LINIJSKI INFRASTRUKTURNI OBJEKAT

GRA\EVINSKO ZEMQI[TE ZA INFRASTRUKTURU VAN NASEQA

DIREKTNA PRIMENA PLANA

[EMATSKI PRIKAZ URE\EWA NASEQA

OBAVEZNA IZRADA URBANISTI^KOG PROJEKTA

OBAVEZNA IZRADA PLANA DETAQNE REGULACIJE

OBAVEZNA IZRADA PLANA GENERALNE REGULACIJE

GRANICA GRA\EVINSKOG PODRU^JA VAN NASEQENOG MESTA

GRANICA GRA\EVINSKOG PODRU^JA NASEQENOG MESTA

GRA\EVINSKO PODRU^JE

KARTA SPROVO\EWA

REFERALNA KARTA BROJ 4

PLANA GENERALNE REGULACIJE
- IZVOD - POLO@AJ
NASEQA KOVA^ICA U [IREM OKRU@EWU

S

KOVA^ICA

PROSTORNI PLAN OP[TINE

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA		
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30
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GRANICA KATASTARSKE PARCELE

29

11

26

17

11

36

7

3

39

28

19

18

12

20

41

27
42

ZONA OGRANI^ENE GRADWE
POVREDIVA ZONA

U[

A

LE

IN

SE

D
PA

KOMPLEKS SEVESO POSTROJEWA VI[EG REDA

ZONA ZA[TITE OD EFEKTA HEMIJSKOG UDESA

TRE]A ZONA SANITARNE ZA[TITE

DRUGA ZONA SANITARNE ZA[TITE

PRVA ZONA SANITARNE ZA[TITE

ZONE SANITARNE ZA[TITE

INFRASTRUKTURNI POJAS

ZONE ZA[TITE PRUGE

INA

SELE
U[

PAD

R-1:5000

S

GALERIJA NAIVNE UMETNOSTI
16

DOM ZA ODRASLE I STARIJE SA MEDICINSKOM NEGOM

4

SPORTSKO-REKREATIVNI / TURISTI^KI KOMPLEKS

PARK / SKVER

KOMPLEKS SPORTSKO-REKREACIONOG CENTRA "RELAKS" KOVA^ICA

KOMPLEKS FUDBALSKOG TERENA

@ELEZNI^KO PODRU^JE
@ELEZNI^KA STANICA

NEURE\ENA DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA

RETENZIJA

OBJEKAT PREKO KANALA - MOST

KANAL

KANALSKO ZEMQI[TE

VODOZAHVAT

SAOBRA]AJNI TERMINALI

INDUSTRIJSKA PRUGA

NEKATEGORISANA (DEMONTIRANA) PRUGA

REGIONALNA @ELEZNI^KA PRUGA

PA
N^

C
P
RE

E - BROJ:

2538

TEHNI^AR

ODGOVORNI
URBANISTA
URBANISTA
SARADNIK

NAZIV KARTE

POMO]NIK DIREKTORA: JASNA LOVRI], dipl.in`.arh.

V.D. DIREKTORA: PREDRAG KNE@EVI], dipl.pravnik

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD

Odeqewe za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, za{titu `ivotne sredine,
saobra}aj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Op{tine Kova~ica

OVLA[]ENO LICE:

OP[TINA K O V A ^ I C A

DATUM:

Novembar 2016.

AQO[A DABI], elektro.teh.

ZORICA BO[WA^I], master in`.arh.
ZORAN KORDI], dipl.in`.saob.

RAZMERA:

1:5000

BRANKO MILOVANOVI], dipl.in`.melio.
SLAVICA PIVNI^KI, dipl.in`.pejz.arh.

SVJETLANA REKO, dipl.in`.arh.

BROJ LISTA:

GRANICE PLANA I OBUHVAT POSTOJE]EG GRA\EVINSKOG PODRU^JA NASEQA
SA PRETE@NOM NAMENOM POVR[INA I OBJEKATA JAVNE NAMENE

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASEQA KOVA^ICA

D:\Jelena\PLANOVI GENERALNE REGULACIJE\Indjija\PGR naselja Ljukovo\Za uslove\grb.jpg

OP[TINSKI PUT

DP II REDA

GRANICA OBUHVATA PLANA

POSTOJE]A GRANICA GRA\EVINSKOG PODRU^JA NASEQA

GRANICA BLOKA

BROJ BLOKA

POQOPRIVREDNO ZEMQI[TE - ATARSKI PUT

NAZIV PLANA

OBRA\IVA^

NOSILAC
IZRADE
PLANA

15

NEIZGRA\ENO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE

ZONA NEIZGRA\ENOG GRA\. ZEMQI[TA I POQOPRIVREDNOG ZEMQI[TA

@S

PRISTUPNI PUT

ULI^NI KORIDOR

PIJACA

GROBQE

ZONA KOMUNALNIH I INFRASTRUKTURNIH SADR@AJA

1
2

ZONA SPORTA, REKREACIJE I ZELENILA

KOMPLEKS SEVESO POSTROJEWA

RADNI KOMPLEKSI

ZONA RADNIH SADR@AJA

VI[EPORODI^NO STANOVAWE

PORODI^NO STANOVAWE

ZONA STANOVAWA

HOTEL
JAVNO-POSLOVNI KOMPLEKSI

2
3

KOMPLEKS VERSKOG OBJEKTA

1

CENTRALNI SADR@AJI OSTALE NAMENE

DNEVNI BORAVAK OMLADINE I ODRASL. LICA SA POSEBNIM POTREBAMA
DOM KULTURE, BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA

15

DOM ZDRAVQA

14

SREDWA [KOLA

11
12
13

TELEKOMUNIKACIONI CENTAR

OSNOVNA [KOLA

10

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E

PRED[KOLSKA USTANOVA

7

9

KATASTAR

6

8

SUD
POLICIJSKA STANICA
VATROGASNI DOM I GARA@A

4
5

OP[TINA
MESNA ZAJEDNICA, MESNA KANCELARIJA I TURISTI^KA ORGANIZACIJA

2
3

1

CENTRALNI SADR@AJI JAVNE NAMENE

ZONA CENTRALNIH SADR@AJA

GRANICE PLANA I OBUHVAT POSTOJE]EG GRA\EVINSKOG PODRU^JA NASEQA
SA PRETE@NOM NAMENOM POVR[INA I OBJEKATA JAVNE NAMENE

KOVA^ICA

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASEQA

30. novembar 2016.

EV
O

AJ
A



SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA		
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KIKINDA


E - BROJ:

2538

TEHNI^AR

ODGOVORNI
URBANISTA
URBANISTA
SARADNIK

NAZIV KARTE

NAZIV PLANA

OBRA\IVA^

NOSILAC
IZRADE
PLANA

POMO]NIK DIREKTORA: JASNA LOVRI], dipl.in`.arh.

V.D. DIREKTORA: PREDRAG KNE@EVI], dipl.pravnik

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD

Odeqewe za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, za{titu `ivotne sredine,
saobra}aj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Op{tine Kova~ica

OVLA[]ENO LICE:

OP[TINA K O V A ^ I C A

DATUM:

Novembar 2016.

AQO[A DABI], elektro.teh.

RAZMERA:

1:10000

MILKO BO[WA^I], master in`.geod. ZORICA BO[WA^I], master in`.arh.

SVJETLANA REKO, dipl.in`.arh.

BROJ LISTA:

GRANICE PLANA SA PLANIRANOM NAMENOM ZEMQI[TA U OBUHVATU PLANA

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASEQA KOVA^ICA

D:\Jelena\PLANOVI GENERALNE REGULACIJE\Indjija\PGR naselja Ljukovo\Za uslove\grb.jpg

INDUSTRIJSKA PRUGA

NEKATEGORISANA (DEMONTIRANA) PRUGA

REGIONALNA @ELEZNI^KA PRUGA

OP[TINSKI PUT

DR@AVNI PUT II REDA

PLANIRANI DR@AVNI PUT - BANATSKA MAGISTRALA

GRANICA OBUHVATA PLANA SA TA^KAMA OPISA

GRA\EVINSKO ZEMQI[TE ZA INFRASTRUKTURU

PLANIRANA GRANICA GRA\. ZEMQ. IZVAN GRA\. PODR. NASEQA SA TA^KAMA OPISA

GRA\. ZEMQ. IZVAN GRA\. PODR. NASEQA-KOMPLEKS ZOOHIGIJENSKE SLU@BE

TA^KE OPISA GRANICE GRA\EVINSKOG PODRU^JA NASEQA

PLANIRANA GRANICA GRA\EVINSKOG PODRU^JA NASEQA

POSTOJE]A GRANICA GRA\EVINSKOG PODRU^JA NASEQA

GRA\EVINSKO PODRU^JE NASEQA

S

R-1:10000

GRANICE PLANA SA PLANIRANOM NAMENOM ZEMQI[TA U
OBUHVATU PLANA

KOVA^ICA

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASEQA

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA		
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R-1:5000

S

2538

TEHNI^AR

E - BROJ:

DATUM:

Novembar 2016.

AQO[A DABI], elektro.teh.

ZORICA BO[WA^I], master in`.arh.

SVJETLANA REKO, dipl.in`.arh.

RAZMERA:

1:5000

BROJ LISTA:

GRANICE PLANA SA PODELOM NA KARAKTERISTI^NE CELINE I ZONE
ODGOVORNI
URBANISTA
URBANISTA
SARADNIK

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASEQA KOVA^ICA

POMO]NIK DIREKTORA: JASNA LOVRI], dipl.in`.arh.

V.D. DIREKTORA: PREDRAG KNE@EVI], dipl.pravnik

JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE NOVI SAD

Odeqewe za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, za{titu `ivotne sredine,
saobra}aj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Op{tine Kova~ica

OVLA[]ENO LICE:

OP[TINA K O V A ^ I C A

NAZIV KARTE

D:\Jelena\PLANOVI GENERALNE REGULACIJE\Indjija\PGR naselja Ljukovo\Za uslove\grb.jpg

NAZIV PLANA

OBRA\IVA^

NOSILAC
IZRADE
PLANA

NEKATEGORISANA (DEMONTIRANA) PRUGA

REGIONALNA @ELEZNI^KA PRUGA

OP[TINSKI PUT

DR@AVNI PUT II REDA

PLANIRANI DR@AVNI PUT - BANATSKA MAGISTRALA

GRANICA OBUHVATA PLANA

GRANICA GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA IZVAN GRA\. PODRU^JA NASEQA

GRANICA GRA\EVINSKOG PODRU^JA NASEQA

ZONA KOMUNALNIH I INFRASTRUKTURNIH SADR@AJA

ZONA SPORTA, REKREACIJE I ZELENILA

ZONA RADNIH SADR@AJA

ZONA STANOVAWA

ZONA CENTRALNIH SADR@AJA

KARAKTERISTI^NE ZONE U OBUHVATU PLANA

NOVI DEO NASEQA

STARI DEO NASEQA

KARAKTERISTI^NE CELINE U GRA\EVINSKOM PODRU^JU NASEQA

GRA\EVINSKO ZEMQI[TE ZA INFRASTRUKTURU

GRA\EVINSKO ZEMQI[TE IZVAN GRA\EVINSKOG PODRU^JA NASEQA

GRA\EVINSKO PODRU^JE NASEQA

KARAKTERISTI^NE CELINE U OBUHVATU PLANA

GRANICE PLANA SA PODELOM NA KARAKTERISTI^NE
CELINE I ZONE

KOVA^ICA

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASEQA

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA		
30. novembar 2016.
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регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне
регистре.

216
На основу чл. 30 Закона о локалној самоуправи (Сл.
гласник Републике Србије бр. 129/2007), чл. 524 и 525
Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и чл. 35. Статута
општине Ковачица (“Сл. лист општине Ковачица” бр.
13/08 И 9/09), Скупштина Општине Ковачица, на својој
седници одржаној дана 30.11.2016. године донела је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА"
КОВАЧИЦА
Члан 1.
Покреће се поступак ликвидације Јавног предузећа
"Дирекција за изградњу општине Ковачица" Ковачица (у
даљем тексту: Јавно предузеће) из Ковачице, ул. Маршала
Тита бр. 50, матични бр. 20911212, ПИБ: 107991566,
основаног 22.03.2013. године и уписаног код Агенције за
привредне регистре Републике Србије Решењем БД.
28675/2013 од 22.03.2013. године, са пословним бројем
рачуна у Трезору 840-779641-69 код филијале управе за
Трезор Панчево са претежном делатношћу: 41.10 Разрада
грађевинских пројеката.
Ликвидација се спроводи вансудски, преко ликвидационог
управника.
Члан 2.
Јавно предузеће је основано Одлуком о оснивању Јавног
предузећа "Дирекција за изградњу општине Ковачица"
број 06-13/13-01 од 07.03.2013. године (Службени лист
Општине Ковачица број 5/13).
Оснивач Јавног предузећа је Општина Ковачица,
Ковачица, ул. Маршала Тита бр.50, мб: 08154295.
Права, обавезе, одговорности и имовину Јавног предузећа,
коју чине право својине на покретним и непокретним
стварима, право коришћења на стварима у јавној својини,
новчана средства и друга имовинска права, преузеће
оснивач општина Ковачица.
Документацију насталу у раду Јавног предузећа која
представља архивску грађу, преузеће Општина Ковачица
на даљу надлежност у складу са Законом.
Констатује се да су испуњени сви услови предвиђени
Законом о привредним друштвима за покретање поступка
ликвидације, с обзиром да не постоје услови за даљи рад
Јавног предузећа.
Члан 3.
Ливидација Јавног предузећа почиње даном регистрације
ове Одлуке код Агенције за привредне регистре и
објављивањем огласа о покретању ликвидације.
Оглас о покретању ликвидације Јавног предузећа
објављује се у трајању од 90 дана на интернет страници
Регистра привредних субјеката, почев од дана

Члан 4.
За ликвидационог управника Јавног предузећа "Дирекција
за изградњу општине Ковачица" Ковачица именује се
Јонаш Емил из Ковачице ул. Налепкова бр. 12.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престају права
заступања свим заступницима Јавног предузећа.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престају мандати В.Д
директору и Надзорном одбору Јавног предузећа.
Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће својим
актом председник општине Ковачица, у складу са
Статутом Општине.
Ликвидациони управник има право на накнаду трошкова
које је имао при спровођењу поступка ликвидације.
Члан 5.
Ликвидациони
управник ће спровести поступак
ликвидације Јавног предузећа у складу са одредбама
Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и одредбама Закона о
поступку регистрације код Агенције за привредне регистре
("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014)
Ликвидациони управник заступа Јавно предузеће у
ликвидацији и одговоран је за законитост пословања
Јавног предузећа у ликвидацији.
Ликвидациони управник може бити разрешен одлуком
Скупштине општине Ковачица, а истом одлуком мора
бити именован нови ликвидациони управник.
Члан 6.
Ликвидациони управник ће у року од 15 дана од дана
доношења ове Одлуке поднети Агенцији за привредне
регистре регистрациону пријаву покретања поступка
ликвидације Јавног предузећа "Дирекција за изградњу
општине Ковачица" Ковачица и пријаву за регистровање
ове Одлуке.
Члан 7.
Од дана регистрације ове Одлуке код Агенције за
привредне регистер, Јавно предузеће не може предузимати
нове послове, већ само оне послове који су везани за
спровођење поступка ликвидације, који обухватају
уновчење имовине, наплату потраживања, исплату
поверилаца и друге нужне послове.
Ликвидациони управник може предузимати следеће
активности:
•
вршити радње на окончању послова започетих пре
почетка ликвидације;
•
предузимати радње потребне за спровођење
ликвидације, као што су продаја имовине, исплата
поверилаца и наплата потраживања;
•
вршити друге послове неопходне ради спровођења
ликвидације Јавног предузећа.
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Члан 8.
Позивају се сви дужници да измире своје обавезе према
Јавном предузећу.
Члан 9.
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања
према Јавном предузећу у року од 90 дана од дана
објављивања огласа о покретању ликвидације Јавног
предузећа на сајту Агенције за привредне регистре
Републике Србије.

30. novembar 2016.

биланс као ванредни финансијски извештај у складу са
прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија и
да га у истом року поднесе Скупштини Оопштине на
усвајање.
Ликвидациони управник је дужан да састави Почетни
ликвидациони извештај најраније 90 дана а најкасније 120
дана од дана почетка ликвидације, да га у истом року
поднесе Скупштини Општине на усвајање и да га
региструје код Агенције за привредне регистре у складу са
Законом.
Члан 13.

Пријава потраживања врши се на адресу седишта Јавног
предузећа “Дирекција за изградњу општине Ковачица”
Ковачица - у ликвидацији: Ковачица, ул. Маршала Тита бр.
50.

Брисање Јавног предузећа из Регистра извршиће се по
окончању поступка ликвидације.
Члан 14.

Упозоравају се повериоци да ће њихова потраживања бити
преклудирана ако их повериоци не пријаве најкасније у
року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа из
става 1 овог члана.

Даном регистрације ове Одлуке престаје да важи Одлука о
оснивању Јавног предузећа "Дирекција за изградњу
општине Ковачица" Ковачица број 06-13/13-01 од
07.03.2013. године.

Повериоци чије је потраживање утврђено извршном
исправом и повериоци у вези са чијим потраживањем
против Јавног предузећа почне да тече парница до почетка
ликвидације немају обавезу пријављивања својих
потраживања, а њихова потраживања се сматрају
пријављеним, у складу са одредбама Закона о привредним
душтвима.

Даном регистрације ове Одлуке престају да важе сва
општа и појединачна акта Јавног предузећа.

Члан 10.

Запосленима у Јавном предузећу престаје радни однос и
преузеће се у Општинску управу општине Ковачица у
складу са Законом.

Ликвидациони управник је дужан да најкасније у року од
15 дана од дана почетка ликвидације Јавног предузећа,
свим познатим повериоцима Јавног предузећа упути и
писано обавештење о покретању ликвидације Јавног
предузећа.
Све приспеле пријаве потраживања као и сва потраживања
познатих поверилаца ликвидациони управник ће
евидентирати у листу пријављених потраживања и
сачинити листу признатих и оспорених потраживања.
Ликвидациони управник може да у року од 30 дана од дана
пријема пријаве потраживања, оспори потраживање
повериоца, у ком случају је дужан да тог повериоца у
истом року писмено обавести уз образложење разлога
оспоравања потраживања.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене
поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од дана
пријема обавештења о оспоравању потраживања и у истом
року о томе писаним путем обавести Јавно предузеће, то
потраживање се сматра преклудираним.
Члан 11.
Општина Ковачица ће преузети обавезу испуњења
прјављених потраживања која из наплаћених прихода у
току поступка ликвидације не буду довољна за намирење
тих потраживања.
Члан 12.
Ликвидациони управник је дужан да у року од 30 дана од
дана почетка ликвидације састави почетни ликвидациони

Даном регистрације ове Одлуке сви започети а незавршени
послови и обавезе по основу тих послова преносе се са
Јавног предузећа на Општину Ковачица која је Оснивач и
измириваће се са буџета Општине Ковачица.

Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Ковачица“.

Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.
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На основу члана 36. Закона о јавном дугу („Службени
гласник РС” бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), чл. 32. став 1.
тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС” бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), чл. 35. став
л. тачка 15. Статута општине Ковачица (“Сл. лист
Општине Ковачица” бр. 13/08 и 9/09) и на основу
Мишљења Министарства финансија Управе за јавни дуг
број: 401-38/2016-001 од 14.01.2016. године, Скупштина
општине Ковачица на седници одржаној дана 30. 11.2016.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА РАДИ
УЛАГАЊА У КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
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Члан 1.
Члан 3. Одлуке о задуживању Општине Ковачица
ради улагања у Капиталне инвестиције („Службени лист
Општине Ковачица“ бр. 2/2016) мења се и гласи:
„Све послове око инвестиционих улагања за
инвестиције у водовод у Идвору и за фабрику воде у
Ковачици од 1. децембра 2016. године обављаће
Општинска управа преко позиција планираних за
завршетак капиталних пројеката као што је вршење
плаћања и други текући послови везани за капиталне
пројекте које је започела ЈП „Дирекција за изградњу
општине Ковачица“ Ковачица.
Вођење свих послова везаних за инвестицију
реконструкције Дома културе „Михал Бабинка“ у Падини
и вршење свих плаћања за инветицију на основу
закључених уговора са извођачима радова на основу
испостављених и оверених привремених и окончаних
ситуација, вршиће ДК „Михал Бабинка“ Падина.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Ковачица”.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.
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На основу чл. 8. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 62/06,47/11, 93/12, 99/13,
125/14, 95/15,83/16), чл. 11. и 38б Закона о порезима на
имовину („Сл.гласник РС“ 26/01, 45/02, 80/02, 135/04,
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14),
чл. 35. Став 1. Статута општине Ковачица („Сл.лист
општине Ковачица“ бр. 13/08, 9/09), Скупштина општине
Ковачица на седници одржаној дана 30.11.2016. г. донела
је:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се елементи пореза на имовину за
територију општине Ковачица и то: стопе за обрачун
пореза на имовину за обвезнике који воде пословне књиге,
и за обвезнике који не воде пословне књиге, зоне са
назнаком
зоне
која
се
сматра
најопремљенијом,коефицијенти за утврђивање основице
пореза на имовину за непокретности обвезника који воде
пословне књиге, стопа амортизације на вредност
непокретности која је предмет пореза на имовину
обвезника који не воде пословне књиге.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину на територији општине Ковачица
износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника
који води пословне књиге – 0,4%
2. На права на земљишту код обвезника који не води
пословне књиге – 0,05%

30. novembar 2016.

На права на непокретности пореског обвезника
који не води пословне књиге, осим на земљишту
износи:
На пореску основицу
Плаћа се на име пореза
3.

1) До 10.000.000,00 дин
2) Од 10.000.000,00 до
25.000.000,00 дин
3) Од 25.000.000,00
50.000.000,00 дин
4) Преко 50.000.000,00

до

0,40%
Порез из подтачке 1)+ 0,6%
на износ преко
10.000.000,00 дин
Порез из подтачке (2)+1,0%
на износ преко
25.000.000,00 дин
Порез из подтачке (3) +
2,0% на износ преко
50.000.000,00 динара

Члан 3.
За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности као елемената за утврђивање
основице пореза на имовину, територију опоштине
Ковачица чине 3 (три) зоне опредељене према комуналној
опремљености из чл. 6. Став 3. Закона о порезима на
имовину и то:
ПРВА ЗОНА (најопремљенија зона) обухвата подручје
К.О. Ковачица
ДРУГА ЗОНА: обухвата подручја КО Падина, К.О.
Дебељача и К.О. Црепаја
ТРЕЋА ЗОНА обухвата подручја К.О. Уздин, К.О.
Самош, К.О. Идвор и све непокретности које нису
обухваћене у првој и другој зони.
Члан 4.
За најопремљенију зону утврђује се прва зона, тј.
територија катастарске општине Ковачица

Члан 5.
Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност
непокретности обвезника који не води пословне књиге, а
која је предмет пореза на имовину, осим за земљиште, на
територији општине Ковачица износи 1% годишње
применом пропорционалне методе, а највише до 40%
почев од истека сваке календарске године у односу на
годину у којој је извршена изградња, односно последња
реконструкција објекта
Члан 6.
Одредбе ове одлуке спроводиће Општинска управа
општине Ковачица, Одељење за финансије, буџет и
локалну пореску администрацију, Одсек локалне пореске
администрације.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Сл.листу општине Ковачица“, а примењиваће се на
обрачун пореза на имовину почев од 01.01.2017.г..
Након ступања на снагу, одлука ће се објавити и на
интернет порталу општине Ковачица-www.kovacica.org.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.
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30. novembar 2016.

III.
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14-др закон),
члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист
Општине Ковачица бр. 13/08 и 09/09), Скупштина општине
Ковачица на седници одржаној дана 30.11.2016. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

Решење објавити
Ковачица“.

у

Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

„Службеном

листу

општине

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.
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Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи Општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“ бр.14/2013 и 5/2015)
у члану 6. под редним бројем 3. назив Одељења: „Одељење
за привреду и локални економски развој“ мења се и гласи:
„Одељење за привреду, локални економски развој и
инвестиције“.
Члан 2.
У члану 13. после алинеје 1. додају се алинеја 2. и 3. које
гласе:“-послове управљања и реализације развојних
пројеката и капиталних инвестиција у области јавне
инфраструктуре;-Учешће у изради
и реализације
пројеката приватног и јавног партнерства и концесија.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Ковачица“.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

На основу члана 35. Статута Општине Ковачица („Сл.
лист општине Ковачица„ број 13/08 и 9/09) Скупштина
општине Ковачица на седници одржаној дана 30.11.2016.
године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ „МИХАЈЛО
ПУПИН“ ИДВОР – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД
НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Члан 1.
ЗАКИЋ СВЕТИСЛАВ, из Идвора, разрешaва се
дужности в.д. директора Дома културе „Михајло Пупин “
Идвор – Установа културе од националног значаја.
Члан 2.

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.
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На основу члана 35. Статута Општине Ковачица („Сл. лист
општине Ковачица“ број
13/08 и 9/09) и Решења
Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова о давању
сагласности за именовање директора Центра за социјални
рад „Ковачица“ Ковачица бр. 022-718/2016 од 09.11.2016.
године, Скупштина општине Ковачица на седници
одржаној дана 30.11.2016. године донела је:

ЗАКИЋ СВЕТИСЛАВ, из Идвора, ул. Иве Лоле Рибара
46., и м е н у ј е се за директора Дома културе „Михајло
Пупин “ Идвор – Установа културе од националног
значаја.
Члан 3.
Решење објавити
Ковачица“.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

у

„Службеном

листу

општине

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„КОВАЧИЦА“ КОВАЧИЦА

На основу члана 35. Статута Општине Ковачица („Сл.лист
општине Ковачица„ број 13/08 и 9/09) Скупштина општине
Ковачица на седници одржаној дана
30.11.2016.
године донела је:

I.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНО - РЕКРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР
„РЕЛАКС“ КОВАЧИЦА

ДУШАНКА ПЕТРАК, из Ковачице, ул. П. Лумумбе 12.,
разрешава се дужности
в.д. директора Центра за
социјални рад „Ковачица“ Ковачица.
II.
ДУШАНКА ПЕТРАК, из Ковачице, ул. П. Лумумбе 12.,
именује се
за директора Центра за социјални рад
„Ковачица“ Ковачица.

Члан 1.
Разрешава се дужности члан Надзорног одбора Јавног
предузећа Пословно - рекреативни центар „Релакс“
Ковачица:
-

Снежана Магду, из Ковачице.

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

Strana 1202 Broj 17

Члан 2.
Именује се у Надзорни одбор Јавног предузећа Пословно рекреативни центар „Релакс“ Ковачица:

30. novembar 2016.

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ“ УЗДИН
Члан 1.

-

Мојин Радмила, из
Зрењанина 11, за члана.

Дебељаче,

ул.

Жарка
Разрешавају се дужности три члана Школског одбора
Основне школе „Свети Георгије“ Уздин:
Из реда родитеља:

Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“.

-

Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Из реда запослених:
-

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.

Пуја Тациана, из Уздина;
Бојер Емануела, из Уздина.

Неда Георге, из Уздина.
Члан 2.
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На основу члана 35. Статута Општине Ковачица
(„Сл.лист општине Ковачица„ број 13/08 и 9/09)
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
30.11.2016. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА КУЛТУРЕ „ДОИНА“ УЗДИН
I.
Разрешава се дужности члан Управног одбора Дома
културе „Доина“ Уздин:
-Секулић Данијел, из Уздина.

Именују се у Школски одбор Основне школе „Свети
Георгије“ Уздин:
Из реда родитеља:
- Стоја Ђорђета, из Уздина, ул. Ж. Зрењанина 106;
- Прву Дијана, из Уздина, ул. М. Еминеску 159.
Из реда запослених:
- Рамјанц Тодор, из Уздина, ул. Тудор Владимиреску
136.
Члан 3.
Решење објавити
Ковачица“.

у

„Службеном

листу

општине

II.
Именује се
Уздин:

у Управни

одбор Дома културе „Доина“

Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.

-Спариосу Јова, из Уздина, ул. ЈНА 124, за члана.
225
III.
Решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.

На основу члана 35. и 47. Статута Општине Ковачица
(„Сл. лист општине Ковачица“ бр. 13/08, и 9/09)
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
30.11.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

224
Члан 1.
На основу члана 54 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09) и
члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист
општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), Скупштина општине
Ковачица, на седници одржаној
30.11.2016. године
донела је

Разрешава се дужности члан Савета за комуналне
делатности, урбанизам и заштиту животне средине:
-

Бугарски Живица, из Црепаје.
Члан 2.

РЕШЕЊЕ
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Именује се у Савет за комуналне делатности, урбанизам
и заштиту животне средине:
-

Михајловић Новица, из Црепаје, ул. Пролетерска
93, за члана.
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На основу члана 35. и 47. Статута Општине Ковачица
(„Сл. лист општине Ковачица“ бр. 13/08, и 9/09)
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
30.11.2016. године, донела је

Члан 3.
Мандат именованом члану Савета траје до истека
мандата Скупштине, која га је изабрала.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО И
ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Члан 4.
Решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

30. novembar 2016.

Члан 1.
Именују се у Савет за здравство и превенцију болести
зависности:

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.

-
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-

На основу члана 35. и 47. Статута Општине Ковачица
(„Сл. лист општине Ковачица“ бр. 13/08, и 9/09)
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
30.11.2016. године, донела је

-

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА КУЛТУРУ,
ОБРАЗОВАЊЕ, ОМЛАДИНУ, СПОРТ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

-

Саванов Слађана,из Дебељаче, ул. Трг Маршала
Тита 5, за председника;
Попов Катарина, из Самоша, ул. Маршала Тита
41, за заменика председника;
Котваш Татиана, из Падине, ул. Хвиездославова
60, за члана;
Савовић Татијана, из Путникова, ул. Босанска 4,
за члана;
Сабо Верона, из Падине, ул. Партизанска 9, за
члана;
Лакичин Зорана, из Ковачицe, ул. М. Пупина 51,
за члана;
Вујковић Станислава, из Црепаје, ул. Жарка
Зрењанина 19, за члана.

Члан 1.
Именују се у Савет за културу, образовање, омладину,
спорт и друштвене делатности:
Атанацковић Бранислав, из Црепаје, ул. Братства
јединства 38, за председника;
- Уце Виорел Лучиано, из Уздина, ул. Ј. Мирче 83 а,
за заменика председника;
- Симић Александар, из Дебељаче, ул. М. Горког 8 а,
за члана;
- Балан Денуц, из Уздина, ул. ЈНА 168, за члана;
- Дудок Весна, из Ковачице, ул И. Андрића 26, за
члана;
- Шуља Јано, из Падине, ул. Војвођанских Бригада 28,
за члана;
- Закић Живко, из Идвора, ул. Иве Лоле Рибара 46, за
члана.
Члан 2.
Мандат председника, заменика председника и
чланова Савета траје до истека мандата Скупштине која га
је изабрала.

Члан 2.
Мандат председника, заменика председника и
чланова Савета траје до истека мандата Скупштине, која га
је изабрала.

-

Члан 3.

Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.
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На основу члана 35. и 47. Статута Општине Ковачица
(„Сл. лист општине Ковачица“ бр. 13/08, и 9/09)
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
30.11.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.

Члан 1.
Именују се у Савет за развој и заштиту локалне
самоуправе:

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.

-

Шимшић Милан, из Дебељаче, ул. С. Марковића
10, за председника;
Мелиш Драхослав, из Падине, ул. 2. октобар 9, за
заменика председника;
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-

Лукач Ђерђ, из Дебељаче, ул. Карла Маркса 67,
за члана;
Марјански Срђан, из Ковачице, ул. Железничка
2, за члана;
Жарков Весна, из Црепаје, ул. 7 јула 22, за члана;
Береш Сања, из Дебељаче, ул. Пролетерска 7, за
члана;
Лоћкић Драган, из Уздина М. Еминеску 163, за
члана.

30. novembar 2016.

Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.
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Члан 2.

На основу члана 35. и 47. Статута Општине Ковачица
(„Сл. лист општине Ковачица“ бр. 13/08, и 9/09)
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
30.11.2016. године, донела је

Мандат председника, заменика председника и
чланова Савета траје до истека мандата Скупштине која га
је изабрала.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ, МАЛУ
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Члан 3.

Члан 1.

-

Решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Именују се у
туризам:
-

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.

-

229

-

На основу члана 35. и 47. Статута Општине Ковачица
(„Сл. лист општине Ковачица“ бр. 13/08, и 9/09)
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
30.11.2016. године, донела је

-

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
СТОЧАРСТВО
Члан 1.
Именују се у Савет за пољопривреду и сточарство:
Филиповић Ђура, из Идвора, ул. Ј. Томића 34, за
председника;
- Токаи Антал, из Дебељаче, ул. Карла Маркса 40,
за заменика председника;
- Ђуричек Мартин, из Падине, ул. И. Андрића 35,
за члана;
- Васин Стоја, из Уздина, ул. Жарка Зрењанина
106, за члана;
- Дудаш Јарослав, из Ковачице, ул. Ј. Јонаша 133,
за члана;
- Мате Иштван, из Дебељача, ул. Н. Петера 12, за
члана;
- Закић Милан, из Идвора, ул. И.Л.Рибара 8, за
члана.
Члан 2.
Мандат председника, заменика председника и
чланова Савета траје до истека мандата Скупштине која га
је изабрала.
Члан 3.
-

Решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“.

Савет за привреду, малу привреду и

Боди Јожеф, из Дебељаче, ул. С. Марковића 6, за
председника;
Бугарски Живица, из Црепаје, ул. Жарка
Зрењанина 38, за заменика председника;
Петраш Ева, из Падине, ул. Алберта Мартиша 39,
за члана;
Новаков Мирослав, из Црепаје, ул. 29. новембар
14, за члана;
Лукић Драган, из Самоша, ул. Светозара
Марковића 64, за члана;
Сливка Михал, из Падине, ул. Андреја
Сладковича 46, за члана;
Велимировић Маринко, из Дебељаче, ул.
И.Л.Рибара 32а, за члана.

Члан 2.
Мандат председника, заменика предсеника и
чланова Савета траје до истека мандата Скупштине која га
је изабрала.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.
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На основу члана 35. и 47. Статута Општине Ковачица
(„Сл. лист општине Ковачица“ бр. 13/08, и 9/09)
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
30.11.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

Члан 1.
Именују се у Комисију за равноправност полова:
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30. novembar 2016.

233
-

Чижик Даниел, из Ковачице, ул. Иве Лоле Рибара
150, за председника;
Котваш Моника, из Падине, ул. Михајла Пупина
35, за заменика председника;
Керлета Јасмина, из Идвора, Јаше Томића 16а, за
члана;
Туран Марија, из Падине, ул. Јанка Чмелика 66 б,
за члана;
Николић Весна, из Црепаје, ул. Максима Горког
61, за члана.
Члан 2.

На основу члана 35. и 47. Статута Општине Ковачица
(„Сл. лист општине Ковачица“ бр. 13/08, и 9/09)
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
30.11.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И
ЖАЛБЕ
Члан 1.
Именују се у Комисију за представке и жалбе:

Мандат председника, заменика предсеника и
чланова Комисије траје до истека мандата Скупштине која
га је изабрала.
Члан 3.

-

Решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.
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На основу члана 35. и 47. Статута Општине Ковачица
(„Сл. лист општине Ковачица“ бр. 13/08, и 9/09)
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
30.11.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У
РЕШАВАЊУ СПОРОВА-МИРОВНО ВЕЋЕ
Члан 1.
Именују се у Комисију за посредовање у решавању
спорова– мировно веће:
-

Велимировић Михајло, из Дебељаче, ул. П.
Шандора 17, за председника;
Поволни Мартин, из Падине, ул. Едварда
Кардеља 15, за заменика председника;
Балан Вирџика, из Уздина, ул. Т. Владимиреску
109, за члана;
Шајн Ненад, из Самоша, ул ЈНА 34, за члана;
Младеновић Србислав, из Црепаје, ул. Маршала
Тита 79, за члана.

Члан 2.
Мандат председника, заменика председника и
чланова Комисије траје до истека мандата Скупштине која
га је изабрала.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

-

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.

Глигорин Сава, из Дебељаче, ул. С. Михаља 20,
за председника;
Бенка Дамир, из Ковачице, ул. Иве Лоле Рибара
154, за заменика председника;
Стојковић Мариора, из Уздина, ул. А. Јанку 71,
за члана;
Сабо Ондреј, из Падине, ул. Партизанска 9, за
члана,
Милојевић Горан, из Ковачице, ул. Железничка
24, за члана,

Члан 2.
Мандат председника, заменика председника и
чланова Комисије траје до истека мандата Скупштине, која
га је изабрала.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“.
Општина Ковачица
Скупштина Општине
Број: 06-78/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

Председник Скупштине
Златко Шимак с.р.
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Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 5. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ br.129/07 i 83/14),
člana 24. stav 1. tačka 1. Zakona o komunalnim delatnostima
(„Sl. glasnik RS“ br.88/11), člana 16. stav 1. tačka 5. Statuta
Opštine Kovačica („Sl. list Opštine Kovačica“ br.14/08), člana
17. Odluke o komunalnim delatnostima („Sl. list Opštine
Kovačica“ br.13/14), Opštinsko veće Opštine Kovačica na 20.
sednici održanoj dana 25.11.2016. godine jednoglasno donosi
REŠENJE
O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU
CENA KOMUNALNIH USLUGA U OPŠTINI
KOVAČICA
I
U Rešenju o određivanju cena komunalnih usluga u
Opštini Kovačica („Sl. list Opštine Kovačica“ br. 10/14, 8/15 i
9/15), u članu I, u stavci pod rednim brojem VII, brišu se tačke
pod rednim brojem 4. i 5., tako da tačke pod rednim brojevima
6., 7., 8., 9. i 10. postaju tačke pod rednim brojevima 4., 5., 6.,
7. i 8.
U ostalom delu Rešenje ostaje nepromenjeno.
II

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

Strana 1206 Broj 17

Rešenje stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana
objavljivanja u “Službenom listu Opštine Kovačica”.

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-77-9/16-01
Dana, 25.11.2016.g.
Kovačica

PREDSEDNIK OPŠTINE
Garašević Milan s.r.
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На основу чл. 6.ст.5 до чл. 7а. Закона о порезима на
имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/01, „Сл.лист СРЈ“ бр.
42/02- одлука СУС и „Сл.гласник РС“ бр. 80/02,, 135/04,
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- одлука УС, 47/13 и
68/14), чл. 35 став 1. Тачка 3. Статута општине Ковачица
(„Сл.лист општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09),
Општинско веће општине Ковачица на седници одржаној
дана 30.11.2016. г. доноси:
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2017.Г ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
Члан 1.
Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2017.г.подину на територији општине
Ковачица.
Члан 2.
На територији општине Ковачица одређене су три зоне за
утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне
опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности
са централним деловима општине Ковачица, односно са
радним зонама и другим садржајима у насељу, и то:
- Прва зона обухвата подручје КО Ковачица
- Друга зона обухвата подручја КО Падина, КО
Дебељача, КО Црепаја
- Трећа зона обухвата подручја КО Уздин –
Путниково, КО Самош, КО Идвор
Као најопремљенија зона, одређује се прва зона.
Члан 3.
Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2017.г. на територији
општине Ковачица износе
Врсте непокретности
Прва
Друга
Трећа
зона
зона
зона
1.Грађевинско
земљиште
2.Пољопривредно
земљиште
3.Шумско земљиште
4.Станови
5.Куће за становање

265,00
din/m2
87,58
din/m2
33.939,39
din/m2
22.054,11
din/m2

240
din/m2
87,58
din/m2
13.575,75

200,00
din/m2
87,58
din/m2
13.575,75

15.469,62
din/m2

15.233,00

6.Пословне зграде и
други (Надземни и
подземни)
грађевински објекти
који служе за
обављање делатности
7.Гараже и гаражна
места

30. novembar 2016.

30.000,00

30.000,00

30.000,00

11.800,00
din/

8.800,00
din/m2

8.800,00
din/m2

Члан 4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Ковачица“ и на интернет страни Општине Ковачица
www.kovacica.org
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу Општине Ковачица“, а примењује се од
01. Јануара 2017.г.

Општина Ковачица
Општинско веће
Број: 06-82-3/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Гарашевић с.р.
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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/2011, 99/2011-др.закон и 10/2016)
и члана 2. Одлуке о Општинском већу Општине Ковачица
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 14/08), Општинско веће
Општине Ковачица на 20. седници одржаној дана
25.11.2016. године једногласно доноси следећи
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У
ОБЛАСТИ СПОРТА
У Правилнику о критеријумима и поступку доделе
средстава за финансирање потреба у области спорта број
06-10-23/16-01 од 19.02.2016. године („Службени лист
Oпштине Ковачица“ бр.3/16) мења се члан 15. који сада
гласи:
Члан 1.
„Из средстава опредељених у буџету за спорт
Спортском савезу Општине Ковачица смањује се и
додељује износ од 300.000,00 динара годишње за потребе
редовног функционисања Спортског савеза и награде и
признања за постигнуте спортске резултате и допринос
развоју спорта које додељује Спортски савез.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу Општине
Ковачица“.

Општина Ковачица
Општинско веће
Број: 06-82-3/16-01
Дана: 30.11.2016. г.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Гарашевић с.р.
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ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOVAČICA ZA
2016. GODINU (TREĆI DOPUNSKI BUDŽET)
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОВАЧИЦА
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА" КОВАЧИЦА
О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ
КОВАЧИЦА РАДИ УЛАГАЊА У КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КОВАЧИЦА“ КОВАЧИЦА
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
КУЛТУРЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ИДВОР – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
„РЕЛАКС“ КОВАЧИЦА
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА КУЛТУРЕ „ДОИНА“ УЗДИН
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ“ УЗДИН
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ, ОМЛАДИНУ,
СПОРТ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И СТОЧАРСТВО
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ, МАЛУ ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У РЕШАВАЊУ
СПОРОВА-МИРОВНО ВЕЋЕ
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ
Opštinsko veće
R E Š E N J E O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU CENA KOMUNALNIH USLUGA
U OPŠTINI KOVAČICA
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА
2017.Г ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И
ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ
CПОРТА

Izdavač: SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA, Odgovorni urednik: Dipl.prav. Dušanka Aleksić
Telefon: 661-122, lokal 109. Pretplata: Opštinska uprava SO Kovačica,
Žiro račun 840-52640-27 NBS Uprava za trezor Pančevo
Slog i štampa: D.o.o. Širka Projekt, Padina.
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