СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XIV БРОЈ 4

КОВИН, 14. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
47.

пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје општине Ковин,
у складу са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју.

На основу члана 64. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/209,
73/2010,
101/2010,
111/2011,
93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014
и 68/2015), члана 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Сл.
гласник РС“, бр. 10/2013, 14/2014 и 103/2015)
и члана 63. став 1. тачка 25. 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
14.4.2016. године, донело је

Члан 4.
Буџетски фонд се
неодређено време.

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
КОВИН

Члан 6.
Средства за рад буџетског фонда
обезбеђују се из:
- апропријација обезбеђених у
оквиру буџета општине Ковин за
текућу годину,
- средстава добијених са виших
нивоа власти,
- других јавних прихода ( прилози,
донације, поклони, помоћ и
слично) у складу са законом.

Члан 1.
Овом Oдлуком оснива се буџетски
фонд за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију
општине Ковин (у даљем тексту: буџетски
фонд).
Члан 2.
Овом Oдлуком уређује се:
- сврха отварања буџетског фонда,
- време за које се буџетски фонд
оснива,
- управљање буџетским фондом и
- извори финансирања буџетског
фонда.
Члан 3.
Сврха оснивања буџетског фонда је
финансирање мера подршке за спровођење

оснива

на

Члан 5.
Фондом управља Општинска управа
Ковин.
Општинска управа Ковин подноси
Скупштини општине Ковин годишњи извештај о коришћењу средстава буџетског
фонда.
Општинско веће општине Ковин
утврђује предлог извештаја из става 2. овог
члана.

Преузимање обавеза и плаћање на
терет буџетског фонда врши се до нивоа
средстава којима располаже буџетски фонд.
Члан 7.
Средства остварена у буџетском фонду користе се у складу са Програмом мера
подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за
територију општине Ковин који доноси
Општинско веће општине Ковин, уз
претходну сагласност надлежног министарства.
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Програм из става 1. овог члана израђује Општинска управа Ковин, на предлог
Комисије за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (у даљем
тексту: Комисија).
Члан 8.
Општинско веће општине Ковин на
основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за територију општине
Ковин доноси акт о утврђивању критеријума
за избор корисника средстава буџетског
фонда.
Предлог акта о утврђивању критеријума за избор корисника буџетског фонда
израђује Комисија из члана 7. став 2. ове
Oдлуке.
Члан 9.
Начелник Општинске управе Ковин
овлашћен је за распоређивање средствима
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буџетског фонда и одговоран је за њихово
законито и наменско коришћење.
Члан 10.
Стручне и административно-техничке
послове за буџетски фонд обавља Општинска
управа Ковин, преко надлежних одељења.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 320-100/2016-III од 14. априла 2016.
године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

48.
На основу члана 137. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2011) и члана 63. став 1. тачка 25. Статута општине Ковин („ Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/12 – пречишћен текст, 25/13 и 2/2015),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
14.4.2016. године, донело је
ПРВУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ЗА 2016.
ГОДИНУ
УВОД
Чланом 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гл.РС“ бр. 88/2011),
утврђено је да су минерални ресурси и други геолошки ресурси природно добро у државној
својини и да се за њихово коришћење плаћа накнада.
Чланом 136. Закона прописано је да носилац експлоатације коме је одобрено извођење рударских радова, плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса у складу са овим законом за све врсте угља и угљених шкриљаца у висини од 3% од
прихода и за неметаличне сировине за добијање грађевинског материјала (лапорац, кречњак,
глина, песак,шљунак, техничко-грађевински и архитектонско грађевински камен и др.), 5%
од прихода.
Чланом 137. Закона прописано је да када се експлоатација врши на територији
аутономне покрајине, средства остварена у складу са чланом 136. овог закона, од накнаде за
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 40% су приход
буџета Републике Србије, 40% су приход буџета јединице локалне самоуправе на чијој
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територији се врши експлоатација, 10% су приход буџета аутономне покрајине, а преосталих 10% су сопствени приход Министарства.
Ставом 5. наведеног члана прописано је да се остварена средства од накнаде за
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне
самоуправе, користе на основу посебног програма који доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе, за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу
инфраструктурних објеката и других објеката за побољшање услова живота.
1. ПРОЦЕЊЕНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА
У приходном делу, финансијски план садржи базу од 19.250.000,00 динара.

Конто

Обвезник

Врста
минералне
сировине

Номинални
износ
који је приход
Општине

РУДНИК
угаљ
КОВИН
шљунак
741516
УКУПНО 2016. година
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
741516

Суфицит

Укупно

8.000.000,00

11.250.000,00

19.250.000,00

8.000.000,00
01

11.250.000,00
13

19.250.000,00

2. Р А С Х О Д И
(УПОТРЕБА ПРИКУПЉЕНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА МИНЕРАЛНЕ
СИРОВИНЕ)
Конто
511231

425191

425191

425191

Назив
Санација некатег. атарског
пута Делиблато-Гај у
дужини од 3.845м и
ширини од 5,0м
Поправка тротоара у
насељеном месту Гај, на
локацији: центар паркакружни ток са прилазом,
површина 333,90 м2
Поправка тротоара у
насељеном месту Плочица
и засеоку Плочички Рит, на
локацији: улица А.
Чарнојевића- од дунавске
до задње куће; улица Н.
Тесле–од школе до Жртава
фашизма; и Дунавска
пустара бб
површина 360 м2
Поправка тротоара у
насељеном месту
Делиблато, на локацији:
Ромско насеље-ул. Козара,
површина 650 м2

Буџет

Суфицит

Укупно

8.000.000,00

18.815,57

8.018.815,57

-

875.000,00

875.000,00

-

1.006.184,43

1.006.184,43

-

1.546.000,00

1.546.000,00
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Конто

425191

425191
425191

511231
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Назив
Поправка тротоара у
насељеном месту
Мраморак, на локацији:
улица Ж. Зрењанина, од
школе до старе општине;
улица С. Марковића,
тротоар испред забавишта;
улица Задружна, тротоар
око дома културе,
површина 270,70 м2
Ограђивање гробља у
насељеном месту Дубовац
Ограђивање гробља у
насељеном месту
Скореновац
-Санација коловоза у улици
И.Л. Рибара у Делиблату,
(50x4м), 200м2., 739.000,00
динара;
-Санација коловоза у улици
Лазе Ритопечког у
Делиблату, (190x3м), 570м2
, 2.090.000,00 динара

Буџет
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Суфицит

Укупно

-

875.000,00

875.000,00

-

2.000.000,00

2.000.000,00

-

2.100.000,00

2.100.000,00

-

2.829.000,00
8.000.000,00
01

2.829.000,00
11.250.000,00
13

УКУПНО
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Сагласност на Програм даје Покрајински секретаријат за енергетику и минералне
сировине.
Овај Програм спроводи Општинска управа Ковин, Одељење за привреду, имовинскоправне послове, послове локалног економског развоја и одбране. Одељење је овлашћено да
прати извршење радова и тражи извештаје од извођача радова и стручног надзора.
Извештај о реализацији Програма се подноси Општинском већу општине Ковин.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 31-1/2016-III од 14. априла 2016. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић
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49.
На основу члана 63. став 1. тачка 7.
Статута општине Ковин („Сл. лист опптине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015) и члана 2. став 1. тачка 8.
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
14.4.2016. године, доноси

-

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПОМЕНИКЕ И НАЗИВЕ УЛИЦА,
ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН
I
Образује се Комсија за споменике и
називе улица, тргова и других насељених
места на територији општине Ковин (у даљем тексту: Комисија) као стручно радно тело Општинског већа општине Ковин.
II
Комисија има председника и четири
члана.
У Комисију се именују:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. МИРЈАНА БАНОВИЋ, помоћница
председнице општине Ковин
ЗА ЧЛАНОВЕ:
1. РУЖА МИТИЋ, чланица
Општинског већа општине Ковин;
2. ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ,
руководилац Одељења за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине;
3. ВЕРА МАРКОВИЋ,
шеф Одсека за општу управу;
4. ВАШТАГ ВЕНДЕЛ, в.д. директора
„Центар за културу“ Ковин.
III
Задатак Комисије је да:
- разматра иницијативе за
подизање споменика и предузме
све потребне припремне радње,
односно прибави стручна
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мишљења надлежних органа и
установа ради утврђивања
оправданости, локације и осталих
услова за подизање споемника на
подручју општине Ковин, уз
давање предлога у поступку
решавања од стране надлежних
органа;
даје мишљења о премештању,
изузетно о уклањању споменика,
ако за то постоје оправдани
разлози;
разматра иницијативе у вези
назива улица, тргова и других
делова насељених места општине
Ковин, у складу са законом и
прописима општине.

IV
Стручне организационе и административнo-техничке послове за потребе Комисије обављаће Одељење за општу управу и
јавне службе.
V
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 015-1/2016-III од 14. априла 2016. г.

ДРУГА АКТА
50.
На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције
(„Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10,
66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС; у даљем
тексту: Закон о Агенцији), у поступку покренутом на основу поднете пријаве против Татјане Раденковић-Јакшић из Ковина, ради одлучивања о постојању повреде Закона о
Агенцији, дана 02.11.2015. године директор
Агенције за борбу против корупције доноси
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Татјана
Раденковић – Јакшић, директор Центра за
социјални рад „Ковин“ Ковин, поступила
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супротно одредбама чл. 27. Закона о Агенцији за борбу против корупције на тај начин
што је, у својству в.д. директора Центра за
социјални рад „Ковин“ Ковикн, са Стефаном
Раденковићем, својим сином, дана 10.3.2014.
године закључила Уговор о раду број 5510064/2014, којим је именовани засновао радни
однос у тој установи на радном месту радника на административно – финансијским пословима, са пуним радним временом, на неодређено време, и супротно одредби чл. 32. ст.
1. Закона о Агенцији за борбу против корупције на тај начин што није писмено обавестила Скупштину општине Ковин и Агенцију
за борбу против корупције о сукобу интереса
који је имала због закључења наведеног
уговора,
па јој се, на основу члана 51. став 1.
Закона о Агенцији за обрбу против корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА
ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ
ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД „КОВИН“ КОВИН
II Изрека и сажето образложење овог
Решења биће објављени у „Службеном гласнику Републике Србије“ и у „Службеном
гласнику општине Ковин“.
III Трошкове објављивања овог решења сносиће Татјана Раденковић – Јакшић,
о чему ће Агенција за борбу против корупције донети посебну одлуку.
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по основу чињенице крвног сродства у правој
линији, постоји однос зависности због чега је
функционер закључењем наведеног уговора
о раду са својим сином, на основу кога је
засновао радни однос у Центру, довела себе у
ситуацију сукоба интереса. Татјана Раденковић-Јакшић је, као директор Центра, јавни
интерес подредила приватном и јавну функцију искористила за стицање користи за
повезано лице, чиме је истовремено угрозила
и поверење грађана у савесно и одговорно
вршење јавне функције, супротно одредбама
члана 27. Закона о Агенцији.
Именована је била дужна да о сукобу
интереса, који је имала због закључења наведеног уговора о раду, писмено обавести
Скупштину општине Ковин и Агенцију, што
није учинила, а што је утврђено увидом у допис Скупштине општине Ковин број 114/2015-и од 8. октобра 2015. године и провером службене евиденције Агенције. На тај
начин именована је повредила и одредбу члана 32. Закона о Агенцији.
На основу наведеног, стекли су се услови за изрицање мере јавног објављивања
препоруке за разрешење са јавне функције
директора Центра, па је сагласно одредби
члана 51. став 1. Закона о Агенцији и члана
192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01
и „Службени гласник РС“, број 30/10) у вези
са чланом 3. став 4. Закона о Агенцији, одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлуке као у ст. II и III диспозитива
овог решења донете су применом одредбе
члана 54. Закона о Агенцији.

Образложење
Број: 014-07-00-01089/2014-11
Против Татјане Раденковић – Јакшић,
директора Центра за социјални рад „Ковин“
Ковин (у даљем тексту: Центар), 27. јула
2015. године, на основу поднете пријаве, покренут је поступак за одлучивање о постојању
повреде одредаба члана 27. и члана 32. став
1. Закона о Агенцији, због тога што је Стефан
Раденковић, који је њен син и који у односу
на њу има својство повезаног лица у смислу
члана 2. Закона о Агенцији, у Центру засновао радни однос.
Из наведених прописа несумњиво
произилази да између директора Центра и
запосленог у Центру, који је, при том, у
односу на директора Центра повезано лице

ДИРЕКТОР
Татјана Бабић, с.р.

14. Април 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
47.

Одлука о оснивању буџетског фонда за
спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за територију
општине Ковин ..........................................1

48.

Прва измена посебног Програма расподеле
средстава остварених по основу накнаде за
коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса за 2016. годину ......2

49.

Решење о образовању Комисије за
споменике и називе улица, тргова и других
делова насељених места на територији
општине Ковин ..........................................5

ДРУГА АКТА
50.

Решење Агенције за борбу против
корупције ...................................................5

Страна 7 Број 4

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Ковин, Ул. ЈНА бр. 5, Телефон 013/742-104
Штампа: „БЕЛА“ Ковин, Ул. Змај Јовина 30, тел/факс: 013/742-969
Тираж: 80 примерака

