
 
 
 
 
На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС” бр.72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 – 
Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон 
и 9/2020) и члана 91. став 1. Правилника о сарджини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 
31/2019) 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН 
Одељење за урбанизам и стамбено комуналне послове 

ОГЛАШАВА 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ззаа  ппрроошшиирреењњее  ккооммппллееккссаа    
ззаа  ппррооииззввооддњњуу  ккооннттааккттннее  ффааррммааццееууттссккее  ааммббааллаажжее    

ннаа  ккааттаассттааррссккоојј  ппааррццееллии  55559933//22  КК..ОО..  ККооввиинн  
  

ППооддннооссииллаацц  ззааххттеевваа  ззаа  ппооттввррђђиивваањњее  ууррббааннииссттииччккиихх  ппрроојјееккааттаа  јјее  WWEESSTT  
PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  SSeevviicceess  ББееооггрраадд,,  ККооввиинн,,  ЦЦррввееннккаа  7766,,  аа  ссттррууччннии  ооббррааћћиивваачч  
ууррббааннииссттииччккиихх  ппрроојјееккааттаа  јјее  EEuurrooCCoonnss  GGrroouupp  ддоооо  ВВрршшаацц,,  ССттеерриијјииннаа  ббрр..1199  
 
Јавна презентација траје 7 дана почев од 15. јули 2020. године, сваког радног 
дана у времуну од 10-11 сати. 
 
Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Општине Ковин, улица 
ЈНА број 5 у Ковину у Општинској управи Ковин и на сајту Општине Ковин 
www.kovin.org.rs  
https://www.kovin.org.rs/gradjani-meni/eobrasci/urbanizam-glav-kat 

Информације и обавештења о презентацији можете добити на телефон број 
013/742-268, локал 111 у времуну од 10-11 сати у времену трајања јавне 
презентације од 7 дана, почев од дана од 15. јула 2020.. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на нацрт 
урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику, 
Општинској управи Ковин - Одељењу за урбанизам и стамбено комуналне 
послове путем посте и писарнице Општинске управе Ковин, Улица ЈНА број 5 у 
Ковину. 

http://www.kovin.rs/
http://www.kovin.rs/
https://www.kovin.org.rs/gradjani-meni/eobrasci/urbanizam-glav-kat
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