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OPŠTINE KOVAČICA
Godina XXXV
Broj 9

28. avgust 2014. godine
Kovačica

Godišnja pretplata 1500 din.
Cena primerka 150 din.

91
Na osnovu člana 35. stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US,
24/11,121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US) i člana 35. Statuta Opštine Kovačica ("Službeni list opštine Kovačica" br. 13/08
i 9/09), Skupština opštine Kovačica na sednici održanoj 26.08. 2014. godine, donosi
ODLUKU O DONOŠENJU
IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE KOVAČICA
Član 1.
Ovom odlukom donose se Izmene i dopune Prostornog plana opštine Kovačica (u daljem tekstu: Izmene i dopune), koje su
izrađene od strane JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad, Železnička 6/III, pod brojem E– 2525, a koje su sastavni deo
ove Odluke.
Član 2.
Izmene i dopune se sastoje iz tekstualnog dela i grafičkog dela.
Tekstualni deo Izmena i dopuna objavljuje se u "Službenom listu opštine Kovačica", uz ovu Odluku.
Grafički deo Izmena i dopuna sadrži:
Red.br.

Naziv referalne karte

Razmera

2.

REFERALNA KARTA br. 2.
''Mreža naselja i infrastrukturni sistemi''

1:50 000

Red.br.

Naziv šematskog prikaza uređenja naselja

Razmera

1.4.

Šematski prikaz uređenja naselja Debeljača – Energetska i elektronska komunikaciona
infrastruktura
Šematski prikaz uređenja naselja Padina – Namena površina i objekata

1:5 000

3.2.

1:5 000
i objavljuje se u "Službenom listu opštine Kovačica", uz ovu Odluku.
Tekstualni i grafički deo Izmena i dopuna su uvezani i zajedno čine celinu.
Član 3.
Izmene i dopune se potpisuju, overavaju i arhiviraju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
Plan je izrađen u 6 (šest) primeraka u analognom i 6 (šest) primeraka u digitalnom obliku.
Pet primeraka donetih, potpisanih i overenih Izmena i dopuna u analognom obliku i pet primeraka u digitalnom obliku čuvaju
se u nadležnoj službi opštine.
Jedan primerak donetih, potpisanih i overenih Izmena i dopuna u analognom obliku i jedan primerak u digitalnom obliku
čuvaju se u JP "Zavodu za urbanizam Vojvodine" Novi Sad, Železnička 6/III.
Jedan primerak donetih, potpisanih i overenih Izmena i dopuna u analognom obliku i jedan primerak u digitalnom obliku
čuvaju se u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu opštine Kovačica".
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-49/14-01
Dana: 26.08.2014.G.
KOVAČICA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Puškar Jano s.r.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: _________________
Пушкар Јанo
Број:
Дана:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Е - 2525

ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР
Свјетлана Реко, дипл.инж.арх.

ДИРЕКТОР
Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

НАРУЧИЛАЦ:

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:

Мирослав Кришан

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

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

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА:

ЈП ''Завод за урбанизам Војводине''
Нови Сад, Железничка 6/III

ДИРЕКТОР:

Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш.

Е –БРОЈ:

2525

ОДГОВОРНИ
ПЛАНЕР:

Свјетлана Реко, дипл.инж.арх.

СТРУЧНИ ТИМ:

Свјетлана Реко, дипл.инж.арх.
Теодора Томин Рутар, дипл.прав.
Милко Бошњачић, маст.дипл.инж.геод.
Зорица Санадер, дипл.инж.елек.
Милан Жижић, дипл.инж.маш.
др Тамара Зеленовић Васиљевић
Злата Хома, геод.техн.
Драгана Матовић, оператер
Аљоша Дабић, копирант
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1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ............................................................................... 240
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОГЛАВЉУ: ''I - ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА'', У ТАЧКИ: "I - 6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ
ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА" ................................................................. 241
2.1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: "I - 6.3.3. КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
ЕНЕРГИЈЕ" ..................................................................................................241
2.2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''I - 6.4. ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И
ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА"......................................242
2.3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''I - 6.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА'' .....242
3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПОГЛАВЉУ: ''II - ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ'', У ТАЧКИ: "II - 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА"242
3.1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II - 1.1.4.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ВАН
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА'' ...................................................................................242

Strana 240 Broj 9

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

28. avgust 2014.

3.2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II - 1.2. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И ЗОНА У
НАСЕЉИМА КОЈА СЕ РАЗРАЂУЈУ ШЕМАТСКИМ ПРИКАЗОМ УРЕЂЕЊА''...............243
3.3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II - 1.2.2.2. ЗОНА РАДА'' ...........................243
3.4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: "II – 1.3.3.3. УСЛОВИ И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И
ПОЛАГАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ" .....................................244
3.5. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: "II – 1.3.3.5. УСЛОВИ И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И
ПОЛАГАЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРЕ"..............245
4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОГЛАВЉУ: ''II - ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ'', У ТАЧКИ: "II - 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА"245
4.1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II - 2.5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ
СТАНОВАЊА (СТАМБЕНА ЗОНА МАЊЕ И СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ)'' ..........................245
5. ДОПУНА У ПОГЛАВЉУ: ''II - ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ'', У ТАЧКИ: "II - 3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА" ................. 246
5.1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II - 3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА'' ........................................................246
5.2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II - 3.1.6 СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ВИСОКОНАПОНСКУ ПРЕНОСНУ МРЕЖУ (110KV, 220KV
И 400KV)'' ..................................................................................................246

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ППО КОВАЧИЦА

Ред.бр.
2.

Назив рефералне карте
РЕФЕРАЛНА КАРТА бр. 2.
''Мрежа насеља и инфраструктурни системи''

Ред.бр.

Назив шематског приказа уређења насеља

1.4.

Шематски приказ уређења насеља Дебељача –
Енергетска
и
електронска
комуникациона
инфраструктура
Шематски приказ уређења насеља Падина – Намена
површина и објеката

3.2.

Размера
1:50 000
Размера
1:5 000
1:5 000

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА
ППО КОВАЧИЦА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Просторни план општине Ковачица донет је 2012. године Одлуком о доношењу
Просторног плана општине Ковачица (''Службени лист општине Ковачица'', бр.
13/12).

Strana 241 Broj 9

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

28. avgust 2014.

Изради Измена и допуна Просторног плана општине Ковачица приступило се на
основу Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Ковачица
(''Службени лист општине Ковачица'', бр. 2/14), чији је саставни део Одлука о
неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног
плана општине Ковачица на животну средину.
Плански основ за израду Измена и допуна Просторног плана општине Ковачица
представља Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине
("Службени лист АПВ", број 22/11).
Измене и допуне Просторног плана општине Ковачица усклађене су са важећом
правном регулативом и планским документима вишег реда.
Измене и допуне Просторног плана општине Ковачица односе се на целу територију
општине Ковачица и односе се на:
1.

измене и допуне текстуалног дела Просторног плана, и то:
 преиспитивања правила уређења и грађења, део који се односи на:
 део правила грађења у зони становања (стамбена зона мање и средње густине),
 изградњу енергетских производних објеката на принципима обновљивих извора енергије у
оквиру радних зона и комплекса у насељима и ван насеља,
 изградњу електронске комуникационе инфраструктуре,
 дефинисања одредбе непостојања постројења за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање опасног отпада,
 измена одређених зона у насељу Падина, са корекцијом биланса површина.

2.

измене графичког дела Просторног плана, и то:
 графичко дефинисања нове трасе разводног гасовода ‐ правац ка општини Опово,
 измена дела стамбене зона мање густине у зону мале привреде у делу шематског приказа уређења
насеља Падина (шематски приказа бр. 3.2.).

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОГЛАВЉУ: ''I - ПЛАНСКА РЕШЕЊА
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА'', У ТАЧКИ: "I - 6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА
РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА"

2.1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: "I ‐ 6.3.3. КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ
ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ"
У поглављу: ''I - Планска решења просторног развоја'', у тачки: ''I - 6. Просторни
развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са регионалним
инфраструктурним мрежама'', у подтачки: ''I - 6.3.3. Коришћење обновљивих извора
енергије'':


други пасус мења се и гласи:
''Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије
(биомаса, биогас, геотермална енергија, соларна енергија) могу се градити у:
радним зонама, радним комплексима, зони мале привреде и спортскорекреативним комплексима, како у насељима тако и ван насеља, као и у оквиру
планираних садржаја на пољопривредном земљишту, који ће ову енергију
конектовати у јавну мрежу или користити за сопствене потребе при чему вишак
могу конектовати у јавну мрежу''.



тринаести пасус мења се и гласи:
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''Хидроенергију канала (водотока) могуће је користити изградњом малих
хидроелектрана или реконструкцијом постојећих водопривредних објеката
уградњом турбина на водном земљишту. Мале хидроелектране се могу градити
на основу плана детаљне регулације, а реконструкција постојећих
водопривредних објеката уградњом турбина на постојећим уставама/бранама,
директном применом Плана, издавањем локацијске дозволе, уз прибављање
услова заштите природе и услова водопривреде и неугрожавања осталих
корисника простора. Мале хидроелектране се могу градити и на
пољопривредном земљишту,
уз претходно прибављену сагласност
министарства надлежног за послове пољопривреде.''

2.2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''I ‐ 6.4. ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА"
У поглављу: ''I – Планска решења просторног развоја'', у тачки: ''I - 6. Просторни
развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са регионалним
инфраструктурним мрежама'', у подтачки: ''I - 6.4. Електронске комуникације и
електронска комуникациона инфраструктура'':


после седмог пасуса додаје се нови пасус који гласи:

''Електронски комуникациони каблови се планирају дуж свих планираних
саобраћајних коридора свих нивоа, као и у коридорима постојећих
саобрађајница категорисаних и некатегорисаних, у трасама постојеће
електронске комуникацине мреже у сврху реконструкције постојећих
кабловских веза и повећања капацитета, повезивање нових локација
мултисервисних приступних уређаја, базних стница мобилних комуникација и
локација корисника''.

2.3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''I - 6.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА''

У поглављу: ''I - Планска решења просторног развоја'', у тачки: ''I - 6.5. Комунална
инфраструктура'':


после осмог пасуса додаје се нови пасус који гласи:

''На територији општине Ковачива није предвиђена изградња постројења за
сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање опасног отпада,
односно изградња таквог објекта није могућа, а у складу са Одлуком коју је
донела Скупштина Општине Ковачица (Службени лист Општине Ковачица'', бр.
4/13).''
3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПОГЛАВЉУ: ''II - ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ'',
У ТАЧКИ: "II - 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА"

3.1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II ‐ 1.1.4.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
ВАН НАСЕЉЕНОГ МЕСТА''
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У поглављу: ''II – Пропозиције просторног развоја јединице локалне самоуправе'', у
тачки: ''II - 1. Правила уређења'', у подтачки: ''II - 1.1.4.2. Грађевинско подручје ван
насељеног места'':


у другом пасусу (Радне зоне), после треће реченице додаје се нова реченица која гласи:

''До доношења плана детаљне регулације, у постојећим радним комплексима у
радним зонама, дозвољавају се интервенције на постојећим објектима у
смислу реконструкције унутар постојећих хоризонталних и вертикалних
габарита објекта, адаптације, санације, без промене намене, под условом да се
тиме не угрожава животна средина.''

3.2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II ‐ 1.2. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И
ЗОНА У НАСЕЉИМА КОЈА СЕ РАЗРАЂУЈУ ШЕМАТСКИМ ПРИКАЗОМ
УРЕЂЕЊА''
У поглављу: ''II – Пропозиције просторног развоја јединице локалне самоуправе'', у
тачки: ''II - 1.2. Опис и одређење целина и зона у насељима која се разрађују
шематским приказом уређења'':


''Табела бр. 15. – Подела простора на целине и зоне са билансом површина у насељу Падина'' се
мења и гласи:

Ред.
бр.
1.

2.

∑

Подела простора у грађевинском подручју насеља Падина
Површине јавне намене
Централни садржаји
Спортско-рекреативне површине
Уређене јавне зелене површине
Гробље
Комплекс објеката јавног водовода
Железничко подручје
Улични коридор
Остале површине
Стамбена зона мање густине
Стамбена зона средње густине
Зона мале привреде
Радни комплекс
Комплекс верског објекта
Површина грађевинског подручја насеља Падина

површина
ha
%
145,37
35,10
2,32
2,71
0,93
7,65
0,08
8,19
123,49
268,49
64,90
230,82
19,07
5,06
11,71
1,83
413,86
100,00

3.3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II ‐ 1.2.2.2. ЗОНА РАДА''
У поглављу: ''II - Пропозиције просторног развоја јединице локалне
самоуправе'', у тачки: ''II - 1. Правила уређења'', у подтачки: ''II - 1.2.2.2. Зона
рада'':
 четврти пасус мења се и гласи:
''Делатности које се могу дозволити за производне и складишне делатности су
из сектора (подсектора):
 прерађивачка
индустрија
(производња
прехрамбених
производа;
производња пића; производња дуванских производа; производња текстила;
производња одевних предмета; производња коже и предмета од коже;
прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим
намештаја; производња папира и производа од папира; штампање и
умножавање аудио и видео записа; производња рачунара, електронских и
оптичких производа; производња електричне опреме; производња
непоменутих машина и непоменуте опреме; производња моторних возила,
приколица и полуприколица; производња осталих саобраћајних средстава;
производња намештаја; остале прерађивачке делатности;
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 производња електричне енергије, и то само из обновљивих енергетских
извора: сунце, биомаса, биогас, и др. (осим енергије ветра), и електране за
комбиновану производњу електричне и топлотне енергије;
 трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и
мотоцикала, која прати напред поменуту прерађивачку индустрију;
уз обезбеђивање услова заштите животне средине.''

3.4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: "II – 1.3.3.3. УСЛОВИ И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА И ПОЛАГАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ"
У поглављу: ''II – Пропозиције просторног развоја јединице локалне самоуправе'', у
тачки: ''II – 1.3.3.3. Услови и правила грађења и полагања електроенергетске
инфраструктуре'':


после првог пасуса додаје се нови пасус који гласи:

''Производни енергетски објекти обновљивих извора енергије
 ''Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса,
биогас, геотермална енергија, соларна енергија и др.) за производњу енергије (електричне,
топлотне), снаге мање од 10MVA, који ће ову енергију конектовати у јавну мрежу, према
условима надлежног предузећа (ЕД) или користити за сопствене потребе, могу се градити у:
радним зонама, радним комплексима, зони мале привреде и спортско-рекреативним
комплексима, како у насељима тако и ван насеља, као и у оквиру планираних садржаја на
пољопривредном земљишту.''
 Енергетски производни објекти који би користили биомасу, биогас и др, за производњу
енергије (топлотне, електричне), као и енергетски производни објекти који би користили
сунчеву енергију, који ће произведену енергију конектовати у јавну високонапонску,
односно средњенапонску мрежу, према условима надлежних предузећа (ЕМС и ЕД) градити
ван насеља, као засебне комплексе на основу плана детаљне регулације.
 Енергетски производни објекти који ће се користити за сопствене потребе градити
у складу са условима дефинисаним Планом за: радне комплексе у насељу и ван насеља,
спортско-рекреативне комплексе ван насеља и садржаје на пољопривредном земљишту.
 Ветроелектрана се може градити ван насеља на пољопривредном земљишту уз сагласност
надлежног министарства за пољопривреду, на основу плана детаљне регулације.
 Ветрогенератор за производњу електричне енергије за сопствене потребе може се градити
ван грађевинског подручја насеља у оквиру садржаја на пољопривредном земљишту, радних
комплекса и радних зона предвиђених Планом.
 Ветрогенератор за сопствено снабдевање електричном енергијом (салаши, радни комплекси
и др.) градити на основу овог Плана.
 Стуб на који се поставља ветрогенератор градити као слободностојећи у складу са законским
условима и прописима који важе за изградњу таквих објеката.
 Mале хидроелектране се могу градити као нови објекти или реконструкцијом постојећих
машинских објеката на уставама.
 Мале хидроелектране се могу градити на основу плана детаљне регулације, а реконструкција
постојећих водопривредних објеката уградњом турбина на постојећим уставама/бранама,
директном применом Плана, издавањем локацијске дозволе, уз прибављање услова заштите
природе, услова водопривреде и др. уз неугрожавање осталих корисника простора.
 Мале хидроелектране се могу градити и на пољопривредном земљишту уз претходно
прибављену сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде.


поднаслов: ''Правила за реконструкцију постојећег комплекса ТС 110/20 kV ''Дебељача'' мења се и
гласи:
''Правила за реконструкцију и доградњу постојећег комплекса ТС 110/20 kV ''Дебељача''
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поднаслов: ''Смернице за изградњу траснсформаторских постројења ‐ Комплекс ТС 20(35)/110 kV'',
као и текст у истом поднаслову, се брише.



иза поднаслова: ''Правила грађења електроенергетске инфраструктуре у насељима'' и постојећег
текста под тим поднасловом, додаје се нови поднаслов и текст који гласи:

''Производни објекти обновљивих извора енергије
 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 користитити за сопствене потребе, могу се градити у радним
комплексима и зони мале привреде у насељима, на основу планске документације насеља
(насеље Ковачица и Црепаја), односно Просторног плана (шематских приказа уређења
насеља) за остала насеља општине Ковачица.
 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.''

3.5. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: "II – 1.3.3.5. УСЛОВИ И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА И ПОЛАГАЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ (ЕК)
ИНФРАСТРУКТУРЕ"
У поглављу: ''II – Пропозиције просторног развоја јединице локалне самоуправе'', у
тачки: ''II – 1.3.3.5. Услови и правила грађења и полагања електронске
комуникационе (ЕК) инфраструктуре'':


у првом пасусу, прва тачка мења се и гласи:

 ''ЕК мрежу градити у коридорима категорисаних и некатегорисаних путева, уз канале и уз
железничке коридоре уз сагласност надлежних предузећа.''
4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОГЛАВЉУ: ''II - ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ'',
У ТАЧКИ: "II - 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА"

4.1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II ‐ 2.5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ
СТАНОВАЊА (СТАМБЕНА ЗОНА МАЊЕ И СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ)''
У поглављу: ''II – Пропозиције просторног развоја јединице локалне самоуправе'', у
тачки: ''II - 2. Правила грађења'', у подтачки: ''II - 2.5.1. Правила грађења у зони
становања (стамбена зона мање и средње густине)'':
1. у поднаслову: ''в) Положај објеката на парцели'', Услови за стамбену зону мање и средње густине


После другог пасуса додаје се нови пасус који гласи:

''Може се дозволити изградња и на мањој удаљености од напред наведених
удаљености у односу на границе парцеле, као и да део стрехе може прећи
границу суседне парцеле, само уз оверену писмену сагласност власника
суседне парцеле.''
2. у поднаслову: ''ђ) Међусобна удаљеност објеката'', Услови за стамбену зону мање и средње густине
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Први пасус мења се и гласи:

''Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта породичног типа од других
објеката на суседним парцелама је мин. 4,0m (основни габарит са испадом).
Међусобна удаљеност новог слободностојећег стамбеног објекта породичног
типа од других објеката на суседним парцелама може бити и мања од 4,0m уз
услов да отвори на планираном објекту морају имати парапет на висини од
мин. 1,8m од коте пода просторије. Удаљеност слободностојећег стамбеног
објекта вишепородичног типа од других објеката је мин. 5,0m (основни габарит
са испадом).''


Прва реченица другог пасуса мења се и гласи:

''На парцели је дозвољена изградња: стамбеног објекта породичног типа,
пословних, економских и помоћних објеката на међусобном размаку од 0,0m
ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови,
односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0m ако стамбени/пословни
објекат има отворе за дневно осветљење са те стране.''
3. У поднаслову: ''е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели'', Услови за
стамбену зону мање и средње густине


Први пасус мења се и гласи:

''Дозвољава се да се помоћни и економски објекти 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 1,0m; растојање може бити мање или 0,0m уз оверену писмену
сагласност власника суседне парцеле. Економски објекат на парцели где је
двојни објекат се гради на 0,0m од заједничке границе парцеле.''

5. ДОПУНА У ПОГЛАВЉУ: ''II - ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ'',
У ТАЧКИ: "II - 3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА"

5.1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II ‐ 3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА''
У поглављу: ''II - Пропозиције просторног развоја јединице локалне самоуправе'', у
тачки: ''II - 3. Имплементација'', у подтачки: ''II – 3.1. Смернице за израду планске
документације за подручје плана'':


у четвртом пасусу, четврта тачка се мења и гласи:
''соларне електране и друге производне енергетске објекте обновљивих
извора енергије''

5.2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПОДТАЧКИ: ''II ‐ 3.1.6 СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ВИСОКОНАПОНСКУ ПРЕНОСНУ МРЕЖУ (110KV,
220KV И 400KV)''
У поглављу: ''II – Пропозиције просторног развоја јединице локалне самоуправе'', у
тачки: ''II - 3. Имплементација'', после текста у подтачки: ''II - 3.1.6. Смернице за
израду плана детаљне регулације за високонапонску преносну мрежу (110kV, 220kV
и 400kV)'', додаје се нова подтачка са текстом, и гласи:
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"II – 3.1.7. Смернице за изградњу трансформаторских постројења ТС 110/х kV, 220/х
и 400/х kV
-

Парцела за изградњу комплекса трансформаторске станице 400/х, 220/х и
110/хkV и високонапонског разводног постројења биће дефинисане у складу са
захтеваним технолошким садржајем.

-

Могу се градити садржаји у функцији енергетског објекта: пословни објекат,
високонапонски и средњенапонски водови, трансформаторско и разводно
постројење и др.
- Комплекс по потреби опремити неопходном инфраструктуром.
Основни урбанистички показатељи, спратност објеката и други услови за уређење
и изградњу биће дефинисани планом детаљне регулације, у складу са законском
регулативом и техничким нормативима и стандардима који ову област уређују, када
буду познати корисници простора и конкретни садржаји."

Б) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
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Na osnovu člana 35. stav 7., člana 46. stav 1. i član 48.stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009,
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US),
člana 9. stav 5. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” br. 135/2004 i 88/2010) i člana
35. Statuta Opštine Kovačica (“Službeni list Opštine Kovačica” br. 13/08 i 9/09), Skupština Opštine Kovačica, po
pribavljenom mišljenju Komisije za planove br. 350-35/14-04 od 12.08.2014. godine, na sednici održanoj 26.08.2014. godine
donosi
ODLUKU
O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA VETROPARK „KOVAČICA”
Član 1.
Pristupa se izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za vetropark „Kovačica“ (“Službeni list opštine Kovačica” br.
20/12) (u daljem tekstu: Plan).
Član 2.
Izmene i dopune odnose se na kompletan obuhvat Plana detaljne regulacije za vetropark „Kovačica“.
Grafički prikaz granice obuhvata Izmena i dopuna Plana je sastavni deo ove Odluke.
Član 3.
Izmenama i dopunama Plana pristupa se zbog uočenih tehničkih neusklađenosti i potrebe redefinisanja planskih rešenja,
pravila uređenja i građenja i smernica za sprovođenje plana.
Član 4.
Izmene i dopune Plana posebno se odnose na sledeće:
Širine atarsko pristupnih puteva
Usklađivanje trase novoformiranog atarsko pristupnog puta APP 06
Pravila gradnje u zoni građevinskog zemljišta, u zoni trafostanice TC 220/33, 3x63 MVA “Kovačica“
Usaglašavanje pozicije vetrogeneratora i manipulativnih platoa u okvirima predviđenih parcela, sa preciznim katastarskim
podlogama
Usklađivanje trase podzemnog kablovskog voda (20 kV) za potrebe dvostranog napajanja sopstvene potrošnje trafo-stanice
33/220 kV.
Član 5.
Prilikom izrade Izmena i dopuna Plana ne izrađuje se Koncept Plana već se odmah pristupa izradi Nacrta Plana.
Član 6.
Rok za izradu Plana je 6 (šest) meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.
Član 7.
Nosilac izrade Plana je Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine Kovačica.
Član 8.
Sredstva za izradu izmena i dopuna Plana obezbediće investitor "Electrawinds K-Wind" doo iz Beograda. Obrađivač izmena i
dopuna Plana je "Untermolo" doo iz Novog Sada.
Član 9.
Sastavni deo ove Odluke je Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije
za vetropark "Kovačica" na životnu sredinu, koju je usvojila Skupština Opštine Kovačica, na sednici održanoj dana 26.08
.2014. godine.
Član 10.
Mesto održavanja javnog uvida Nacrta Izmena i dopuna Plana je u prostorijama Opštine Kovačica, a izlaganje Nacrta izmena i
dopuna Plana na javni uvid biće oglašeno u lokalnom i dnevnom listu u trajanju od 30 dana od dana oglašavanja.
Član 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Opštine Kovačica”.
REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE
BROJ: 06-49/14-01
DANA: 26.08.2014.g.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Puškar Jano s.r.
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Na osnovu člana 5. i člana 9. stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj
135/04 i 88/10), članova 20 i 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07) i člana 35.
Statuta opštine Kovačica („Službeni list opštine Kovačica“, broj 13/08 i 9/09), Skupština opštine Kovačica na sednici održanoj
dana 26.08.2014. godine donela je
ODLUKU
o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu
izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za vetropark „Kovačica“
Član 1.
Ne pristupa se izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za vetropark „Kovačica“ na životnu
sredinu, (u daljem tekstu: Strateška procena).
Član 2.
Cilj donošenja izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za vetropark „Kovačica“ (u daljem tekstu: Plan) je da se prevaziđu
uočene tehničke neusklađenosti i utvrđene potrebe redefinisanja planskih rešenja, čime će se omogućiti nedvosmisleno
tumačenje odredbi za sprovođenje i efikasnija realizacija planiranih sadržaja.
Član 3.
Izmene i dopune Plana posebno se odnose na sledeće:
1. Širine atarsko pristupnih puteva;
2. Usklađivanje trase novoformiranog atarsko pristupnog puta APP 06;
3. Pravila gradnje u zoni građevinskog zemljišta, u zoni trafostanice TC 220/33 3x63 MVA „Kovačica“;
4. Usaglašavanje pozicije vetrogeneratora i manipulativnih platoa u okvirima predviđenih parcela, sa preciznim
katastarskim podlogama;
5. Usklađivanje trase podzemnog kablovskog voda (20 Kv) za potrebe napajanja sopstvene potrošnje trafo-stanice
33/220 Kv.
Član 4.
Razlozi za nepristupanje izradi Strateške procene definisani su na osnovu mogućih uticaja plana na sledeći način:
- osnovni razlog zbog kojeg nije potrebna izrada strateške procene uticaja Plana na životnu sredinu je da je za Plan
detaljne regulacije za vetropark „Kovačica“ urađena Strateška procena uticaja na životnu sredinu, kao i Izveštaj o
strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, na koji je saglasnost dalo Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne
i inspekcijske poslove, sada Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine,
saobraćaj i energetiku, imovinske pravne i inspekcijske poslove;
- mišljenje Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove je da se za predmetni Plan ne pristupi izradi Strateške procene;
- razlog nepristupanja izradi Strateške procene je i taj da se ne uvode nova planska rešenja, već samo usklađuju trase,
pozicije i dimenzije postojećih planskih rešenja, te se može smatrati da izmene i dopune Plana neće uticati na životnu
sredinu.
Član 5.
Razmatraju se sledeći kriterijumi za određivanje mogućih karakteristika značajnih uticaja Plana na životnu sredinu shodno
članu 6. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04 i 88/10):
- značaj Plana za zaštitu životne sredine i održivi razvoj;
- problemi zaštite životne sredine Plana i mogućnost uticaja Plana na vazduh, vode, zemljište, mikro, biljni i životinjski
svet, staništa i biodiverzitet;
- uticaj Plana na stanovništvo i zdravlje žitelja opštine Kovačica;
- karakteristike uticaja Plana na životnu sredinu, naročito u smislu verovatnoće, intenziteta, složenosti, trajanja,
učestalosti, ponavljanja, prostorne dimenzije, pojave rizika po ljudsko zdravlje i sredinu,delovanja na oblasti od
prirodne, kulturne i druge važnosti i delovanja na ugrožene oblasti i dr.
U vezi sa navedenim kriterijumima konstatuje se da su planska rešenja u svim oblastima integrisana sa zaštitom životne
sredine i da realizacijom predloženih rešenja neće doći do značajnijih negativnih uticaja na životnu sredinu.
Neće se razmatrati sledeći kriterijumi za određivanje mogućih karakteristika značajnih uticaja Plana na životnu sredinu:
- prekogranična priroda uticaja-smatra se da ih neće biti;
- kumulativna i sinergijska priroda uticaja-smatra se da će takvi uticaji na zagađenje životne sredine biti zanemarljivi.
Član 6.
Ova odluka je sastavni deo Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za vetropark „ Kovačica“.
Član 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Kovačica“.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA
Broj:06-49/14-01
Dana:26.08.2014.g.
Kovačica

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Puškar Jano s.r.

Strana 254 Broj 9

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

28. avgust 2014.

94
Na osnovu člana 27. i člana 46. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10
– US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US i 98/13 - US) člana 9. stav 5. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu
sredinu (''Službeni glasnik RS'', br. 135/2004 i 88/2010), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', br.
129/2007) i člana 35. Statuta Opštine Kovačica (''Sl. list opštine Kovačica'', br. 13/2008 i 9/2009), po pribavaljenom mišljenju
Komisije za planove br. 350-62/13-04 od 13.11.2013.godine i br. 350-26/14-04 od 03.06.2014.godine, Skupština opštine
Kovačica na sednici održanoj dana 26.08.2014. godine, donela je
ODLUKU O IZMENAMA I POPUNAMA
ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE
PRIKLJUČNOG DALEKOVODA 220KV ZA KOMPLEKS VETROELEKTRANE "ALIBUNAR", OD
PLANIRANE TS 220/35 KV NA PROSTORU OPŠTINE ALIBUNAR DO PRIKLJUČKA NA PRENOSNU MREŽU
NA PROSTORU OPŠTINE KOVAČICA
Član 1.
U članu 4. stav 5. Odluke o izradi Plana detaljne regulacije priključnog dalekovoda 220kv za kompleks vetroelektrane
"Alibunar", od planirane TS 220/35 kV na prostoru opštine Alibunar do priključka na prenosnu mrežu na prostoru opštine
Kovačica (''Sl. list opštine Kovačica'', br. 15/2013), u daljem tekstu: Odluka, posle reči "Odluke" briše se tačka i dodaju se reči:
"i objaviće se u Službenom listu opštine Kovačica."
Član 2.
U članu 13. Odluke menja se redni broj člana 13. tako da glasi "Član 12.".
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom listu opštine Kovačica''.
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj:06-49/14-01
Dana: 26.08.2014.g.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Puškar Jano s.r.
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На основу члана 25. 28 и 29. Закона о јавним предузећима(Службени гласник Републике Србије број
119/2012) члана 32.став 1. Тачка 9. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС,, бр. 129/07) и члана 35 Статута
Општине Ковачица (Службени лист Општине Ковачица број 13/08, 09/09) Скупштина Општине Ковачица на седници
одржаној данa 26.08.2014.г. донела је
О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ОПШТИНИ КОВАЧИЦА
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора за:
1.
2.

Јавно комунално предузеће ,,Идвор“ из Идвора, ул В. Иванова 48,
Јавно комунално предузеће ,,Самош’’ из Самоша, ул. М. Тита 21.
Члан 2.

Спровођење конкурса у смислу ове Одлуке подразумева скуп активности на припреми и објављивању огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у складу са Законом и
Статутом Јавног комуналног предузећа.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Члан 4.
Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора Јавних комуналних предузећа из члана 1. ове
Одлуке прописани су Законом о јавним предузећима (,,Службени гласник РС“,бр.119/12) и Статутима јавних
комуналних предузећа.
Члан 5.
Услови за учешће на јавном конкурсу, рок за подношење пријава као и начин објављивања огласа, утврђени
су у тексту огласа јавног конкурса који су саставни део ове Одлуке.
Члан 6.
Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија за именовања, образована
решењем Скупштине Општине Ковачица бр. 06-30/13-01 од 17.05.2013.г. (у даљем тексту: Комисија).
Члан 7.
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу
њима спроводи изборни поступак на начин односно у свему у складу са Законом.
Комисија сачињава ранг листу кандидата и исту са записником о изборном поступку доставља Комисији за
кадровска и административна питања, радне односе, друштвена признања и одликовања Скупштине Општине
Ковачица.
Члан 8.
Комисија за кадровска и административна питања, радне односе, друштвена признања и одликовања
Скупштине Општине Ковачица, на основу листе за именовање и записника о изборном поступку, предлаже акт о
именовању и доставља га Скупштини Општине Ковачица.
Члан 9.
Скупштина Општине Ковачица , након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању
директора, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 10.
Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у ,,Службеном гласнику,, Републике
Србије и у ,,Службеном листу,, Општине Ковачица.
Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници општине
Ковачица.
По примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који су учествовали у
поступку јавног конкурса.
Члан 11.
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Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев,комисија је дужна да у року од два дана од дана
пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором комисије.
Члан 12.
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања Решења о именовању у
Службеном гласнику Републике Србије.
Рок из става 1. овог члана, Скупштина општине Ковачица из оправданих разлога може продужити још осам дана.
Члан 13.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Ковачица може да
именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни после
спроведеног јавног конкурса Скупштине општине Ковачица не буде предложен кандидат за именовање због тога што
је Комисија утврдила да ни један кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове за именовање
или ако Скупштина општине Ковачица не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи
се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним Законом.
Члан 14.
Ову одлуку доставити Комисији за именовање и Надзорним одборима Јавних комуналних предузећа.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине Ковачица,,.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-49/14-01
Дана:26.08.2014.г.
Ковачица

Председник Скупштине
Пушкар Јано с.р.

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS broj 119/12) člana 32 stav 1 tačka 9 Zakona o
lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS broj 129/07), člana 35 tačka 9 Statuta Opštine Kovačica (Službeni list Opštine
Kovačica broj 13/08 i 09/09) i člana 39. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Samoš“ iz Samoša, Skupština Opštine
Kovačica na sednici održanoj dana 26.08.2014.g.raspisuje
OGLAS O JAVNOM KONKURSU
za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Samoš“ iz Samoša
Podaci o javnom preduzeću:
Preduzeće posluje pod poslovnim imenom: Javno komunalno preduzeće „Samoš“
Skraćeni naziv poslovnog imena glasi: JKP „Samoš“
Sedište preduzeća je u Samošu, ul. M. Tita 21.
PIB 108168917
Matični broj 20944625
Šifra pretežne delatnosti je 36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.
Javni konkurs se sprovodi za radno mesto:
Direktor javnog komunalnog preduzeća „Samoš“ iz Samoša, na određeno vreme, na mandatni period od četiri godine.
Mesto rada: Samoš
Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati koji, osim opštih uslova propisanih odredbama Zakona o radu (Službeni
glasnik RS broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
- da ima najmanje završenu srednju školu u trajanju od četiri godine
- da ima 3 godina radnog iskustva
- da poseduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje
Uz prijavu sa biografijom kandidati podnose:
-izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
-uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original i li overena kopija)
-dokaz o stručnoj spremi,
-dokaz o radnom iskustvu,
-dokaz da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti, da licu nije izrečena mera
bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.
-plan razvoja i program koji nameravaju da ostvare u cilju razvoja Javnog preduzeća i povećanja dobiti.
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U izbornom postupku, usmenim razgovorom, proverava se posedovanje stručnih, organizacionih i drugih sposobnosti
neophodnih za uspešno organizovanje i obavljanje funkcije direktora.
Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u Službenom
glasniku Republike Srbije, Komisiji za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Samoš“ iz Samoša sa naznakom
da se radi o prijavi na konkurs, putem pošte na adresu Kovačica Maršala Tita 50 ili preko pisarnice Opštinske uprave
Kovačica, u zatvorenim kovertama.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu za imenovanje direktora je Jožef Krivači telefon 013-661-122
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Komisija će odbaciti.
Oglas o javnom konkursu objaviti u Službenom glasniku Republike Srbije, najmanje jednim dnevnim novinama koje se
distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Opštine Kovačica www.kovacica.org , s tim da se naznači
kada je oglas objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije.
SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA
Broj: 06-49/14-01
Dana: 26.08.2014.g.

Predsednik Skupštine
Puškar Jano s.r.

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS broj 119/12) člana 32 stav 1 tačka 9 Zakona o
lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS broj 129/07), člana 35 tačka 9 Statuta Opštine Kovačica (Službeni list Opštine
Kovačica broj 13/08 i 09/09) i člana 39. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Idvor“ iz Idvora, Skupština Opštine Kovačica
na sednici održanoj dana 26.08.2014.g.raspisuje
OGLAS O JAVNOM KONKURSU
za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Idvor“ iz Idvora
Podaci o javnom preduzeću:
Preduzeće posluje pod poslovnim imenom: Javno komunalno preduzeće „Idvor“
Skraćeni naziv poslovnog imena glasi: JKP „Idvor“
Sedište preduzeća je u Idvoru, ul. V. Ivanova 48.
PIB 108171956
Matični broj 20945273
Šifra pretežne delatnosti je 36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.
Javni konkurs se sprovodi za radno mesto:
Direktor javnog komunalnog preduzeća „Idvor“ iz Idvora, na određeno vreme, na mandatni period od četiri godine.
Mesto rada: Idvor
Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati koji, osim opštih uslova propisanih odredbama Zakona o radu (Službeni
glasnik RS broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
- da ima najmanje završenu srednju školu u trajanju od četiri godine
- da ima 3 godina radnog iskustva
- da poseduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje
Uz prijavu sa biografijom kandidati podnose:
-izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
-uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original i li overena kopija)
-dokaz o stručnoj spremi,
-dokaz o radnom iskustvu,
-dokaz da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti, da licu nije izrečena mera
bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.
-plan razvoja i program koji nameravaju da ostvare u cilju razvoja Javnog preduzeća i povećanja dobiti.
U izbornom postupku, usmenim razgovorom, proverava se posedovanje stručnih, organizacionih i drugih sposobnosti
neophodnih za uspešno organizovanje i obavljanje funkcije direktora.
Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u Službenom
glasniku Republike Srbije, Komisiji za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Idvor“ iz Idvora sa naznakom da
se radi o prijavi na konkurs, putem pošte na adresu Kovačica Maršala Tita 50 ili preko pisarnice Opštinske uprave Kovačica, u
zatvorenim kovertama.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu za imenovanje direktora je Jožef Krivači telefon 013-661-122
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Komisija će odbaciti.
Oglas o javnom konkursu objaviti u Službenom glasniku Republike Srbije, najmanje jednim dnevnim novinama koje se
distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Opštine Kovačica www.kovacica.org , s tim da se naznači
kada je oglas objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije.
SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA
Predsednik Skupštine
Broj:06-49/14-01
Dana: 26.08.2014.g.
Puškar Jano s.r.
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96

Na osnovu člana 20 stav 1 tačka 23 i člana 32 Zakona o lokalnoj samoupravi (’’Sl.glasnik RS’’ br.
129/07), člana 6 stav 1 tačka 4 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (’’Sl.glasnik RS’’ br. 62/06 i
47/2011), člana 104 Zakona o turizmu (’’Sl.glasnik RS’’ br. 36/09, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon i
93/2012) i člana 35 stav 1 tačka 13 Statuta opštine Kovačica (’’Sl.list opštine Kovačica’’ br. 13/08 i
9/09), Skupština opštine Kovačica na sednici održanoj dana 26.08.2014.g. donosi
ODLUKU O BORAVIŠNOJ TAKSI
Član 1.
Ovom Odlukom, utvrđuje se obaveza plaćanja boravišne takse, takseni obveznik, nastanak taksene
obaveze, oslobađanje od plaćanja takse i način plaćanja takse.
Član 2
Pod boravišnom taksom podrazumeva se novčana naknada, koja se plaća za korišćenje usluga smeštaja u
ugostiteljskim objektima za smeštaj na teritoriji opštine Kovačica.
Član 3
Obveznik plaćanja boravišne takse je fizičko lice koje koristi usluge smeštaja, van svog prebivališta, u
ugostiteljskim objektima za smeštaj na teritoriji opštine Kovačica.
Član 4
Ugostiteljskim objektom za smeštaj u smislu ove odluke, smatra se: hotel, motel, turističko naselje, kamp,
pansion, hostel, prenoćište, odmaralište, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka
vila, kuća ili koliba i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja.
Član 5
Boravišnu taksu plaća lice za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj na teritoriji opštine
Kovačica a izvan svog prebivališta.
Član 6
Oslobađaju se plaćanja takse:
1) deca do 7 godina starosti;
2) lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane
nadležne lekarske komisije;
3) učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja
sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu ministarstva nadležnog za poslove prosvete,
studneti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja obavezne
nastave u skladu sa nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učesnici republičkih i
regionalnih takmičenja u znanju i veštinama;
4) strani državljani, koji su po međunarodnim koncencijama i sporazumima oslobođeni obaveze
plaćanja takse;
5) lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana;
6) osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete
grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i sordnih
mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i
multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba.
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od sedam do 15 godina starosti.
Lica iz stava 1. ovog člana ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz da su ispunjeni uslovi iz stava
1. ovog člana (članska karta, potvrda škole, odnosno obrazovne ustanove, uput lekarske komisije i drugo).
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Član 7
Naplatu boravišne takse vrši pravno lice, preduzetnici i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja (u
daljem tekstu davaoci smeštaja), uz naplatu računa za usluge smeštaja.
Član 8
Visina boravišne takse se utvrđuje prema Uredbi o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse
(’’Sl.glasnik RS’’ br. 44/2013) za najnižu kategoriju turističkog mesta i iznosi 50,00 dinara.
Član 9
Davalac smeštaja je dužan da u računu za usluge smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse a u
slučaju iz člana 6 ove Odluke, navede osnov za oslobađanje od plaćanja boravišne takse.
Član 10
Ukoliko davalac smeštaja ne naplati boravišnu taksu, obavezan je da na svoj teret uplati iznos
nenaplaćene boravišne takse.
Član 11
Sredstva od naplaćene boravišne takse davalac smeštaja uplaćuje u roku od 5 dana po isteku svakih 15
dana u mesecu odnosno po isteku meseca.
Davalac smeštaja naplaćenu boravišnu taksu uplaćuje u korist budžeta Opštine Kovačica.
Član 12
Sredstva ostvarena od boravišne takse koriste se za obezbeđivanje informativno-propagansnog materijala,
koji mse promovišu turističke vrednosti i kulturno nasleđe, za obezbeđivanje turističke signalizacije i za
rad turističko-informativnih centara na području opštine Kovačica.
Član 13
U pogledu način utvrđivanja boravišne takse, obračunavanja, zastarelosti naplate, rokova za plaćanje,
obračunate kamate i ostalog što nije utvrđeno ovom Odlukom, primenjuju se odredbe Zakona kojim se
uređuje postupak utvrđivanja naplate i kontrole javnih prihoda.
KAZNENE ODREDBE
Član 14
Novčanom kaznom od 100.000,00 do 250.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje pruža
usluge smeštaja ako:
 ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge (član 7 ove Odluke)
 ne naplati taksu ili je naplati u iznosu većem ili manjem od propisanog (član 8 ove Odluke)
 u računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse ili ne navede osnov oslobađanja od plaćanja
boravišne takse (član 9 ove Odluke)
 sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati u propisanom roku (član 11 ove Odluke).
Član 15
Novčanom kaznom od 15.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji pruža
usluge smeštaja ako:
 ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge (član 7 ove Odluke)
 ne naplati taksu ili je naplati u iznosu većem ili manjem od propisanog (član 8 ove Odluke)
 u računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse ili ne navede osnov oslobađanja od plaćanja
boravišne takse (član 9 ove Odluke)
 sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati u propisanom roku (član 11 ove Odluke).
Član 16
Novčanom kaznom od 8.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje pruža usluge
smeštaja ako:
 ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge (član 7 ove Odluke)
 ne naplati taksu ili je naplati u iznosu većem ili manjem od propisanog (član 8 ove Odluke)
 u računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse ili ne navede osnov oslobađanja od plaćanja
boravišne takse (član 9 ove Odluke)
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 sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati u propisanom roku (član 11 ove Odluke).
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 17
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘’Službenom listu opštine Kovačica’’
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o boravišnoj taksi („Sl. List Opštine Kovačica”
br. 7/07).
Skupština opštine Kovačica
Predsednik Skupštine
Broj:06-49/14-01
Puškar Jano s.r
Dana:26.08.2014.g.
97
Na osnovu člana 35. Statuta Opštine Kovačica („Sl. list Opštine Kovačica“ broj 13/08 i 9/09), Skupština Opštine
Kovačica na sednici održanoj dana 26.08.2014.g. donela je:
REŠENJE
O RAZREŠENJU I IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE „3 OKTOBAR“ KOVAČICA
I.
MARKO JAN, iz Kovačice, ul. Masarikova 66. razrešava se sa funkcije direktora Doma kulture „3 oktobar“ Kovačica, zbog
isteka mandata.
II.
MARKO JAN, iz Kovačice, ul. Masarikova 66. imenuje se za direktora Doma kulture „3 oktobar“ Kovačica, na mandatni
period od 4 godine.
III.
Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Kovačica“
REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj:06-49/14-01
Dana:26.08.2014.g.
Kovačica

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Puškar Jano s.r.

98
Na osnovu člana 35. Statuta Opštine Kovačica („Sl. list Opštine Kovačica“ broj 13/08 i 9/09), Skupština Opštine
Kovačica na sednici održanoj dana 26.08.2014.g. donela je:
REŠENJE
O RAZREŠENJU V.D. DIREKTORA I IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE
OPŠTINE KOVAČICA
I.
SVETLIK IVANA, iz Kovačice, ul. Šturova 39. razrešava se sa funkcije v.d. direktora Turističke organizacije Opštine
Kovačica.
II.
SVETLIK IVANA, iz Kovačice, ul. Šturova 39. imenuje se za direktora Turističke organizacije Opštine Kovačica, na
mandatni period od 4 godine.
III.
Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Kovačica“
REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj:06-49/14-01
Dana:26.08.2014.g.
Kovačica

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Puškar Jano s.r.
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Na osnovu čl. 35. Statuta Opštine Kovačica (“Sl.
List Opštine Kovačica” br. 13/08 i 9/09), Skupština opštine
Kovačica na sednici održanoj dana 26.08.2014. godine
donela je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Kovačica u
periodu januar-jun 2014.g.
I.
USVAJA SE Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Kovačica u
periodu januar-jun 2014.g.
II.
Zaključak objaviti u “Službenom listu Opštine Kovačica”.
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA
Broj:06-49/14-01
Dana:26.08.2014.g.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Kovačica
Puškar Jano s.r.

100
Na osnovu čl. 35. Statuta Opštine Kovačica (“Sl.
List Opštine Kovačica” br. 13/08 i 9/09), Skupština opštine
Kovačica na sednici održanoj dana 26.08.2014. godine
donela je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Kolibri“
Kovačica
za radnu 2013-2014 godinu
I.
USVAJA SE Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Kolibri“
Kovačica za radnu 2013-2014 godinu
II.
Zaključak objaviti u “Službenom listu Opštine Kovačica”.
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA
Broj:06-49/14-01
Dana:26.08.2014.g.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Kovačica
Puškar Jano s.r.

101
Na osnovu čl. 35. Statuta Opštine Kovačica (“Sl.
List Opštine Kovačica” br. 13/08 i 9/09), Skupština opštine
Kovačica na sednici održanoj dana 26.08.2014. godine
donela je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove
„Kolibri“ Kovačica
za radnu 2014-2015 godinu
I.
USVAJA SE Godišnji plan rada Predškolske ustanove
„Kolibri“ Kovačica za radnu 2014-2015 godinu
II.
Zaključak obj viti u “Službenom listu Opštine Kovačica”.
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA
Broj:06-49/14-01

Dana:26.08.2014.g.
Kovačica

28. avgust 2014.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Puškar Jano s.r.

102
На о снову члана 50. Статута Општине Ковачица (Служб
ени лист Општине Ковачица“ број 13/08 и 9/09),
председник Општине Ковачица, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
Члан 1.
Именује се Комисије за спровођење поступка за избор
корисника за доделу средстава намењених стварању и
побољшању услова становања породица избеглица, кроз
набавку грађевинског материјала (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1.
2.
3.

Влатко Курај, повереник за избеглицепредседник Комисије
Роберт Митевски, члан
Стојановић Ранко , члан

Члан 2.
Задатак Комисије је реализација Уговора о
сарадњи на реализацији „Програма коришћења средстава
за решавање стамбених потреба и друге програме
интеграције избеглица у 2014.години“ закљученог
између Комесаријата за избеглице и миграције
и Општине
Ковачица,
који je
ау Општинској
управи Општине Ковачица заведен под бројем 404111/14-13 дана 16.04.2014. године.
Члан 3.
Обавезује се Комисија из члана 1.овог решења да донесе
Правилник о условима и критеријумима за избор
корисника за доделу средстава намењених стварању и
побољшању услова становања избеглица, кроз набавку
грађевинског материјала.
Правилник за предвиђене активности из става 1.овог
члана обавезно садржи: поступак јавног оглашавања,
документацију потребну за учешће на оглас, услове и
критеријуме за избор корисника, поступак израде и
оглашавања предлога листе, поступак подношења
приговора и одлучивања по истом, поступак израде и
оглашавања коначне листе и др.питања од значаја за
реализацију и испуњење обавеза из уговора наведеног у
члану 2.овог Решења.
Члан 4.
Именована Комисија је је овлашћена да предузима и све
друге неопходне радње и активности у циљу реализације
уговором преузетих обавеза .
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном
листу Општине Ковачица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ковачица
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 561-4/14-13
Дана: 27.08.2014.
Председник општине
Ковачица
Мирослав Кришан с.р.
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SADRŽAJ
Reg.br.

Str.
Skupština opštine

91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101

Odluke
ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE
KOVAČICA
ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA
VETROPARK „KOVAČICA”
ODLUKA o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna
Plana detaljne regulacije za vetropark „Kovačica“
ODLUKA O IZMENAMA I POPUNAMA ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE
REGULACIJE PRIKLJUČNOG DALEKOVODA 220KV ZA KOMPLEKS ETROELEKTRANE
"ALIBUNAR", OD PLANIRANE TS 220/35 KV NA PROSTORU OPŠTINE ALIBUNAR DO
PRIKLJUČKA NA PRENOSNU MREŽU NA PROSTORU OPŠTINE KOVAČICA
ОДЛУКA О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ОПШТИНИ КОВАЧИЦА
ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
Rešenja
REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE „3 OKTOBAR“
KOVAČICA
REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. DIREKTORA I IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE
ORGANIZACIJE OPŠTINE KOVAČICA
Zaključci
ZAKLJUČAK o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Kovačica u periodu januar-jun
2014.g.
ZAKLJUČAK o usvajanju Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Kolibri“ Kovačica za radnu
2013-2014 godinu
ZAKLJUČAK o usvajanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Kolibri“ Kovačica za radnu
2014-2015 godinu

237
251
253
254

256
259
261
261
262
262
262

Predsednik opštine
102

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
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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.

