СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА XIV БРОЈ 1

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
1.
На основу Одлуке Општинског већа општине Ковин број: 463-77/2015-III од 06.11.2015.године и у складу са чланом 20. став 2 Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“,бр.24/2012 и 48/2015), члана 7. став 1. Одлуке
о располагању непокретностима у јавној својини
(„Сл.лист општине Ковин“бр.22/2012) и члана 63.
став 1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“ број 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
дана 25.01.2016.године донело је
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јавној својини, Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке о располагању непокретностима
у јавној својини.
Члан 3.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА ЗА ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
У БЛОКУ 53 У КОВИНУ

Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин у Блоку 53,
образована Решењем Општинског већа општине
Ковин бр.463-77/2015-III од 06.11.2015. године,
спровела је поступак јавног надметања прикупљањем
писмених понуда за отуђење из јавне својине
општине Ковин непокретности описаних у члану 1.
ове Одлуке.
У поступку, Комисија је прибавила извештај
надлежног пореског органа о процени тржишне
вредности предметне непокретности. Комисија је
након спроведеног поступка и отварања приспелих
понуда дана 29.12.2015.године сачинила Записник о
отварању писмених понуда са предлогом Општинском већу о прихватању понуде понуђача Лазаревић
Небојше из Ковина, као једине приспеле и валидне
понуде о отуђењу из јавне својине општине Ковин
непокретности из члана 1.ове Одлуке.

Члан 1.

Члан 4.

На основу расписаног огласа за прикупљање
понуда за отуђење непокретности из јавне својине
општине Ковин у Блоку 53
БИРА СЕ Лазаревић Небојша из Ковина,
ул. Немањина бр.40 као најповољнији понуђач у
поступку прикупљања писмених понуда за отуђење
(продају) неизграђеног грађевинског земљишта и то:
• Катастарска парцела број 2230/5 уписана
у лист непокретности број 6097 КО Ковин
у површини од 338 м2 и
• Катастарска парцела број 2230/7 уписана у
лист непокретности број 6097 КО Ковин у
површини од 358 м2 , обе у јавној својини
општине Ковин

Тржишна вредност непокретности из члана
1.ове Одлуке утврђена је од стране надлежног пореског органа и иста износи 6,35€ по м².
Изабрани понуђач доставио је понуду на
износ од 6,50€ по м².

Члан 2.
Поступак отуђења непокретности прикупљањем писмених понуда из члана 1.ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама Закона о

Члан 5.
О отуђењу непокретности из члана 1. ове
Одлуке из јавне својине општине Ковин закључиће
се уговор о отуђењу-купопродаји непокретности
који ће бити оверен код Јавног бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
Уколико изабрани понуђач у року од 15 дана
од дана доношења Одлуке о избору не закључи уговор о отуђењу-купопродаји непокретности из члана
1. ове одлуке, и не плати купопродајну цену у року
од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењукупопродаји, губи право на повраћај депозита.
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Члан 6.

V

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ковин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број:463-15/2016-III од 25. јануара 2016. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 352-15/2016-III од 25. јануара 2016. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић
3.

2.
На основу члана 51. Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014),
члана 63. став 1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ број 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и писменог захтева ЈП
“Ковински комуналац“ Ковин бр.02-69/1-16 од
12.01.2016.године,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 25.01.2016.године,
донелo је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА- ЦИСТЕРНИ ЗА
ВОДУ
I
ОПШТИНА КОВИН преноси право коришћења основних средстава – два полиетиленска
резервоара за питку воду - цистерне за воду, следећих
техничких карактеристика: полиетиленски резервоар
за питку воду димензија 140cm x 115cm x 210cm,
запремине 2000 л са уверењем за коришћење питке
воде, на ЈП „Ковински комуналац“ Ковин.
II
Вредност основних средстава из тачке I на
дан преноса износи 164.000,00 динара са ПДВ-ом.
III
Основна средства из тачке I ове Одлуке
преносе се ради ефикаснијег снабдевања становништва општине Ковин питком водом у ванредним
ситуацијама када је то онемогућено на уобичајен
начин, или у случајевима када дође до поремећаја
у снабдевању становништва питком водом.
IV
Трошкови одржавања резервоара-цистерни
за питку воду падају на терет ЈП “Ковински комуналац“ Ковин.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.
закон), члана 5. Одлуке о обезбеђивању средстава за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области подстицања културно уметничког
стваралаштва на територији општине Ковин (“Сл.
лист општине Ковин” бр.18/2015) и члана 63. став 1.
тачка 7. Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 25.01.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА РАСПОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА КУЛТУРНО -УМЕТНИЧКИМ
ДРУШТВИМА И УДРУЖЕЊИМА У
ОБЛАСТИ ПОДСТИЦАЊА АМАТЕРСКОКУЛТУРНОГ И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење поступка
расподеле средстава културно-уметничким друштвима и удружењима у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва ( у даљем
тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. ВАШТАГ ВЕНДЕЛ, председник;
2. ВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЋ - ВУЈИЧИН,
члан;
3. МИЛИВОЈ ГРЧИЋ, члан;
4. ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ, члан;
5. БИЉАНА ФИЛИПОВИЋ, члан.
Члан 2.
Задаци Комисије су: расписивање и објављивање јавног конкурса за расподелу средстава
културно-уметничким друштвима и удружењима у
области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва, разматрање пристиглих пријава,
сачињавање извештаја са предлогом за расподелу
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средстава учесницима конкурса и достављање
Општинском већу Општине Ковин на одлучивање.
Члан 3.
Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење о образовању Комисије за развој културноуметничког аматеризма и уметничког стваралаштва
Општине Ковин број 45-1/2014-II од 27.01.2014.
године.
Члан 4.
Ова Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 45-2/2016-III од 25. јануара 2016. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић
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Члан 2.
Задаци Комисије су: расписивање и објављивање конкурса за расподелу средстава верским
заједницама, разматрање пристиглих пријава, сачињавање извештаја са предлогом за расподелу средстава
учесницима конкурса и достављање Општинском
већу Општине Ковин на одлучивање.
Члан 3.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће Миливој Грчић - извршилац
за јавне службе Општинске управе Ковин.
Члан 4.
Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење о образовању Комисије за спровођење
поступка расподеле средстава црквама и верским
заједницама из буџета општине Ковин број 0231/2015-II од 06.3.2015.године.
Члан 5.
Ова Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.

4.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014др.закон), члана 7. Одлуке о начину и поступку
доделе средстава црквама и верским заједницама
(“Сл.лист општине Ковин” бр.18/2015) и члана 63.
став 1. тачка 7. Статута општине Ковин („Сл. лист
општине Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 25.01.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА РАСПОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КОВИН
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење поступка
расподеле средстава црквама и верским заједницама
из буџета општине Ковин у следећем саставу:
1. ВЛАДИМИР ВЈЕШТИЋ, председник;
2. ДУШАН ВАСИЋ, Српска православна
црквена општина Ковин, члан;
3. НОВАК ПЕТРОВИЋ, Српска православна црквена општина Ковин, члан;
4. ЧИПАК ЧАБА, Римокатоличка црквена
општина Скореновац, члан;
5. МИХАЕЛ БЛАЖ, Румунска православна
општина Ковин, члан.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-3/2016-III од 25. јануара 2016. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

5.
На основу члана 247. Закона о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/2014)
и члана 63. став 1. тачка 7. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 25.01.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ПРЕГОВОРЕ У ПОСТУПКУ
ЗАКЉУЧИВАЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
У ДОМУ ЗДРАВЉА „КОВИН“ КОВИН
Члан 1.
Образује се Радна група за преговоре у
поступку закључивања Колективног уговора у Дому
здравља „Ковин“ Ковин у следећем саставу:
1. МИРЈАНА БАНОВИЋ, председник;
2. ВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЋ-ВУЈИЧИН, члан;
3. ЈЕЛЕНА НАРАНЧИЋ, члан.
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Члан 2.

II

Радна група из члана 1. овог Решења обавља
следеће задатке:
- прегледа текст Колективног уговора Дома
здравља „Ковин“ Ковин;
- упућује Дому здравља „Ковин“ Ковин примедбе на текст Колективног уговора;
- заказује и учествује у преговорима у вези
закључивања предметног Колективног
уговора;
- доставља мишљење Општинском већу
општине Ковин о законитости текста
предметног Колективног уговора.

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.

Члан 3.

На основу члана 22. Одлуке о уређивању и
одржавању пијаца на територији општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 18/2014 и 2/2015) и
члана 40. став 1. Пословника о раду Општинског
већа општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 4/2015 и 14/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 25.01.2016. године,
донело је

Стручне и административне послове за потребе рада Радне групе обавља Општинска управа
– Одељење за општу управу и јавне службе.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-4/2016/-III од 25. јануара 2016. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

6.
На основу члана 3. Одлуке о уређивању
и одржавању гробља и сахрањивању („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2012, 11/2014, 18/2014,
2/2015 и 14/2015) и члана 40. став 1. Пословника
о раду Општинског већа општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 4/2015 и 14/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 25.01.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2016. ГОДИНУ ЈП
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања
гробља на територији општине Ковин за 2016. годину
ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, број 04-3953/1-15
од 22.12.2015. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 352-5/2015-III од 25. јануара 2016. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

7.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ПИЈАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2016. ГОДИНУ ЈП
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања
пијаца на територији општине Ковин за 2016. годину
ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, број 02-3954/1-15
од 22.12.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 352-4/2016-III од 25. јануара 2016. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

8.
На основу члана 63. став 1. тачка 25. Статута
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број:
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 25.01.2016. године,
донело је

25. јануар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о расподели средстава спортским организацијама на
територији општине Ковин који је усвојио Управни
одбор Спортског савеза Општине Ковин на 23 седници одржаној дана 17.12.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 66-2/2016-III од 25. јануара 2016. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

9.
На основу члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, 33/97 и 31/2001
и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010), члана 69. стдав 4.
Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.
108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), члана
60. став 1. тачка 3. и 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/13 и 2/2015) и члана 18. став 3. Одлуке о
буџету општине Ковин за 2016 годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 18/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2016. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 18/2015) са раздела 2. глава 2.1. Председник општине и Општинско веће, Програм 15 –
Локална самоуправа – програмска класификација
0602, Програмска активност – Функционисање
локалне самоуправе – програмска класификација
0602-0001, функционална класификација 111, позиција 34, економска класификација 499912 – ТЕКУЋА
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, преносе се средства Основој школи „Ђура Јакшић“ из Ковина у износу
од 420.000,00 динара за набавку и монтажу нове
експанзионе посуде за центално грејање.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.9. – Основне
школе, Програм 9 – Основно образовање – програмска
класификација 2002, Пројектна активност – Функционисање основних школа (програмска класификација 2002-0001), функционална класификација
912, позиција 434 – Текуће поправке и одржавање.
3. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финасије Општинске управе
Ковин, са жиро рачуна буџета општине Ковин,
број 840-119640-11, преносом средстава на рачун
Основне школе „Ђура Јакшић“ из Ковина број
840-938660-58.
4. Корисник ових средстава је у обавези да
средства користи наменски – за намене за које се иста
одобравају и 8 дана по утрошку средстава достави
извештај о утрошеним средствима.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-11/2016-III од 25. јануара 2016. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

САДРЖАЈ
Рег. бр.

1

2

3

4

5

Решење о образовању Радне групе за
преговоре у поступку закључивања
Колективног уговора у Дому здравља
„Ковин“ Ковин; .......................................3

6

РЕшење о давању сагласности на Програм
одржавања гробља на територији општине
Ковин за 2016. годину ЈП „Ковински
комуналац“ Ковин; . ................................4

7

Решење о давању сагласности на Програм
одржавања пијаца на територији општине
Ковин за 2016. годину ЈП „Ковински
комуналац“ Ковин; . ................................4

8

Решење о давању сагласности на Правилник
о расподели средстава спортским
организацијама на територији општине
Ковин; ......................................................4

9

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве; ....................................5

страна

акта ОПШТИНСКОГ ВЕЋА општине
Ковин
Одлука о избору најповољнијег понуђача
за отуђење непокретности из јавне својине
општине Ковин у блоку 53 у Ковину; ...1
Одлука о преносу права коришћења
о с н о в н и х с р ед с т а ва – ц и с т е р н и
за воду; .....................................................2
Решење о образовању Комисије за
спровођење поступка расподеле средстава
културно-уметничким друштвима и
удружењима у области подстицања
аматерско-културног и уметничког
стваралаштва; ..........................................2

25. јануар 2016. године

Решење о образовању Комисије за
спровођење поступка расподеле средстава
црквама и верским заједницама из буџета
општине Ковин; ......................................3

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Ковин, Ул. ЈНА бр. 5, Телефон 013/742-104
ШТАМПА: ЈП „Службени гласник“, Београд

