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Službeni list
OPŠTINE KOVAČICA
Godina XXXVI
Broj 2

20. januar 2015. godine
Kovačica

Godišnja pretplata 1500 din.
Cena primerka 150 din.
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Na osnovu člana 21. Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS"
br. 83/14) člana142. Zakona o javnom informisanju i
medijima ("Sl. glasnik RS" br. 83/14) i člana 35 Statuta
opštine Kovačica ("Sl.list opštine Kovačica " br. 13/08 i 9/09)
Skupština opštine Kovačica na sednici održanoj dana
19.01.2015.godine, donela je

Na osnovu člana 20. i 32. tačka 6.Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07), člana 3.
stav 1. tačka 24. i člana 7. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim
nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12), člana 35.
Statuta opštine Kovačica („Službeni list opštine Kovačica “
broj 13/08 i 9/09), Skupština opštine Kovačica, na sednici
održanoj dana 19.01.2015. godine, donela je

ODLUKU
O UTRĐIVANJU MODELA I METODA PRIVATIZACIJE
JAVNOG PREDUZEĆA ZA INFORMATIVNU
DELATNOST „RADIO-TELEVIZIJA OPŠTINE
KOVAČICA“

ODLUKU O DODELI ISKLJUČIVIH PRAVA
JAVNOM PREDUZEĆU POSLOVNO-REKREATIVNI
CENTAR “RELAKS“ KOVAČICA

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se model i metod
privatizacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost „
Radio-televizija opštine Kovačica“, Kovačica osnovanog
Odlukom o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za
informativnu delatnost „ Radio-televizija opštine Kovačica“,
Kovačica("Sl.list opštine Kovačica " br. 6/13 i 14/13), na
osnovu člna 142 Zakona o javnom informisanju i medijima
("Sl. glasnik RS" br. 83/14) i predloga za donošenje odluke i
modelu, metodu i merama za rasterećenje subjekta
privatizacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost „
Radio-televizija opštine Kovačica“, Kovačica , koje je donelo
Ministartvo privrede RS br 023-02-023-55/2014-05, od 23.
12.2014.g.

Ovom Odlukom dodeljuju se isključiva prava
Javnom Preduzeću Poslovno-Rekreativni Centar „Relaks“,
Kovačica za vršenje usluga korektivnog i rekreativnog
plivanja školske dece, na teritorije Opštine Kovačica.

Član 2.
Privatizacija medija iz člana 1. ove Odluke vrši se na način
kojim se obezbeđuje kontinuitet u proizvodnji medijskih
sadržaja od javnog interesa u periodu od 5 godina od dana
zaključivanja ugovora o prodaji kapitala.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u ''Službenom listu Opštine Kovačica''.

Član 3.
Privatizacija Javnog preduzeća za informativnu delatnost
„Radio-televizija opštine Kovačica“, Kovačica, sprovešće se
primenom modela prodaje kapitala, metodom javnog
prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u
Službenom listu opštine Kovačica
REPUBLIKA SRBIJA-APV
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj : 06-2/15-01
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Datum : 19.01.2015.g.
Puškar Jano, s. r.

Član 1.

Član 2.
Međusobna prava i obaveze između poverioca i
izvršioca posla regulisaće se posebnim ugovorom između
Oštine Kovačica, Javnog Preduzeća Poslovno-Rekreativni
Centar „Relaks“, Kovačica i obrazovnih ustanova na teritoriji
Opštine Kovačica.
Član 3.

REPUBLIKA SRBIJA-APV
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj : 06-2/15-01
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Datum : 19.01.2015.g.
Puškar Jano, s. r.
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Na osnovu člana 35. Statuta opštine Kovačica (
Sl.list Opštine Kovačica br.13/08 i 9/09) Skupština opštine
Kovačica na sednici оdržanoj dana 19.01.2015. godine
donela je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog
preduzeća „Naš stan“ Kovačica za 2015. godinu
I.
USVAJA SE izmena i dopuna Programa poslovanja
Javnog preduzeća „Naš stan“ Kovačica za 2015. godinu.
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II.
Zaključak objaviti u Službenom listu Opštine
Kovačica
Opština Kovačica
Skupština opštine
Broj: 06-2/15-01
Dana: 19.01.2015.g.
Kovačica

Predsednik Skupštine
Puškar Jano s.r

20. januar 2015.

ZAKLJUČAK
o usvajanju izmena i dopuna Programa poslovanja JKP
„Samoš“ Samoš za 2015. godinu
I.
USVAJA SE izmena i dopuna Programa poslovanja JKP
„Samoš“ Samoš za 2015. godinu.
II.
Zaključak objaviti u Službenom listu Opštine Kovačica

9
Na osnovu člana 35. Statuta opštine Kovačica ( Sl.list
Opštine Kovačica br.13/08 i 9/09) Skupština opštine
Kovačica na sednici оdržanoj dana 19.01.2015. godine
donela je
Zaključak
o usvajanju izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog
preduzeća poslovno rekreativni centar „Relaks“ Kovačica za
2015.g.
I.
USVAJA SE izmena i dopuna Programa poslovanja
Javnog preduzeća poslovno rekreativni centar „Relaks“
Kovačica za 2015.g.
II.
Zaključak objaviti u Službenom listu Opštine
Kovačica
Opština Kovačica
Skupština opštine
Broj: 06-2/15-01
Dana: 19.01.2015.g.
Kovačica

Predsednik Skupštine
Puškar Jano s.r

10
Na osnovu člana 35. Statuta opštine Kovačica ( Sl.list
Opštine Kovačica br.13/08 i 9/09) Skupština opštine
Kovačica na sednici оdržanoj dana 19.01.2015. godine
donela je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izmena i dopuna Programa poslovanja JKP „
Padina“ Padina za 2015. godinu
I.
USVAJA SE izmena i dopuna Programa poslovanja
JKP „Padina“ Padina za 2015. godinu.
II.
Zaključak objaviti u Službenom listu Opštine
Kovačica
Opština Kovačica
Skupština opštine
Broj: 06-2/15-01
Dana: 19.01.2015.g.
Kovačica

Predsednik Skupštine
Puškar Jano s.r
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Na osnovu člana 35. Statuta opštine Kovačica ( Sl.list
Opštine Kovačica br.13/08 i 9/09) Skupština opštine
Kovačica na sednici оdržanoj dana 19.01.2015. godine
donela je

Opština Kovačica
Skupština opštine
Broj: 06-2/15-01
Dana: 19.01.2015.g.
Kovačica

Predsednik Skupštine
Puškar Jano s.r

12
ISPRAVKA
Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom Sl. lista
Opštine Kovačica br. 13/14 od 22.12.2014.g. na strani 415.
utvrđeno je sledeće:
U naslovu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za
vetropark „Kovačica“ stoje i reči “Predlog plana” koje treba
brisati, tako da samo ostaje „Izmene i dopune Plana detaljne
regulacije za vetropark „Kovačica““.
Tehničkim propustom nije objavljena strana 4. i strana 10.
„Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za vetropark
„Kovačica““ koje se ovom prilikom objavljuju i čine sastavni
deo „Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za vetropark
„Kovačica““
ZA IZDAVAČA
Dipl. pravnik Dušanka Aleksić
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ВЕТРОПАРК „КОВАЧИЦА“

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ :

ОПШТИНА КОВАЧИЦА
Општинска управа Ковачица, Одељење за
урбанизам, стамбено-комуналне и инспекцијске
послове општине Ковачица.

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ И
ИНВЕСТИТОР :

ELEKTRAWINDS-K-WIND D.O.O
БЕОГРАД, Владимира Поповића бр. 8

СТРУЧНИ ОБРАЂИВАЧ :

UNTERMOLO DOO NOVI SAD
НОВИ САД, Н.САЈМА 3

ДИРЕКТОР :

Живко Остојић д.и.а.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТA И
РУКОВОДИЛАЦ:

Живко Остојић, диа
Број лиценце : 200 1104 08

СТРУЧНИ ТИМ:

Владислава Живановић Ристовић д.и.а.
Владан Дунчић дипл.инж.маш.
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Измене и допуне Плана не односе се на аспекте и решења који су утврђени Урбанистичким
пројектом за комплекс трансформаторске станице "Ковачица" 33/220 kV са управном зградом
Ветропарка (Потврда бр. 350-19/13-04 од 10.05.2013) и Урбанистичким пројектом за увођење
далековода 220 kv број 254 "Панчево 2 - Зрењанин 2" у ПРП 220 kv "Ковачица" (Потврда бр. 35075/13-04 од 05.02.2014) за које је плански основ био План који је предмет ових измена и допуна.

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОГЛАВЉУ: ''II - ПЛАНСКА РЕШЕЊА'', У ТАЧКИ: "1. ОПШТА ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА"

2.1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: "1.1. Техничко-технолошка и просторно-функционална организација
комплекса ветропарка"

 у подтачки "1.1.2. Технолошке целине у оквиру комплекса",
други пасус мења се и гласи:

Локације ветрогенератора. – Састоје се од приступно-манипулативног платоа са темељом стуба ветрогенератора
димензија максимално 35x90 m и приступног пута по парцели, који представљају фиксне елементе комплекса. У
оквиру манипулативних платоа налази се темељ стуба ветрогенератора максималних димензија 25x25 m, и део
приступно-манипулативног платоа који је насут у максималним димензијама 35x60 m, са дренажним каналима за
одвођење атмосферских вода. Део приступно-манипулативног платоа око темеља стуба ветрогенератора није насут
(Карта 4. Планирана нивелација и регулација).

 у подтачки "1.1.3. Основна концепција
електроенергетски преносни систем"

и

начин

прикључења

ветропарка

на

шести пасус мења се и гласи:

За потребе напајања сопствене потрошње, тј комплекс трафо-станице 33,35/220 kV ''Ковачица“ и
управне зграде, планирано је прикључење на нов извод из ТС „Дебељача“ 20/110 kV за Падину.
Траса подземног, кабловског вода се планира преко саобраћајног прикључка на државни пут II
реда број 111, код стационаже 2 км 190+515, из правца постојеће ТС „Дебељача“ 20/110 kV
(западна граница плана) па све до локације планиране ТС и даље према Падини према графичком
прилогу Карта 3: "Планирана саобраћајна и техничка инфраструктура". Коначна траса ће се
утвдити идејним/главним пројектом.
 у подтачки "1.1.4. Просторно-функционална организација комплекса"
други пасус мења се и гласи:
На основу ових параметара утврђене су позиције свих 78 стубова ветропарка који су приказани на графичком прилогу,
Карта број 3 и 4. Планирана саобраћајна и техничка инфраструктура. Сви стубови су позиционирани на једној или
више катастарских парцела. Координате за 38 стубова за прву фазу изградње ветропарка су дате у Табели бр 4 –
„Координате стубова ветрогенератора и аналитичке тачке приступно манипулативних платоа - прва фаза“, а парцеле
стубова за другу фазу изградње
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приступно-манипулазивни плато са темељима стубова ветрогенератора чије су позиције
дефининисане катастарским парцелама које су наведене у Табели 5 и графичком прилогу
Карта 4. „Планирана нивелација и регулација“, (за преостале стубове наредне фазе развоја
Пројекта) постављају се уз регулацију атарског пута. Уколико се пројектном
документацијом утврди да је плато потребно поставити у дубини парцеле, потеребно је
изградити приступни пут по парцели минималне ширине 6 m;
Површина сваког платоа је максимално 3.150 m2; максималних димензија 35x90 m. Неки
приступно-манипулативни платои имају директан приступ на атарски приступни пут а
неки кроз приступни пут по парцели;
за потребе одвођења атмосферских вода потребно је обезбедити дренажни канал;
темељ стуба је димензија максималних 25х25 m, постављен на минималном растојању 5,0
m од регулације парцеле према атарском путу;
стуб ветрогенератора је висине до 120 m са дужином крака турбине до 56 m; стуб се
поставља на темељ димензија максимално 25x25 m;
Приступ манипулативном платоу са стубом ветрогенератора оствариће се са постојећих
атарских приступних путева.

 у подтачки "4.1.2. Правила грађења за целину А.2. – атарски приступни путеви са кабловском
мрежом у функцији комплекса ветропарка“
први пасус мења се и гласи:

Елементи за изградњу ових путева су следећи:
 атарски приступни путеви се по потреби проширују до максимално 9 m у складу са
Законом о планирању и изградњи, а према и техничким захтевима испоручиоца опреме;
 коловозна конструкција за саобраћај специјализованих тешких теретних возила максималне
носивости 12 t по осовини;
 коловозни застор – насути материјал;
 слободни профил атарског приступног пута је најмање 5,5 m висине у коме не смеју да
постоје препреке.
други пасус мења се и гласи:

Привремени садржаји који се граде приликом радова за обезбеђење транспорта су лепезе кривина
великих радијуса на укрштању путева и мимоилазнице:




У зонама укрштања атарских путева којима пролазе транспортни састави приликом градње
ветрогенератора формирају се по потреби лепезе кривина са пречником до највише 50 m на
правцима кретања возила и до највише 12 m на другим правцима. Ови пречници омогућују
несметан и комотан пролазак возила без обзира на избор испоручиоца опреме и технологије
транспорта опреме. Димензије и просторни захтеви ће се утврдити техничком
документацијом.
Површине за мимоилазнице се користе на:
- Планираним
површинама за
изградњу
приступно-манипулативних
платоа
ветрогенератора
- Планираним укрштањима путева са радијусима кривина од 50 m
- На правцима дужих од 800 m, где не постоје парцеле ветрогенератора и укрштања
путева, могуће је формирати проширења од 50 х 5 m . Проширења
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SADRŽAJ
Reg.br.

Str.
Skupština opštine
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O D L U K A O UTRĐIVANJU MODELA I METODA PRIVATIZACIJE JAVNOG
PREDUZEĆA ZA INFORMATIVNU DELATNOST „RADIO-TELEVIZIJA OPŠTINE
KOVAČICA“
ODLUKA O DODELI ISKLJUČIVIH PRAVA JAVNOM PREDUZEĆU POSLOVNOREKREATIVNI CENTAR “RELAKS“ KOVAČICA
Z A K L J U Č A K o usvajanju izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog preduzeća „Naš
stan“ Kovačica za 2015. godinu
Zaključak o usvajanju izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog preduzeća poslovno
rekreativni centar „Relaks“ Kovačica za 2015.g.
Z A K L J U Č A K o usvajanju izmena i dopuna Programa poslovanja JKP „ Padina“ Padina za
2015. godinu
Z A K L J U Č A K o usvajanju izmena i dopuna Programa poslovanja JKP „Samoš“ Samoš za
2015. godinu
ISPRAVKA

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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