СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XIV БРОЈ 13

КОВИН, 28. ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
168.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС бр. 129/07 и
83/14-др.закон), чланa 361. Закона о енергетици („Сл.гласник РС” број 145/14), чланова
47, 48. и 51. Закона о ефикасном коришћењу
енергије (“Сл. гласник РС”бр.25/13 и
57/2014) члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС” бр. 88/2011) и
члана 39. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин” бр.11/2012-Пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
28.10.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ
ЕНЕРГИЈОМ КУПАЦА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН
I OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и
начин сигурног и квалитетног снабдевања
топлотном енергијом која се користи за
грејање стамбеног, пословног и простора
друге намене, услови и начин пружања енергетских услуга, права и обавезе енергетског
субјекта и купаца топлотне енергије, као и
њихови међусобни односи.
Овом Одлуком такође се прописује
поступак и надлежност органа за доношење
других правних аката, као што су: сагласност
на цене топлотне енергије, енергетских услуга, правила о раду дистрибутивног система
и планови развоја система даљинског грејања, лиценца за обављање енергетске делатности.

Члан 2.
Овом одлуком се нарочито уређују:
• планирање и развој система даљинског
грејања;
• снабдевање топлотном енергијом;
• одржавање топлотне опреме;
• правила о раду дистрибутивног система;
• одобрење за прикључење;
• изградња прикључног вреловода/топловода
и топлотне подстанице;
• прикључење на вреловодну/топловодну
мрежу;
• почетак испоруке топлотне енергије;
• склапање уговора о продаји топлотне
енергије;
• снабдевање и квалитет испоручене
топлотне енергије;
• мерно место, мерни уређаји и утврђивање
испоручене количине топлотне енергије;
• обрачун и наплата испоручене топлотне
енергије;
• рекламације на испоручену топлотну
енергију;
• искључење и накадно прикључење грејаног
простора;
• неовлашћено коришћење топлотне
енергије;
• обуставу испоруке топлотне енергије;
• обавезе енергетског субјекта;
• обавезе купаца;
• обавештавање;
• надзор;
• казнене одредбе,
• прелазне и завршне одредбе.
Члан 3.
Поједини појмови употребљени у
овој одлуци имају следеће значење:
1. “грејна површина“ је целокупна затворене површина пода независне функционалне целине крајњег купца топлотне енергије,
која је одређена пројектом или пројектом изведених радова објекта, уговором о снабдевању топлотном енергијом или мерењем површине грејаног простора које се врши на
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начин прописан Правилима о раду дистрибутивног система;
2. “деловодник трошкова“ је документ којим се одређују удели крајњих купаца топлотне енергије у трошковима испоручене
топлотне енергије, а која је испоручена преко
заједничког мерача утрошка. Збир свих удела
мора бити 100%;
3. “дистрибутивни систем“ је део система
даљинског грејања који чини топловодна
мрежа, прикључни топловоди, прикључна
подстаница и уређаји и постројења који су
њихови саставни делови;
4. „дистрибуција топлотне енергије“ је
преношење топлотне енергије за даљинско
грејање и /или даљинско хлађење за више објеката или индустријску употребу помоћу паре, топле воде или расхладног флуида кроз
дистрибутивне системе;
5. “енергетска дозвола“ је дозвола за изградњу енергетских објеката;
6. “енергетски субјект“ је правно лице,
односно предузетник који обавља једну или
више енергетских делатности;
7. “зграда“ јесте објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за
становање, обављање неке делатности или за
смештај и чување животиња, робе, опреме за
различите производне и услужне делатности
и др. Зградама се сматрају и објекти који
имају кров, али немају (све ) зидове (нпр.
надстрешнице), као и објекти који су претежно или потпуно смештени испод површине земље (склоништа, подземне гараже и
сл.);
8. “контролни мерач утрошка топлотне
енергије-контролни калориметар“ је уређај
којим се региструје количина утрошене топлотне енергије сваке стамбене или пословне
јединице појединачно. Овако регистрована
количина топлотне енергије служи за прерасподелу укупно испоручене количине топлотне енергије;
9. “контролор“ је правно лице, односно
предузетник са којим крајњи купци топлотне
енергије уговарају контролу, мерење и прерасподелу испоручене количине топлотне
енергије, односно неку од ових делатности;
10. “крајњи капац топлотне енергије“ је
правно или физичко лице или предузетник
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који купује топлотну енергију за своје
потребе;
11. “купац“ је правно или физичко лице
или предузетник који купује енергију или
енергент за своје потребе или ради препродаје;
12. “лиценца“ је акт којим се утврђује
испуњеност услова за обављање енергетских
делатности прописаних Законом о енергетици;
13. “магистрални топловод“ је део дистрибутивног система и служи за повезивање топлотног извора са другим топловодима или за
повезивање два топловода међусобно;
14. “мерач утрошка топлотне енергијекалориметар“ је уређај којим се региструје
количина испоручене топлотне енергије на
месту предаје топлотне енергије у топлотној
подстаници, у складу са позитивним законским прописима и Правилима о раду дистрибутивног система, а на коју може бити
прикључен један или више купаца;
15. “објекат“ јесте грађевина спојена са
тлом, која представља физичку, функционалну, техничко- технолошку или биотехничку целину (зграде свих врста, саобраћајни,
водопривредни и енергетски објекти, објекти
инфраструктуре електронских комуникацијакабловска канализација, објекти комуналне
инфраструктуре, индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, објекти
спорта и рекреације, гробља, склоништа и
сл.);
16. “објекат купца топлотне енергије“ је
објекат који је прикључен на дистрибутивни
систем, а за који је издато Решење о одобрењу за прикључење;
17. “обрачунска грејна површина“ је грејна површина на основу које се обрачунава
накнада за даљинско грејање. У зависности
од висине просторија, грејна површина се
коригује “коефицијентом за висину просторије“ који је утврђен у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. Обрачунска грејна површина за специфичне објекте
се утврђује у складу са Правилима о раду
дистрибутивног система;
18. “обрачунска грејна сезона“ представља
период од 15. октобра текуће године, а завршава се 15. априла наредне године. Обрачунски период за испоручену топлотну енергију
почиње 01.10. текуће године, а завршава се
30.09. наредне године.
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19. "подстаница објекта" је део топлотне
подстанице који се састоји од регулационих
и сигурносних уређаја, разводних система и
опреме за расподелу топлотне енергије за
различите системе унутрашњих топлотних
уређаја;
20. "прикључак на топловодну мрежу"
чине прикључни топловод и прикључна подстаница којима се термоенергетска опрема
крајњег купца топлотне енергије физички
повезује са дистрибутивним системом;
21. "прикључна подстаница" је део топлотне подстанице који се састоји од запорних
и мерних елемената, регулационих уређаја,
мерача утрошка топлотне енергије и измењивача топлоте (код индиректних подстаница);
22. "прикључна снага" за појединачну топлотну подстаницу је називна снага прикључене унутрашње грејне инсталације која је
дефинисана пројектом за извођење или пројектом изведених радова, урађених на основу
енергетских услова за израду пројектне документације или на основу уговора о снабдевању топлотном енергијом;
23. "прикључни топловод" је топловод
који спаја магистрални топловод са једном
топлотном подстаницом;
24. "систем даљинског грејања" је јединствен техничко - технолошки систем међусобно повезаних енергетских објеката, који
служи за обављање делатности производње и
дистрибуције топлотне енергије. Систем даљинског грејања састоји се од топлотног
извора и дистрибутивног система;
25. "снабдевање топлотном енергијом" је
продаја топлотне енергије крајњим купцима;
26. "специфични објекат" је објекат који
по својим грађевинским карактеристикама и
врсти делатности која се обавља у њима има
посебне услове у погледу снабдевања топлотном енергијом из даљинског грејања. Ближи критеријуми за сврставање објеката у
категорију специфичних објеката се утврђују
Правилима о раду дистрибутивног система;
27. "топловод" је енергетски објекат намењен дистрибуцији топлотне енергије до прикључне подстанице. Топловод може бити
магистрални и прикључни;
28. "топловодна мрежа" је део дистрибутивног система коју чини мрежа магистралних топловода;
29. "топлотна подстаница" је постројење
које служи за мерење и предају топлотне
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енергије од топловодног прикључка до унутрашње грејне инсталације и састоји се од
прикључне подстанице и подстанице објекта;
30. "топлотни извори" су постројења која
претварају примарну енергију горива у топлотну енергију радног медијума - воде;
31. "унутрашња грејна инсталација" су
топловодне инсталације и уређаји који се налазе иза топлотне подстанице у смеру кретања воде у напојном воду, а чине их разводна мрежа са арматуром, циркулационе
пумпе, уређаји и грејна тела у објекту;
32. "уређај за индивидуалну регулацију
температуре - термостатски вентил" је уређај
којим се може подешавати (регулисати) потрошња топлотне енергије;
33. "уређај за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије - делитељ трошкова топлоте" је уређај којим се одређује
удео сваког појединачног потрошача у укупно испорученој количини топлотне енергије.
II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
План развоја енергетике
Члан 4.
Скупштина општине Ковин доноси
План развоја енергетике за подручје за које је
надлежна, којим се утврђују потребе за
енергијом, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета,
а у складу са Стратегијом развоја енергетике
Републике Србије. Сви енергетски субјекти
који учествују у снабдевању купаца енергијом на подручју општине Ковин дужни су
доставити све податке неопходне за израду
Плана развоја енергетике. План развоја енергетике доноси се на период од пет година и
усклађује се са реалним потребама за енергијом и енергентима најмање сваке друге
године.
Планирање развоја енергетике спроводи се уз поштовање основних начела, на
којима се заснива ефикасно коришћење енергије, која су утврђена Законом којим се
уређује ефикасно коришћење енергије.
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Развој система даљинског грејања
Члан 5.
Енергетски субјекти који учествују у
снабдевању купаца топлотном енергијом
дужни су да планирају и спроводе свој план
развоја који је усклађен са Планом развоја
енергетике из члана 4. ове одлуке. Планови
развоја топлификационе мреже и гасификационе мреже морају бити међусобно усклађени.
У складу са стратешким опредељењима Републике Србије о рационалној потрошњи и снабдевању енергијом и заштити животне средине, којом се налаже локалној
самоуправи, да уређује снабдевање објеката
топлотном енергијом рационално и за
околину најприкладније, потребно је објекте
или појединачне функционалне делове објеката свуда, где је то могуће, прикључити на
вреловодну/топловодну мрежу система даљинског грејања у општини Ковин.
III СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ
ЕНЕРГИЈОМ
Енергетске делатности
Члан 6.
Енергетске делатности, у складу са
Законом о енергетици, у делу топлотне енергије су: производња и дистрибуција топлотне
енергије, управљање дистрибутивном системом и снадбевање топлотном енергијом.
Енергетски субјект може отпочети са обављањем енергетске делатности на основу
лиценце коју издаје надлежна организациона јединица општине Ковин, а у складу са
Законом о енергетици и прописима донетим
на основу Закона.
За издавање лиценце плаћа се накнада у висини коју утврђује Општинска управа за послове у складу са Критеријумима и
мерилима и вредности коефицијента за
обрачун висине накнаде за издавање лиценце
за обављање енергетских делатности.
Снабдевање топлотном енергијом
Члан 7.
Послове производње, дистрибуције и
испоруке топлотне енергије и снабдевања
топлотном енергијом на подручју насељеног
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места Ковин обавља ТЕ „Cоnтроls“ ДОО ( у
даљем тексту; енергетски субјект)
Енергетски субјект из става 1. овог
члана је дужан да енергетске делатности из
домена топлотне енергије обавља у складу са
законом, овом одлуком и актима донетим на
основу ове одлуке.
Опрема енергетског субјекта
Члан 8.
Топлотну опрему енергетског субјекта коју користи за обављање основне делатности чине:
• топловодна мрежа;
• прикључни топловод;
• прикључна подстаница;
• уређаји и постројења који су њихови
саставни делови.
Купац топлотне енергије
Члан 9.
Купац топлотне енергије је свако
правно или физичко лице, односно предузетник, којем енергетски субјект на основу
уговора испоручује топлотну енергију. Купац
такође може бити и заједница правних или
физичких лица, који су прикључени на
заједничко место за преузимање топлотне
енергије.
Топлотна опрема купца
Члан 10.
Топлотна опрема купца је:
• кућни део топлотне подстанице;
• цевовод и опрема од секундарног дела кућне подстанице;
• унутрашње топлотне инсталације, грејна
тела и вентили;
• подмерила (калориметри) и делитељи трошкова испоручене топлотне енергије (алокатор
трошкова);
• сва остала опрема на секундарном делу
инсталације у топлотној подстаници;
• реонски и кућни део у топлотној подстаници у индивидуалним пословним објектима,
односно пословни објекти који испуњавају
услове за уградњу самосталне топлотне подстанице.
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IV ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ
Производни капацитети
Члан 11.
Енергетски субјект је дужан да своје
производне капацитете одржава у исправном
стању, да обезбеди њихову сталну погонску
и функционалну способност и безбедно коришћење у складу са техничким и другим
прописима и стандардима, њихову безбедност и услове заштите животне средине уређене законом и другим прописима.
Дистрибутивни систем
Члан 12.
Енергетски субјект, као дистрибутер
топлотне енергије, одговоран је за одржавање, функционисање и безбедно коришћење
дистрибутивног система, као и његов развој у
складу са потребама постојећих и будућих
купаца.
Прикључни топловод и топлотна подстаница
Члан 13.
Топлодалековод као комунална мрежа је у јавној својини општине Ковин.
Општина Ковин може, на основу
одлуке Скупштине општине Ковин и посебног уговора, пренети право коришћења топлодалековода, на ЈП „Ковински Комуналац„
Ковин. Уговори из става 2. овог члана закључују се на основу Закона о јавној својини.
ЈП „Ковински Комуналац „Ковин
може на основу одлуке Надзорног одбора и
посебним уговором, привремено пренети
право коришћења топлодалековода на дистрибутера топлотне енергије ТЕ „Cоnтроls“
ДОО.
Начин књижења топлодалековода у
пословним књигама појединих субјеката из
става 2. и 3. овог члана регулише се актом о
преносу топлодалековода и топлотно предајних станица ( реонских подстаница ).
Енергетски субјект је одговоран за
одржавање и функционисање
топловода/вреловода и примарног дела реонске подстанице као саставних делова јединственог
система даљинског грејања.
Уградњу, проверавање исправности и
тачност рада, као и одржавање мерних
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уређаја у топлотној подстаници за мерење
испоручене количине топлотне енергије
врши енергетски субјект.
Власник објекта је дужан да енергетском субјекту омогући приступ опреми.
Унутрашња топлотна опрема купца
Члан 14.
Купац је одговоран за одржавање
своје опреме из члана 10. ове одлуке, као и да
исте технички и функционално одржава у
исправном стању о свом трошку.
Уколико купац технички и функционално не одржава своју опрему у исправном
стању, енергетски субјект задржава право, а у
циљу одржања функционалности система, да
изврши неопходне радове на опреми купца, а
на терет купца. Купац може са енергетским
субјектом или другим правним лицем са
одговарајућом лиценцом, склопити посебан
уговор о одржавању своје топлотне опреме.
V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ
СИСТЕМА
Члан 15.
Енергетски субјект, као оператор дистрибутивног система, доноси Правила о раду
дистрибутивног система топлотне енергије (у
даљем тексту: Правила о раду), на која сагласност даје Општинско веће општине Ковин, у року од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Правила о раду садрже техничке условe за прикључење корисника на систем,
техничке услове за повезивање са произвођачем топлотне енергије, техничке и друге
услове за безбедан рад дистрибутивног система и за обезбеђивање поузданог и континуираног снадбевања купаца топлотном
енергијом, поступке у кризним ситуацијама,
функционалне захтеве и класу тачности мерних уређаја, као и начин мерења испоручене
топлотне енергије.
Правила о раду из става 1. овог члана
су јавна и објављују се у „Службеном листу
општине Ковин“ и на интернет страници
енергетског субјекта.
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VI ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
Члан 16.
Инвеститор, односно будући купац
топлотне енергије који планира изградњу и
прикључење новог објекта - топлотних уређаја на вреловодну/топловодну мрежу, односно жели да изврши измене на већ прикљученој топлотној опреми, а које за последицу могу имати измену прикључне снаге
или промену начина рада, дужан је да од
енергетског субјекта прибави одобрење за
прикључење (у даљем тексту: одобрење),
ако законом није другачије регулисано.
Члан 17.
Захтев за издавање одобрења подноси
се на обрасцу енергетског субјекта и нарочито, садржи податке о:
1. власнику објекта (фирма и седиште,
односно име, презиме и адреса);
2. објекат за који се тражи одобрење
(врста, намена објекта, локација и др.);
3. доказ о власништву над објектом,
односно парцелом или објектом у изградњи;
4. очекиваном временском периоду за који
треба да се изврши прикључење;
5. предвиђеној инсталисаној снази, као и о
номиналном радном притиску, температури
и протоку (капацитету) који је потребно
обезбедити на прикључку објекта ( ако су у
питању специфични захтеви);
6. намени потрошње топлотне енергије;
7. техничким карактеристикама објекта
купца, са посебним нагласком на специфичне
врсте трошила, ако се таква планирају и
8. могућностима субституције топлотне
енергије другом врстом горива и времену
потребном за прелазак на субститут и
обрнуто.
Члан 18.
Енергетски субјект од инвеститора
може да захтева да, и поред попуњеног захтева за одобрење из претходног члана, достави и додатну документацију. Тачан садржај
и потребна документација уз захтев за издавање одобрења ближе се одређују техничким условима за прикључење и коришћење
(у даљем тексту: технички услови). Технички
услови су саставни део Правила о раду.
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Члан 19.
Енергетски субјект мора дати инвеститору решење о одобрењу, ако је захтев за
одобрење - усклађен са техничким условима
из Правила о раду и ако то дозвољавају могућности опреме (постројења) енергетског
субјекта, као и економичност снадбевања
топлотном енергијом. Ако енергетски субјект
одбије издавање одобрења, мора навести разлоге одбијања. Против решења о одобрењу
или решења којим се одбија издавање одобрења може се поднети приговор Општинском већу општине Ковин у року од 8 дана
од дана пријема решења. Одлука Општинског већа општине Ковин је коначна и
против ње се може покренути управни спор.
Члан 20.
Енергетски субјект је дужан да у року
од 30 дана по пријему писменог захтева
инвеститора изда решење о одобрењу, уз
услов да је приложена сва потребна документација са одговарајућим сагласностима. Решењем о одобрењу се дефинишу услови пројектовања и изградње инвеститорове топлотне опреме, а нарочито: место и начин прикључења, услови и начин изградње прикључног вреловода/топловода, топлотне подстанице и унутрашњих инсталација и опреме,
као и место и начин мерења преузете топлотне енергије, рок прикључења и трошкови
прикључења. Услови пројектовања и изградње морају бити у складу са Правилима о
раду.
Члан 21.
Трошкове прикључења сноси подносилац захтева за прикључење на систем даљинског грејања, који обухватају вредност
радова за изградњу прикључка и накнаду за
прикључак на систем даљинског грејања.
Износ трошкова за прикључак одређује се за сваки појединачни прикључак у зависности од укупне пројектне инсталисане
снаге на примарном делу кућне подстанице,
заједничком за грејање стамбеног и пословног дела објекта.
Накнаду за прикључак уплаћује подносилац захтева, односно власник или инвеститор објекта, у једнократном износу из
члана 20. ове Одлуке, у корист енергетског
субјекта и намењена је за финансирање
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развоја, модернизације и изградње система
даљинског грејања.
Висину трошкова из става 3. овог
члана утврђује посебним актом енергетски
субјект који обавља дистрибуцију и испоруку
топлотне енергије у складу са Правилником
за одређивање висине накнаде за прикључак
на топловодну мрежу који доноси Општинско веће, на предлог енергетског субјекта,
а који се објављује у „Службеном листу општине Ковин“.
VII ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ
ВРЕЛОВОДА/ ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНЕ
ПОДСТАНИЦЕ
Члан 22.
Инвеститорову опрему може уградити само стручно оспособљени извођач са
одговарајућом лиценцом. Опрема се може
монтирати, распоређивати и мењати само по
одредбама ове одлуке, Правилима о раду за
прикључење на вреловодну/ топловодну мрежу, техничким условима и уз сагласност
енергетског субјекта.
Члан 23.
Врсту, број и склоп прикључног вреловода/топловода и место прикључења на
мрежу одређује енергетски субјект.
Члан 24.
Инвеститор је дужан пријавити енергетском субјекту почетак изградње прикључног вреловода/топловода и топлотне подстанице, најкасније 14 дана пре почетка радова.
Енергетски субјект врши превентивни стручни надзор у току изградње прикључног вреловода/топловода и топлотне подстанице, а у
циљу праћења примене техничких услова из
одобрења за прикључење, а без посебне надокнаде.
Члан 25.
Инвеститор унапред прихвата да на
земљишту и објекту у његовом власништву,
енергетском субјекту дозволи и омогући
прокоп, уколико је то потребно за извођење
прикључка за потребе његовог или суседног
објекта, а уз услов правичне надокнаде и
враћања земљишта у првобитно стање.
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VIII ПРИКЉУЧЕЊЕ НА
ВРЕЛОВОДНУ/ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ
Члан 26.
Потврду да топлотна опрема инвеститора испуњава техничке услове издаје енергетски субјект на основу инвеститоровог
захтева. Захтев за издавање потврде садржи:
• пројекат изведених радова или изјаву да
није било одступања од извођачког пројекта,
• потврду о упису прикључног вреловода/топловода у катастар подземних инсталација.
Привремено снабдевање топлотном
енергијом се може обуставити уколико се
утврде недостаци, који битно утичу на
исправност и безбедност инсталација или
чије отклањање није извршено у прописаном
року, тј. ако купац не уважи примедбе и
захтеве Енергетског субјекта у вези са
недостацима и одступањима од важећих
прописаних техничких услова, а која су
констатована приликом пробног рада.
Енергетски субјект ће обуставити
снабдевање топлотном енергијом, све док се
његови захтеви не испуне. У периоду привремене испоруке топлотне енергије, рачуне
за утрошену топлотну енергију плаћа инвеститор.
Члан 27.
Енергетски субјект је дужан да прикључи објекат купца на вреловодну/топловодну мрежу у року од 15 дана од дана
закључивања уговора о продаји топлотне
енергије, под условом да је купац испунио
обавезе утврђене одобрењем за прикључење,
као и да објекат купца испуњава све техничке
и друге прописане услове.
Прикључење се врши у периоду ван
грејне сезоне. Изузетно, прикључење се може
извршити и у току грејне сезоне, уколико
технички услови омогућавају несметан рад
система даљинског грејања.
Топлотна опрема се може прикључити на топловодну мрежу само у присуству
енергетског субјекта и инвеститора. Исто
важи и за све радове на изменама на инвеститоровој топлотној опреми, које могу изазвати
промену начина рада или промену прикључене снаге.
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IX ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 28.
По завршетку изградње топлотних
инсталација морају бити изведена сва потребна пробна испитивања и сачињене изјаве
и записници о пробним испитивањима.
Ако инвеститор не уважи примедбе и
захтеве енергетског субјекта у вези са недостацима и одступањима од важећих прописаних техничких услова, а која су констатована
приликом пробног рада, енергетски субјект
може обуставити испоруку топлотне енергије
све док се његови захтеви не испуне.
Члан 29.
Када се из разлога који нису везани за
опрему енергетског субјекта или инвеститора, не може добити употребна дозвола, на
основу инвеститоровог захтева може се дозволити пробни рад инвеститорове топлотне
опреме. Ово је могуће само ако се тиме не
проузрокује штета.
Током пробног рада морају бити изведена сва потребна пробна испитивања и сачињене све изјаве и записници о пробним
испитивањима у складу са важећим техничким прописима из ове области и Правилима о
раду.
Члан 30.
У случају потребе за прикључење
привремених објеката, градилишта, као и објеката за које је одобрен пробни рад у складу
са посебним законом може се издати одобрење за привремено прикључење објекта.
Услови, начин и поступак издавања
одобрења за привремено прикључење и испоруку топлотне енергије су исти као и у редовном поступку издавања одобрења у складу са одредбама ове одлуке.
Период привременог снабдевања топлотне енергије ограничен је потребама трајања испитивања и подешавања унутрашњих
инсталација, периодом верификације исправности, функционалности и безбедности инсталација, односно потребама купца за грејање објекта и не може имати трајни карактер.
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Члан 31.
Енергетски субјект почиње са редовном испоруком топлотне енергије пошто су
испуњени сви услови из издатих одобрења и
уговора. Ако је објекат нов, потребно је за
рад приложити употребну дозволу за објекат,
ако је објекат постојећи, употребну дозволу
за топлотну опрему. Енергетски субјект и
инвеститор записнички утврђују почетак
рада или измену инвеститорове топлотне
опреме и истом се прилаже изјава извођача
инвеститорове топлотне опреме, да је све
урађено по пројектној документацији. По
завршетку пробног периода обавезе у
погледу редовне испоруке топлотне енергије
регулише енергетски субјект директно са
купцима и то:
1. са власницима станова;
2. са власницима пословног простора
и других заједничких делова објекта.
За станове и пословни простор које
инвеститор није продао, трошкове редовне
испоруке топлотне енергије сноси инвеститор под условима који важе за власнике
станова или пословног простора.
Члан 32.
Енергетски субјект са прикључењем
инвеститорове опреме на своју вреловодну/топловодну мрежу не преузима одговорност
за правилан и безбедан рад инвеститорове
опреме и не поправља исту у случају квара,
иако је прегледао пројекте, надзирао градњу
прикључног вреловода/топловода и топлотне
подстанице и учествовао у пробним испитивањима, осим ако је између њих склопљен
уговор о одржавању.
У складу са стратешким опредељењима Републике Србије, рационалној потрошњи
и снабдевању енергијом и заштите животне
средине, којом се налаже локалној самоуправи да уређује снабдевање објеката топлотном
енергијом рационално и за околину најприкладније, потребно је поред постојећих
станова размотрити питање прикључења на
вреловодну/топловодну мрежу, целокупног
пословног простора у Ковину и породичних
стамбених зграда (кућа).
Koд више породичних стамбених
објеката, по истеку гарантног периода од две
године, Енергетски субјект преузима послове
одржавања опреме инвеститора, ако другачије није дефинисано уговором.
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X СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 33.
Уговор о продаји топлотне енергије
између енергетског субјекта и купца закључује се у писаној форми. Уколико уговор о
продаји топлотне енергије није склопљен у
писаној форми, сматра се, да је уговорни
однос између енергетског субјекта и купца
настао са даном почетка испоруке топлотне
енергије купцу. У овом случају су енергетски
субјект и стварни корисник топлотне енергије недвосмислено одговорни за настале
обавезе снадбевања топлотном енергијом у
складу са одредбама ове одлуке.
Енергетски субјект није дужан испоручивати топлотну енергију уколико купац
одбије склапање писаног уговора о продаји
топлотне енергије.
Члан 34.
Уговор о продаји топлотне енергије
садржи:
• податке о купцу;
• адресу предајног места;
• прикључну снагу;
• споразум о начину расподеле трошкова,
ако је заједничко предајно место,
• елементе за обрачун и начин обрачуна
цене топлотне енергије;
• друге специфичности уговорних односа,
које нису дефинисане одредбама ове Одлуке,
у складу са Законом.
Члан 35.
Уговор о продаји топлотне енергије
склапа се на неодређено време, осим ако се
Енергетски субјекат и купац не договоре
другачије.
Купац може писмено отказати уговор
о продаји топлотне енергије, под условима
искључења наведеним у овој Одлуци и акту
о искључењу, са отказним роком до 30 дана,
али не у току грејне сезоне. Енергетски субјект уважава раскид са првим следећим
обрачунским периодом.
Ако на једном предајном месту топлотну енергију преузима више купаца, колективни отказ уговора и искључење важи само,
ако су сви купци писмено отказали уговор и
уколико постоје технички услови за искључење.
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Појединачни отказ уговора и искључења купаца су могућа, уколико су испуњени
следећи услови:
- достављен попуњен формулар сагласности за искључење са система даљинског
грејања, потписан од стране свих власника
грејних независних функционалних целина у
наведеној згради;
- уколико постоје техничке могућности за
искључење купца (одвајање грејних тела од
инсталације).
У случајевима када је грејно тело саставни део вертикалног цевног развода (цевни
регистри) купац мора наставити са плаћањем
топлотне енергије за просторије са наведеним грејним телима, или уз трошкове искључења сносити и трошкове прераде инсталације. Наведену прераду инсталације врши
енергетски субјект. У случају отказа Уговора
о снабдевању топлотном енергијом крајњи
купац има обавезу плаћања 100% од фиксног
дела укупног обрачуна услед трошкова
индиректних добитака топлотне енергије од
суседних, независних функционалних целина
и цеви секундарне инсталације грејања.
Изузетно, уколико крајњи купац
поседује инивидуалну зграду, која у термичком погледу нема утицаја на преостале
зграде и независне функционалне целине
прикључене на заједничку топлотну подстаницу, исти након отказа Уговора о снабдевању топлотном енергијом нема обавезу
плаћања фиксног дела обрачуна.
Уколико се искључење врши у складу
са одредбама члана 72. 73. и 74. ове Одлуке,
накнаде трошкова из претходног става падају
на терет купца.
Уколико се купац топлотне енергије
поново одлучи за снабдевање топлотном
енергијом на истом предајном месту, мора
пре поновног укључења отклонити све недостатке због којих је био искључен као и
измирити све фиксне трошкове за које је био
задужен.
Приликом поновног прикључења на
систем даљинског грејања, купац је дужан да
сноси и трошкове поновног прикључења у
висини трошкова рада и утрошеног материјала енергетског субјекта.
У случају када се искључење врши по
налогу ТЕ „Cоnтроls“ ДОО (због дуга), топлана преузима одговорност за квалитет грејања преосталих купаца. У случају када
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купац самоиницијативно поднесе захтев за
искључење, с обзиром да је секундарна инсталација грејања купаца у власништву свих
купаца у згради, давањем сагласности за
искључење они преузимају одговорност за
квалитет грејања преосталих купаца.
Члан 36.
Купци са заједничким предајним местом морају енергетском субјекту пре склапања уговора о продаји топлотне енергије
приложити Деловник о начину расподеле
трошкова (у даљем тексту: Деловник трошкова), који је саставни део Уговора о продаји
топлотне енергије.
У Деловник трошкова одређује се
удео трошкова снабдевања топлотном енергијом сваког појединачног купца, с тим да
збир свих делова мора бити 100%.
Деловником трошкова може се предвидети да се испоручена количина топлoтне
енергије преко заједничког предајног места,
распоређује на појединачне купце према уређајима за расподелу утрошка топлотне енергије - делитељима трошкова испоручене топлотне енергије (алокатор трошкова), према
подмерилима (калориметрима), еквивалентној површини стана или пословног простора, или инсталисаној снази грејне опреме
или на начин на који се договоре купци са
заједничког предајног места.
Топлотна енергија утрошена за загревање заједничких просторија се обрачунава
свим купцима у складу са Деловником трошкова.
Промена Деловника трошкова може
се прихватити уз писмену сагласност више
од 70% власника грејане површине прикључених на једну подстаницу и примењује
се са првим следећим обрачунским периодом. Уколико код постојећег Деловника
трошкова више од 70% власника грејане
површине врши расподелу према уређајима
за расподелу утрошка топлотне енергије –
делитељима трошкова испоручене топлотне
енергије (алокатор трошкова), код прикључивања новог купца постојећој групи купаца
горе наведени купци морају бити обавештени
и ради се допуна Деловника трошкова.
Када купци уграде подмерила (калориметре) постојећа група купаца која је
потписала Деловник трошкова мора бити
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обавештена и ради се допуна Деловника
трошкова.
Контролни
мерач
(калориметар)
утрошка топлотне енергије је уређај којим се
региструје количина утрошене топлотне
енергије сваке стамбене или пословне јединице појединачно.
Члан 37.
Ако купци Енергетском субјекту не
приложе Деловник трошкова из претходног
члана Одлуке, енергетски субјект обрачунава
појединачне купчеве трошкове снабдевања
топлотном енергијом по подацима о трошковима, који му стоје на располагању, а на
један од следећих начина:
• према уделу површине/еквивалентне
површине појединачног купца у укупној
површини/ еквивалентној површини свих
купаца прикључених на мерни уређај;
• према појединачном уделу kwh сваког
купца у односу на укупно измерене kwh на
мерном уређају;
• према инсталисаној снази топлотне
опреме купца;
• према делитељима топлотне енергије.
Члан 38.
Купац мора, у року од 15 дана, писмено обавестити енергетског субјекта о свим
променама, које утичу на односе између
енергетског субјекта и купца.
Обавештење важи од првог следећег
обрачунског периода. Обавештење садржи:
• име, презиме, ЈМБ (ПИБ) и адресу
дотадашњег купца;
• име, презиме и ЈМБ (ПИБ) и адресу
новог купца;
• приложен доказ о преносу власничког
права;
• број и адресу обрачунског места,
• потписану изјаву новог купца на обрасцу
енергетског субјекта, да ступа у већ склопљене уговорне односе о продаји топлотне
енергије.
До пријема обавештења, за све обавезе из уговора о продаји топлотне енергије,
одговоран је дотадашњи купац, тј. дотадашњи купац топлотне енергије је дужан да
измири све обавезе како би нови купац био
уведен у евиденцију енергетског субјекта.
Након достављеног обавештења из
става 1 “нови“ купац је у обавези да закљу-
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чи уговор о снабдевању топлотном енергијом
са енергетским субјектом.
До пријема попуњеног обавештења,
за све обавезе из уговора о снабдевању топлотном енергијом, одговоран је „стари“
купац.
XI СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 39.
Енергетски субјект испоручује купцу
топлотну енергију и обезбеђује на предајном
месту (на мерном уређају у топлотној подстаници) потребну количину топлоте за рад
топлотних уређаја са инсталисаном снагом,
која је одређена пројектом, односно договорена уговором о продаји топлотне енергије, у
складу са спољном температуром.
Члан 40.
Енергетски субјект је дужан да
крајњем купцу испоручује топлотну енергију
за грејање простора у току грејне сезоне ако
међусобним уговором није другачије одређено.
Члан 41.
Грејна сезона почиње 15. октобра
текуће године, а завршава се 15. априла наредне године. Обрачунски период за испоручену топлотну енергију почиње 01.10. текуће
године, а завршава се 30.09. наредне године.
Изузетно, када Републички хидрометеоролошки завод прогнозира средњу дневну
температуру нижу од 12° C узастопно 2 дана,
грејна сезона може почети и пре рока који је
предвиђен у ставу 1. овог члана, али не пре
01. октобра текуће године, односно може
трајати и дуже од рока који је предвиђен у
ставу 1. овог члана, али не дуже од 30. априла наредне године.
Члан 42.
У току грејне сезоне грејни дан траје
по правилу од 5,00 до 21,00 час, а суботом,
недељом и празником од 6,00 до 21,00 час и у
том периоду енергетски субјект континуирано испоручује топлотну енергију.
Прописана температура у грејаном
простору корисника је одређена пројектом и
при спољњој температури од -15 °C до + 12°
C по правилу је 20 ° са дозвољеним одступа-

Страна 11 Број 13

њем од + - 2°C, уколико законом или уговором о продаји топлотне енергије није другачије одређено.
Енергетски субјект може у току грејног дана прекинути испоруку топлотне енергије услед повољне спољне температуре, под
условом да се одржава прописана температура из претходног става.
При ниским спољним температурама,
као и у случајевима посебних техничких решења, у циљу техничке заштите система и
обезбеђивања прописаних температура, енергетски субјект може продужити грејни дан
или вршити непрекидну испоруку топлотне
енергије, и да при томе рационално газдује
енергијом.
У времену између 24. и 25. децембра,
између 31. децембра и 1. јануара и између 6.
и 7. Јануара, испорука топлотне енергије се
не прекида, сем у случају изузетно повољне
спољне температуре.
Члан 43.
У периоду од 1. до 15. октобра енергетски субјект је дужан да изврши пробу
функционисања свих топлотних извора и
нових и ремонтованих постројења дистрибутивног система.
О распореду вршења проба благовремено ће обавестити кориснике, извођаче радова и друга заинтересована лица преко
средстава јавног информисања.
Члан 44.
Уколико се, у складу са дугорочним
техничко-технолошким развојем енергетског
система даљинског грејања, услови снабдевања толико промене да су потребне измене,
преправке или замене на топлотној опреми
Енергетског субјекта и купца, све трошкове
који настану у овом случају, сноси Енергетски субјект за топлотну опрему која му је
поверена за обављање своје делатности, а
Купац све трошкове за топлотну опрему која
је у његовом власништву као и опрему за
коју постоји обавеза заједничког одржавања
од стране купца.
Ако купац не преузме трошкове преправке своје и заједничке топлотне опреме
или ако преправка није извршена правовремено и није временски усклађена са
радовима на топлотној опреми Енергетског
субјекта, Енергетски субјект обуставиће
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испоруку топлотне енергије, све док се не
испуне сви услови за поуздан и правилан рад
његове опреме у новим условима, што ће се
регулисати Уговором о продаји топлотне
енергије.
XII МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И
УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 45.
Мерни уређај представља место
предаје енергије и место разграничења одговорности за предату енергију између Енергетских субјеката међусобно, односно између Енергетског субјекта и купца енергије.
Енергетски субјект је у обавези да
мерне уређаје на примарном делу топлотне
подстанице обезбеђује, и дужан је да их као
своја средства, угради, одржава, баждари и
врши мерења испоручене енергије. Тип,
величина и начин постављања мерног уређаја
одређује енергетски субјект у складу са Правилима о раду.
Мерни уређај мора имати одобрење
типа и сертификат у складу са прописима.
Члан 46.
Уколико постоје техничке могућности уграђују се радијаторски вентили са термостатском главом и уређаји за расподелу
утрошка топлотне енергије -делитељи трошкова испоручене топлотне енергије (алокатор
трошкова) или подмерила (калориметри), све
о трошку купца. Купцу није дозвољена никаква активност (померање, скидање, баждарење и сл.) на мерним уређајима, без сагласности Енергетског субјекта.
Енергетски субјект, када постоје техничке могућности, мора да омогући уградњу
радијаторских вентила са термостатском
главом и уређаја за расподелу утрошене топлотне енергије – делитеља трошкова и подмерила (калориметара), под условом да је
одлуку о уградњи донело више од 65% власника грејане површине прикључене на једну
топлотну подстаницу.
За расподелу трошкова испоручене
топлотне енергије у објекту, може се уградити само једна врста делитеља истог типа и
истих карактеристика. Трошкове уградње
делитеља сноси купац, односно инвеститор.
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Делитељи представљају опрему купца, које је дужан да исте одржава.
Уколико је код купца, због промене
прикључне снаге, потребно заменити мерни
уређај, трошкове набавке и замене мерног
уређаја сноси купац.
Члан 47.
Количина топлотне енергије, мерена
мерним уређајем, утврђује се непосредно на
основу очитавања мерног уређаја постављеног на мерном месту у топлотној подстаници.
Код непосредног мерења су количине
топлотне енергије изражене у kWh/MWh
(1kWh=3,6 MJ/1MWh=3,6GJ).
Члан 48.
Испоручена количина топлотне енергије се мери непосредно, посредно или се
одређује, ако је мерни уређај покварен, са
обрачуном за упоредни обрачунски период.
Под упоредним периодом се подразумева количина испоручене топлотне
енергије измерена мерним уређајем у време
кад је био исправан при истој спољној температури.
Члан 49.
Испоручена количина топлотне енергије, која је зависна од спољне температуре,
за обрачунски период када је топлотно
бројило било покварено, се одређује следећом формулом:
Q = Qx x K
Где је:
Q (кWh/MWh, MJ/GJ)- испоручена количина
топлотне енергије;
Qx (кW/ MW)- инсталисана снага грејних
тела за загревање простора;
K- корекциони коефицијент за обрачунски
период;
K=16 x Z x ( tu-ts sr)/(tu-tsmin).
Где је:
Z –број грејних дана;
tu- ( 20 °C ) –пројектована унутрашња
температура просторија;
ts sr ( °C ) -средња спољна температура у
обрачунском периоду по РXМЗ Србије;
tsmin ( -18% C)-најнижа спољна пројектна
температура;
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Код купаца код којих не постоје
подаци о инсталисаној снази грејних тела,
већ само подаци о површини грејаног простора, примењује се горе наведена формула уз
следећи прерачун грејне површине у инсталисану снагу:
1 м² грејне површине = 140W инсталисане
снаге.
q x h x t x f x c=C
Где су:
C - цена утрошка топлотне енергије
(дин/месец)
q - инсталисана снага топлотне подстанице
(kWh) h - број часова грејања дневно (h/дан)
t - број дана у обрачунском месецу
(дан/месец)
c - јединична динарска цена 1,00 kW
топлотне енергије (дин/kWh)
Корективни фактор добија са на следећи
начин: f=(tu-ts)/(tu-tp), са значењем:
tu
-------пројектована
унутрашња
температура просторије (20°C)
ts -------- просечна спољна температура у
обрачунском периоду добијена од надлежног
метеролошког органа
tp -------- спољна пројектна температура (18°C ).
Члан 50.
Податке са мерних уређаја очитава
енергетски субјект, осим ако се уговором не
регулише другачије.
Члан 51.
Купац мора енергетском субјекту
омогућити приступ до мерних уређаја ради
очитавања и надзора уређаја, прописаних
законом и подзаконским актима као и овом
одлуком.
Ако енергетски субјект због купчевих разлога, није могао очитати мерне уређаје, обавештава купца да је у обавези да у
року од 5 дана од дана слања обавештења од
стране енргетског субјекта омогући очитавање мерила. Ако купац из објективних разлога није у могућности да поступи на напред
наведен начин, енергетски субјект ће му
обрачунати испоручену количину топлоте у
складу са обрачуном за упоредни обрачунски
период.
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Члан 52.
Редовне прегледе, овере и замене
мерних уређаја (топлотно бројило на мерном
месту у прикључној подстаници) у складу са
прописима и без посебне месечне надокнаде
за одржавање мерних уређаја врши енергетски субјект.
Енергетски субјект и купац имају и
поред редовних прегледа из става 1. овог
члана право провере тачности мерних уређаја. Ако се при контролном прегледу установи веће одступање мерних уређаја, од
допуштеног, трошкове провере сноси енергетски субјект, у супротном, онај ко је преглед захтевао.
Ако провера мерних уређаја покаже
њихово веће одступање, од оног које дозвољавају важећи прописи, рачуна се да је
мерни уређај покварен, па се за тај временски
период обрачунава количина испоручене
топлоте у складу са чланом 49. ове Одлуке.
XIII ОБРАЧУН И НАПЛАТА
ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 53.
Купац је дужан да енергетском субјекту плаћа накнаду за испоручену топлотну
енергију обрачунату у складу са важећим
прописима, а у зависности од количине испоручене топлотне енергије очитана на мерачу утрошка топлотне енергије.
Обрачун накнаде за испоручену топлотну енергију врши се у складу са одредбама Уредбе о утврђивању Методологије
за одређивање цене снабдевања крајњег
купца топлотном енергијом којом су одређени:
- елементи за обрачун и начин утврђивања максималне висине прихода енергетског субјекта који обавља делатност производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом (у даљем тексту: енергетски
субјект);
- елементи за обрачун и начин обрачуна цене приступа систему за дистрибуцију
топлотне енергије;
- критеријуми и правила за расподелу
прихода енергетског субјекта;
- категорије крајњих купаца топлотне
енергије, у зависности од намене коришћења
простора;
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- тарифни елементи, тарифе и начин
њиховог израчунавања за обрачун топлотне
енергије коју енергетски субјект испоручује
крајњим купцима топлотне енергије (у даљем
тексту: купци);
- услови и поступак за подношење
захтева за промену цене топлотне енергије
надлежном органу јединице локалне самоуправе (у даљем тексту; надлежни орган).
Члан 54.
Крајњим купцима топлотне енергије,
који имају заједнички мерач утрошка топлотне енергије, појединачни удео у количини
испоручене топлотне енергије очитане на
заједничком мерачу утрошка топлотне енергије, одређује се на основу деловника трошкова.
Члан 55.
Цену топлотне енергије за крајњег
купца доноси надлежни орган енергетског
субјекта уз сагласност Општинског већа
општине Ковин.
Општинско већа општине Ковин доставља енергетском субјекту акт о сагласности на цене топлотне енергије, у року
од 15 календарских дана од дана пријема
уредног, односно усаглашеног захтева.
Одлука надележног органа у вези
захтева за одобравање цене топлотне енергије за крајње купце мора бити образложен.
Одлука се у писаном облику доставља подносиоцу захтева и објављује у службеном листу јединице локалне самоуправе и
на званичној интернет страници енергетског
субјекта и надлежног органа.
XIV РЕКЛАМАЦИЈЕ НА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 56.
Квалитет испоручене топлотне енергије на месту преузимања (топлотна подстаница) може рекламирати купац, односно
овлашћени заступник купца у зградама са
више независних функционалних целина.
Поред квалитета испоручене топлоте такође
се може рекламирати:
• количина испоручене топлотне енергије
на месту преузимања;
• обрачун испоручене количине топлотне
енергије;
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• квалитет испоручене топлотне енергије;
• друге услуге до прикључног блок
вентила излазних купчевих инсталација из
топлотне подстанице,
• све уочене неправилности у раду топлотне подстанице и инсталације, које потичу
од опреме и за коју је одговоран енергетски
субјект.
Члан 57.
Купац може ставити рекламацију на
висину температуре и захтевати мерење
температуре грејаног простора, те уколико је
рекламација оправдана, уважава се од
момента подношења захтева за мерењем.
Купац има право да захтева у случају
техничких или других сметњи у испоруци
топлотне енергије, а за које је одговоран
енергетски субјект, да се сметње отклоне у
року од 24 часа, а најдуже два дана од дана
пријема обавештења о сметњи.
Трошкове енергетског субјекта проистекле из интервенције по рекламацијама
(излазак на терен, мерења, експертизе и сл.)
сноси енергетски субјект у случају оправдане
рекламације (недовољно снабдевање, сметње
на топлотној опреми енергетски субјект),
односно купац у случају неоправдане рекламације или немогућности преузимања потребне количине топлотне енергије због квара,
односно сметњи на купчевој топлотној
опреми.
Члан 58.
Енергетски субјект, након подношења захтева за мерењем температуре од стране
купца, у обавези је да изврши мерење температуре простора у присуству купца.
Температура у просторијама мери се
на 1,2 м висине у средини просторије и о
утврђеном стању саставља се записник у два
примерка, од којих један обавезно задржава
купац.
Уколико је измерена температура нижа од прописане, а за то је одговоран енергетски субјект, тада се рачун за грејање,
умањује за 10%, али од фиксног дела цене
грејања за број дана и просторије у којима су
измерене температуре ниже од прописаних.
Купац је у обавези да буде присутан
приликом мерења температуре. У случају
неоправданог одсуства и немогућности да се
температура мери и ако је купац упознат са
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временом и даном изласка Комисије за мерење, сматраће се да је захтев неоснован.
Купац може унети своје примедбе на
поступак извршеног мерења и навести разлоге због којих одбија да потпише записник.
Примедбе на записник о мерењу
може унети и представник енергетског субјекта.
У случају из ставова 5. и 6. овог
члана, мерење температуре у објекту купца
извршиће се поново уз присуство комуналног инспектора.
Присуство надлежног инспектора
обезбеђује енергетски субјект у сарадњи са
надлежним одељењем.
О поновном мерењу сачињава се записник, који се ради у три примерка од којих
се један предаје купцу, а један комуналном
инспектору.
Записник из ставова 2. и 9. овог
члана су основ за остваривање права купца за
умањење рачуна за месец у коме је мерење
извршено.

оправдане рекламације (недовољно снабдевање, сметње на топлотној опреми енергетског субјекта), односно купац у случају
неоправдане рекламације или немогућности
преузимања потребне количине топлотне
енергије због квара, односно сметњи на купчевој топлотној опреми.
Уколико се утврди да је приликом
мерења температуре по захтеву купца, у
поступку који је прописан чланом 60. ове
одлуке, температура била у складу са чланом
42. ове одлуке трошкове сноси купац.

Члан 59.
Рекламације на испостављени рачун
или обрачун за испоручену количину топлотне енергије, односно друге услуге које је
обављао Енергетски субјекат, на основу ове
одлуке, односно по основу уговора са купцем, се достављају у писаној форми (приговор), у року од 15 дана, од завршетка обрачунског периода.
Енергетски субјект дужан је, у року
од 30 дана од дана пријема рекламације,
одговорити купцу.
Приговор на испостављени рачун,
обрачун или уговор не одлаже плаћање рачуна односно обрачуна за неспорни део.

XV ИСКЉУЧЕЊЕ И НАКНАДНО
ПРИКЉУЧЕЊЕ ГРЕЈАНОГ ПРОСТОРА

Члан 60.
Купац има право да захтева у случају
техничких или других сметњи у испоруци
топлотне енергије, а за које је одговоран
енергетски субјект, да се сметње отклоне у
року од 24 часа, а најдуже два дана од дана
пријема обавештења о сметњи.
Члан 61.
Трошкове Енергетског субјекта проистекле из интервенције по рекламацијама
(излазак на терен, мерења, експертизе и сл.),
сноси Енергетски субјект у случају

Члан 62.
У случају поремећаја или прекида у
снабдевању топлотном енергијом услед више
силе, хаварије, прекида у испоруци енергената, електричне енергије и других разлога
који се нису могли предвидети, односно
спречити, енергетски субјект је дужан да у
најкраћем могућем временском року предузме мере на отклањању поремећаја односно прекида услуге грејања.

Члан 63.
Купци топлотне енергије за објекат
који представља независну функционалну целину и који има сопствену подстаницу, могу
поднети писмени захтев за отказ уговора о
продаји топлотне енергије и искључење са
система даљинског грејања, ван грејне
сезоне.
После искључења
престаје свака
одговорност енергетског субјекта за опрему у
топлотној подстаници.
Члан 64.
Купац који је етажни власник стана
или пословног простора или других заједничких делова објекта, код испоруке топлотне
енергије са једног мерног места, може поднети писаним путем, појединачан захтев за
отказ уговора о продаји топлотне енергије и
захтев за искључење са система даљинског
грејања.
Да би купац из става 1. овог члана
био искључен са система даљинског грејања,
уколико техничке могућности то дозвољавају, потребно је да прибави сагласност 65%
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власника грејане површине прикључених на
једну кућну топлотну подстаницу.
Сагласност мора бити оверена печатом скупштине, односно савета станара, а
тамо где нема формиране скупштине, односно савета станара сагласност мора бити оверена од стране надлежног органа.
Купац који је искључен са система
даљинског грејања у обавези је да измирује
фиксни део цене грејања.
Давањем сагласности из става 2. овог
члана, одговорност за квалитет грејања преузимају власници станова пословних просторија и других заједничких делова објекта.
Члан 65.
Искључење по захтеву купаца из
члана 63.и 64. ове одлуке није дозвољено у
току грејне сезоне.
По захтеву за искључење енергетски
субјект поступа у периоду од 1.05. до 1.09.
текуће године.
Члан 66.
Уколико се купац из члана 63. ове
одлуке чији објекат представља независну
функционалну целину која је искључена са
система даљинског грејања, поново одлучи
за снабдевање топлотном енергијом, за ново
прикључење плаћа све трошкове прикључења као и нови купац .
Уколико се купац из члана 64. ове
одлуке определио за измиривање фиксног
дела цене, за ново прикључење плаћа само
директне трошкове прикључења.
Уколико се купац из члана 66. ове
одлуке чија је стамбена или пословна јединица искључена са система даљинског грејања, поново одлучи за снабдевање топлотном енергијом, за ново прикључење плаћа
само директне трошкове прикључења.
Члан 67.
Надзорни одбор енергетског субјекта
донеће акт којим ће се ближе регулисати начин и услови искључења купаца са система
даљинског грејања.
Акт из става 1. овог члана доставиће
се на сагласност Oпштинском већу општине
Ковин.
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Члан 68.
Када се топлотна енергија испоручује
са једног мерног места, отказ уговора о
продаји топлотне енергије и искључење са
система даљинског грејања појединачног
купца, неће бити могућ ако не постоје техничке могућности за потпуну обуставу испоруке топлотне енергије у стан или пословни простор. Стварање техничких могућности доказиваће се елаборатом за сваки
случај посебно, јер је испорука топлотне
енергије неминовна преко дела заједничке
унутрашње инсталације која пролази кроз
стан/пословни простор, а која је функционално повезана у целом објекту.
За израду елабората о техничким
могућностима за искључење може бити
задужен енергетски субјект или предузеће
овлашћено за израду пројектне документације у овој области.
Aкт о искључењу ближе одређује
садржину елабората.
XVI НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 69.
Забрањено је самовласно прикључивање или искључивање објеката, уређаја или
инсталација на систем даљинског грејања.
Забрањено је коришћење топлотне
енергије мимо мерних уређаја (где је успостављен систем мерења потрошње топлотне
енергије), или мимо услова утврђених уговором о продаји топлотне енергије.
Ако купац преузима топлотну
енергију без сагласности енергетског субјекта или ако утиче на мерне уређаје на штету
енергетског субјекта, енергетски субјект је
овлашћен да потрошену топлотну енергију
обрачуна у складу са чланом 48. ове одлуке и
са урачунавањем највишег фактора преузимања топлоте.
Члан 70.
Ако трајање неовлашћеног преузимања топлотне енергије није могуће тачно
одредити, неоправдано преузимање топлотне
енергије се зарачунава уназад за 12 месеци за
стамбени простор и уназад 36 месеци за
пословни простор.
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Члан 71.
Купац мора енергетском субјекту
платити такође све трошкове и штету, коју је
произвео с неовлашћеним преузимањем топлотне енергије.
XVII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 72.
Енергетски субјект ће привремено
обуставити испоруку топлотне енергије купцу уколико купац својом опремом уноси
сметње у испоруци енергије или се не придржава одредби уговора о продаји топлотне
енергије, а у складу са одредбама ове Одлуке.
Пре привремене обуставе испоруке
топлотне енергије купцу мора бити достављена писмена опомена у којој је одређен
рок од 8 дана за отклањање уочених неправилности и недостатака.
Након истека рока из писмене опомене, Енергетски субјекат ће привремено
обуставити испоруку топлотне енергијe
купцу.
Члан 73.
Енергетски субјект обуставља испоруку топлотне енергије по претходној
опомени:
• због одржавања односно отклањања
сметњи у раду на сопственој топлотној
опреми;
• због проширења мреже;
• ако купац оштети своју или опрему енергетског субјекта тако, да је угрожен рад
система даљинског грејања и ако омета
снабдевање топлотном енергијом друге
купце;
• ако купац одузима топлотну енергију без
сагласности енергетског субјекта;
• ако купац не одржава своју топлотну
опрему тако, да обезбеђује неометан рад односно снабдевање топлотном енергијом;
• ако купац не омогући енергетском субјекту сигуран приступ и рад у простор у коме је купчева топлотна опрема;
• ако купац писмено не обавести енергетски субјект о власничким, статусним и
другим променама, које утичу на односе
између купца и енергетског субјекта;
• ако купац препродаје топлоту без
сагласности енергетског субјекта,
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• ако купац не плаћа испоручену топлотну
енергију два месеца на предајном месту у
прикључној подстаници и не измири друге
обавезе према енергетском субјекту;
• ако купац у року, који одреди енергетски
субјект, не склопи писмени уговор о снабдевању топлотном енергијом,
• ако истекне рок за пробни рад купчеве
топлотне опреме, купац до истека рока не
добије употребну дозволу.
Члан 74.
Енергетски субјект привремено обуставља испоруку топлотне енергије без претходног обавештавања:
• ако купац неовлашћено троши воду за
грејање из вреловодне и/или топловодне
мреже даљинског система грејањa;
• ако топлотна опрема Енергетског субјекта угрожава околину;
• ако купац због смањене количине топлотне енергије услед квара извора или транспортне опреме, не уважава упутство о ограничењу преузимања топлоте.
Члан 75.
Поновно укључење и испорука топлотне енергије по обустави почеће кад се
отклоне разлози за привремену обуставу и
кад се Енергетском субјекту измире сви
трошкови настали као последица искључења
из система, што подразумева обавезу купца у
погледу измирења трошкова у висини
фиксног дела цене као и стварне трошкове
укључења.
XVIII ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА
Члан 76.
Енергетски субјект:
• води и ажурира евиденцију купаца;
• обавештава купца о планираним
обуставама испоруке топлотне енергије у
јавној форми;
• организује дежурну службу за непрекидан пријем рекламација и благовремено
интервенисање у случају кварова на својој
опреми и по рекламацијама купаца;
• обавештава купце о стању система
даљинског грејања и плановима његовог развоја, укупној потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама
цене топлотне енергије и услуга и другим
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елементима од интереса за купце, осавремењава системе мерења и пропагира и стимулише системе мерења који ће омогућавати
да сваки купац плаћа само оно што је и потрошио, а у циљу што рационалније потрошње топлотне енергије
Члан 77.
Енергетски субјект има право проверавања и постављања регулационе опреме
у прикључној подстаници, да би се испунили
радни услови, који произилазе из пројектне
документације купчеве топлотне опреме и
уговора о продаји топлотне енергије, као и
Техничким условима за прикључење на
вреловодну/топловодну мрежу без обзира на
промену квалитета грејања код купаца.
XIX ОБАВЕЗЕ КУПАЦА
Члан 78.
Купац:
• одговара за правилно руковање (рад) и
одржавање своје топлотне опреме;
• не мења постављене параметре протока
и температуре на опреми у топлотној подстаници;
• не мења без писмене сагласности енергетског субјекта своју топлотну опрему, која
би могла проузроковати промене рада његове
топлотне опреме;
• је одговоран, да топлотна подстаница у
затвореном простору у сваком тренутку буде
доступна енергетском субјекту;
• држи у просторији прикључне подстанице радну документацију са шемама опреме
и налепљеним упутством;
• одржава простор и помоћну опрему те
приступ до просторија, где је његова топлотна опрема, тако да енергетском субјекту
буду обезбеђени радни услови, који важе за
радне просторе;
• прати обавештења енергетског субјекта
о сметњама при снадбевању топлотом, установљеним на предајном месту;
• oдговара за штету и последице, које су
настале због радне онеспособљености његове топлотне опреме;
• мора да спречи да његовом топлотном
опремом рукују други купци или снабдевачи;
• не може да препродаје испоручену
топлотну енергију без сагласности енергетског субјекта;
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• мора да oмогући прикључење топлотне
опреме трећег лица на прикључни цевовод,
ако исти подноси додатно оптерећење, а на
основу одобрења за прикључење, од стране
енергетског субјекта;
• мора да омогући енергетском субјекту
прикључивање уређаја за даљински пренос
података из топлотне подстанице, без одштетног захтева за постављање уређаја;
• одговара за штету која је проузрокована
вршењем интервенција на његовој топлотној
опреми;
• измирује своје обавезе у складу са одредбама ове Одлуке и закљученим Уговором о
продаји топлотне енергије.
XX ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 79.
Енергетски субјект је дужан да организује информациони сервис за директну
телефонску комуникацију са купцима топлотне енергије и корисницима енергетских
услуга, а у циљу уредног пријема и евидентирања рекламација, као и ради благовременог и истинитог информисања корисника о
догађајима у систему.
Члан 80.
Енергетски субјект и купци су дужни да се узајамно информишу о неисправностима које примете на својој опреми, а
које би могле утицати на нормалан рад опреме енергетског субјекта и купца.
Члан 81.
О свим планираним прекидима испоруке, енергетски субјект је дужан да обавести
купце преко средстава јавног информисања,
најмање 24 сата пре прекида испоруке.
О принудним прекидима испоруке
енергетски субјект је дужан давати информације о узроцима прекида испоруке и предвиђеном трајању отклањања поремећаја у
снабдевању.
XXI НАДЗОР
Члан 82.
Надзор над применом одредаба ове
Одлуке, врши Oпштинска управа-одељење за
урбанизам, стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине.
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Послове инспекцијског надзора над
применом ове Одлуке и аката донетих на
основу те Одлуке врши организациона јединица Општинске управе Ковин надлежна за
послове комуналне инспекције, ако поједини
послови тога надзора нису законом и другим
прописима стављени у надлежност других
органа.

За прекршај из става 3. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном у
износу до 10.000 до 250.000 динара.
За прекршај из става 3. овог члана
казниће се физичко лице новчаном казном у
износу до 5.000 динара до 75.000 динара

XXII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.
Ова Одлука се примењује за све већ
склопљене и нове односе у вези са снабдевањем топлотном енергијом. Сви купци
који су искључени са система даљинског
грејања, по било ком основу, од дана ступања
на снагу ове одлуке, имају обавезу да измирују фиксни део цене грејања у складу са
овом Одлуком и Актом о искључењу.
Поступци за прикључење на вреловодну/топловодну мрежу или измене већ
прикључених купчевих топлотних уређаја,
који су покренути пре ступања на снагу ове
Одлуке, завршиће се по одредбама до тада
важеће Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на
подручју општине Ковин („Службени лист
општине Ковин” бр.19/2006, 6/2007, 17/2008,
4/2009, 18/2009, 8/2011 и 11/2014-др.Одлука.)

Члан 83.
Новчаном казном у износу од 50.000
до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
Енергетски субјект, односно друго правно
лице ако:
1) Не одлучи о захтеву купца за прикључење
објекта у року из члана 20. ове Одлуке;
2) Не поштује рок о почетку и завршетку
грејне сезоне сходно члану 41. ове Одлуке;
3) Не води евиденцију о купцима како је то
предвиђено чланом 76. ове Одлуке;
4) Не испоручује топлотну енергију како је
то предвиђено чланом 39. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу 5.000 до
75.000 динара казниће се за прекршај из
става 1. Овог члана одговорно лице у Енергетском субјекту.
Новчаном казном у износу од 50.000
до 1.000.000 динара казниће се купац као
правно лице, за прекршај:
1) Не омогући Енергетском субјекту приступ
опреми, сходно члану 10. ове Одлуке;
2) Онемогући овлашћеним лицима приступ
мерним уређајима, сходно члану 51. ове
Одлуке;
3) Не омогући инспекцијски надзор, сходно
члану 82. ове Одлуке;
4) Без писмене сагласности Енергетског
субјекта прикључе или искључе своју топлотну опрему са дистрибутивног система,
сходно члановима 16. и 69.ове Одлуке;
5) Без писмене сагласности Енергетског
субјекта мења прикључну снагу у објекту,
противно члановима 16, 17, 18, 19 и 20. ове
Одлуке;
6) Користи своју опрему супротно техничким
условима из члана 14. и 26. ове Одлуке;
7) Поступа супротно члану 83. ове Одлуке за
прекршај из става 3. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу до 5.000 динара до 75.000
динара.

XXIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 85.
Купци, који са енергетским субјектом
до ступања на снагу ове Одлуке, немају
склопљен уговор о продаји топлотне енергије, обавезни су да склопе уговор у року од
годину дана од ступања на снагу ове Одлуке.
Купци, који су етажни власници или
корисници станова, обавезни су у року из
става 1.овог члана са енергетским субјектом
склопити уговор о продаји топлотне енергије, без обзира на то да ли се уговарање врши са појединачним власницима односно
корисницима станова или скупштином станара, односно саветом зграде.
Члан 86.
Уговори о продаји топлотне енергије
склопљени са физичким и правним лицима
пре ступања на снагу ове Одлуке, важе до
склапања писменог уговора са купцима по
овој одлуци, а најдуже до истека две године
од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 87.
У прелазном периоду док се не стекну услови за мерење испоручене количине
топлотне енергије, за испоручену количину
топлотне енергије плаћа са накнада по м2
стамбеног односно пословног простора.
Члан 88.
Даном почетка примене ове Одлуке,
престаје да важи Одлука о условима и начину у снабдевању топлотном енергијом купаца на подручју општине Ковин („Службени лист Општине Ковин ” бр.19/2006,
6/2007, 17/2008, 4/2009, 18/2009, 8/2011 и
11/2014-др.Одлука).
Члан 89.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
општине Ковин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 352-82/20016-I од 28. октобра 2016. г.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

169.
На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи ( ,,Службени гласник
РС'' број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 39.
став 1. тачка 6. у вези са чланом 15.став
1.тачка 43.и члан 63. тачка 25. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
број 11/2012-Пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015)

Члан 1.
Подиже се споменик посвећен доласку
Секељ – Мађара у Скореновац, на подручју
општине Ковин, на гробљу у Скореновцу
поводом 130.годишњице постојања насеља
Скореновац, на зеленој површини у близини
капеле – катастарска парцела број 39 КО
Скореновац.
Члан 2.
Средства за израду и постављање споменика из члана 1. ове одлуке обезбедиће
одбор за организацију 130. годишњице постојања насеља Скореновац путем донације
фондације ,,Бетхлен Габор'' из Републике
Мађарске.
Члан 3.
Радови на подизању споменика из члана 1. ове одлуке ће се извршити под условима која су прописале надлежне институције.
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се
Комисија за споменике и називе улица,
тргова и других делова насељених места на
територији општине Ковин формирана Решењем Општинског већа општине Ковин број
015 -1/2016- III од 14. априла 2016. године.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
,,Службеном листу општине Ковин''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 63-26/2016-I од 28. октобра 2016. г.

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, по прибављеном мишљењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања РС , Министарства културе
и информисања РС и сагласности Завода за
заштиту споменика културе у Панчеву број
500/2 од 25.05.2016. године, на седници
одржаној 28.10.2016.године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА
ПОСВЕЋЕНОМ ДОЛАСКУ
СЕКЕЉ – МАЂАРА У СКОРЕНОВАЦ

28. Октобар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

170.
На основу члана 50. став 2. Закона о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.
119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и
44/2014 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон), члана
39. став 1. тачка 6. Статута општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана
12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању
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оснивачког акта Јавног предузећа за
комуналне послове и стамбене услуге са
Законом о јавним предузећима („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 4/2013, 3/2014 и 5/2015)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
28.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТРЕЋУ
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА
2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Трећу
измену Програма пословања ЈП „Ковински
комуналац“ Ковин за 2016. годину.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-69/2016-I од 28. октобра 2016. г.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

171.
На основу члана 37. Закона о култури
(“Сл. гласник РС” број 72/2009) и члана 39.
став 1. тачка 9а. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012пречишћен текст и број 25/2013 и 2/2015),
члана 14. Одлуке о оснивању Установе
културних делатности „Центар за културу“
Ковин ( “Сл.лист општине Ковин “ број
3/2011 и 3/2014 ) .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
28.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРУ“ КОВИН
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I
ВЕНДЕЛ ВАШТАГ, мастер ликовни
уметник из Ковина РАЗРЕШАВА СЕ вршиоца дужности директора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин,
због истека периода на који је именован.
II
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
разрешењу вршиоца дужности директора
садржан је у одредбама члана 37. Закона о
култури (“Сл.гласник РС” број 72/2009) и
члана 39. став 1. тачка 9а. Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и број 25/2013 и
2/2015), члана 16. Одлуке о оснивању
Установе културних делатности „Центар за
културу“ Ковин ( “Сл.лист општине Ковин “
број 3/2011 и 3/2014).
Чланом 37.Закона о култури прописано је :”Вршилац дужности директора може
обављати ту функцију најдуже једну годину.
Вршилац дужности директора има сва права ,
обавезе и овлашћења директора.”
Чланом 39.став 1. тачка 9 .Статута
општине Ковин прописано је: ”Скупштина
општине именује и разрешава управне и
надзорне одборе и директоре установа, организација, фондова и служби чији је оснивач и
даје сагласност на њихове статуте у складу са
законом.“
Чланом 14. Одлуке о оснивању Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин прописано је: ”Скупштина општине именује и разрешава директора установе”
Разлог доношења решења садржан је
у чињеници да је Вендел Ваштаг Решењем
022-32/2015-I од 22. октобра 2015. године,
именован за вршица дужности директора на
период до једне године.Обзиром да је период
на који је вршилац дужности именован истекао и да је Управни одбор Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин
спровео процедуру за именовање директора
установе, донето је решење како гласи у диспозитиву.
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У складу са навединим, а на основу
одредаба члана 63.став 1.тачка 1. Стаута
општине Ковин Општинско веће општине
Ковин на седници одржаној дана 24.10.2016.
године утврдило је Предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора и доставило га Скупштини општине на разматрање и усвајање .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба
надлежном Вишем суду.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-71/2016-I од 28. октобра 2016. г.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

172.
На основу члана 35. Закона о култури
(“Сл.гласник РС” број 72/2009,13/2016 и
30/2016), члана 39. став 1. тачка 9а. Статута
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст и број 25/2013 и
2/2015), члана 14. Одлуке о оснивању
Установе културних делатности „Центар за
културу“ Ковин ( “Сл.лист општине Ковин “
број 3/2011 и 3/2014 ),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
28.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ
ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“
КОВИН
I
1.

2.
3.

ИМЕНУЈЕ СЕ Миливој Грчић, дипл.
политиколог-новинар, из Ковина, за
директора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин, на
период од четири године
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења.
Ово Решење објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“.
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Образложење
Правни основ за доношење Решења
садржан је у одредбама члана 35. Закона о
култури (“Сл. гласник РС” број 72/2009,
13/2016 и 30/2016) , члана 39. став 1. тачка
9а. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и,број 25/2013 и 2/2015) ,члана 14. Одлуке о
оснивању Установе културних делатности
„Центар за културу“ Ковин (“Сл.лист општине Ковин “ број 3/20011 и 3/2014).
Члана 35. Закона о култури (“Сл. гласник РС” број 72/2009,13/2016 и 30/2016) прописује: “Директор установе чији је оснивач
јединица локалне самоуправе, именује се на
основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може
бити поново именован.Оснивач именује
директора установе са Листе.”
Члан 39. став 1. тачка 9 а. прописује надлежност Скупштине да: ”именује и
разрешава управне и надзорне одборе и
именује директоре установа, организација ,
фондова и служби чији је оснивач и даје
сагласност на њихове стуте у складу са
законом.”
Члан 14. Одлуке о оснивању Установе
културних делатности „Центар за културу“
Ковин ( “Сл. лист општине Ковин “број
3/2011 и 3/2014 ) прописује да : “Директор
установе руководи радом установе. Директора Установе именује и разрешава Скупштина општине Ковин.Директор Установе
именује се на основу претходно спроведеног
јавног конкурса за период од четири године и
може бити поново именован.Јавни конкурс за
именовање директора расписује и спроводи
Управни одбор Установе.Јавни конкурс из
става 1. овог члана расписује се 60 дана пре
истека мандата директора.Управни одбор
Установе дужан је да у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса утврди предлог кандидата и достави Скупштини општине Ковин.Скупштина општине Ковин именује директора Установе на предлог Управног одбора установе. Ако Скупштина
општине Ковин, као оснивач не прихвати
предлог Управног одбора за именовање
директора сматра се да јавни конкурс није
успео.”
Управни одбор Установе културних
делатности „Центар за културу“ Ковин донео
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је Одлуку број 435 дана 30.08.2015.године о
расписивању конкурса за именовање директора установе, који је објављен дана
07.09.2016. године у листу “Послови” и дневном листу “Вечерње новости” дана
09.09.2016. године. На конкурс се пријавило
три кандидата :Фема Димитријевић, Миливој
Грчић и Марко Николић.
У складу са чланом 35.став 8. Закона
о култури Управни одбор Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин,
доставио је Предлог листе кандидата са
мишљењем о стручним и организационим
способностима за сваког кандидата број 506
од 29.09.2016. године.
У складу са чланом 35.став 9. Закона о
култури донета је одлука да се Миливоје
Грчић, дипломирани политиколог-новинар
именује за директора Установе културних
делатности „Центар за културу“ Ковин, на
период од четири године.
У складу са наведеним, а на основу
одредаба члана 63. став 1 . тачка 1. Статута
општине Ковин, Општинско веће општине
Ковин на седници одржаној дана 24.10.2016.
године утврдило је Предлог решења о именовању директора и доставило га Скупштини
општине ради разматрања и усвајања.
С обзиром на наведено, одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба
надлежном Вишем суду.

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
28.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
"ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" КОВИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора ОШ "Десанка Максимовић" Ковин, пре истека мандата, на лични
захтев:
1. ЉИЉАНА БИРТАШЕВИЋ, из
Ковина, из реда родитеља.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одобра ОШ ""Десанка Максимовић" Ковин:
1. БОБАН ПАВЛОВИЋ, из Ковина
ул. Цара Лазара 212, из реда
родитеља.
III
Мандат
новоименованом
члану
Школског одбора из тачке II овог Решења
траје до краја мандата Школског одбора ОШ
""Десанка Максимовић" Ковин, именованог
Решењем Скупштине општине Ковин број
61-37/2014-I од 11. јуна 2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-70/2016-I од 28. октобра 2016. г.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

IV
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“.

173.
На основу члана 54. став 2. и 10.,
члана 55. став 3. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана
39. став 1. тачка 9а Статута општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“, број 11/2012пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и
14/2015)

Страна 23 Број 13

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-511/2016-I од 28. октобра 2016. г.
`
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

174.
На основу члана 54. став 2. и 10.,
члана 55. став 3. тачка 4. и става 4. Закона о
основама система образовања и васпитања
("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и
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55/2013), члана 39. став 1. тачка 9а. Статута
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин",
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015) и члана 104. Пословника Скупштине
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин",
бр. 17/2009 и 14/2015)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
28.10.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
"МИША СТОЈКОВИЋ" ГАЈ
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора ОШ "Миша Стојковић"
Гај, пре истека мандата:
2. САНДРА КАРАНОВИЋ, из реда
родитеља.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одобра ОШ "Миша Стојковић" Гај:
2. ДРАГАНА ЈЕВРЕМОВИЋ, из
Гаја ул. Миша Стојковић 254, из
реда родитеља.
III
Мандат
новоименованом
члану
Школског одбора из тачке II овог Решења
траје до краја мандата Школског одбора ОШ
"Миша Стојковић" Гај, именованог Решењем
Скупштине општине Ковин број 61-35/2014-I
од 11. јуна 2014. године и Решењем број 61571/2015-I од 25. септембра 2015. године.

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
175.
На основу члана 60. став 1. тачка 6.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015)
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 10.10.2016. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О
ФОРМИРАЊУ ОДБОРА ЗА
ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН
I
Стављају се ван снаге: Решење о формирању одбора за превенцију болести зависности на територији општине Ковин број
02-9/2014-II од 04.3.2014. године, Решење о
измени Решења о формирању одбора за превенцију болести зависности на територији
општине Ковин број 02-24/2014-II од
08.7.2014. године и Решење о Другој измени
Решења о формирању одбора за превенцију
болести зависности на територији општине
Ковин број 02-28/2014-II од 03.9.2014.
године.
II
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-26/2016-II од 10. октобра 2016. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

IV
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-499/2016-I од 28. октобра 2016. г.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
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176.
На основу члана 60. став 1. тачка 6.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015)
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 10.10.2016. године, донео је

28. Октобар 2016. године
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РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПАКЕТА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ИЗБЕГЛИЦАМА У ОКВИРУ
РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ
ПРОГРАМА, ПОДПРОЈЕКАТ 2 –
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И
ИМЕНОВАЊУ СЛУЖБЕНИКА
ОДГОВОРНОГ ЗА КОНТРОЛУ
КВАЛИТЕТА

Страна 25 Број 13

ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 10
СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И
ДОДЕЛОМ ПАКЕТА ПОМОЋИ У
ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ
ПРОГРАМА, ПРОДПРОЈЕКАТ 4,
КОМПОНЕНТА 4 – КУПОВИНА
СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА И
ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ И ДРУГОГ
МАТЕРИЈАЛА И ИМЕНВОАЊУ
СЛУЖБЕНИКА ОДГОВОРНОГ ЗА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА

I
Ставља се ван снаге Решење о именовању Комисије за избор корисника помоћи
за решавање стамбених потреба избеглица
доделом пакета грађевинског материјала
избеглицама у оквиру регионалног стамбеног
програма, подпројекат 2 – грађевински материјал и именовање службеника одговорног
за контролу квалитета број 9-46/2015-II од
17.11.2015. године.

I
Ставља се ван снаге Решење о именовању Комисије за избор корисника помоћи
за решавање стамбених потреба избеглица
доделом помоћи за решавање стамбених
потреба избеглица при куповини 10 сеоских
кућа са окућницом и доделом пакета помоћи
у окриву регионалног стамбеног програма,
подпројекат 4, компонента 4 – куповина сеоских домаћинстава и пакета грађевинског и
другог материјала и именовање службеника
одоговорног за контролу квалитета број 36027/2015-II од 17.11.2015. године.

II
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.

II
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 9-44/2016-II од 10. октобра 2016. г.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 360-30/2016-II од 10. октобра 2016. г.

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

177.

178.

На основу члана 60. став 1. тачка 6.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015)
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 10.10.2016. године, донео је

На основу члана 54. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и члана 60. став 1. тачка 6.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015) а у вези са Уговором о
гранту у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, RHP/W2/CMG/COMP3/2015 број: 99/2015-II од 15.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 10.10.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ ЗА
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА

Страна 26 Број 13
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ
ПРОГРАМА, ПОДПРОЈЕКАТ 2ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И
ИМЕНОВАЊУ СЛУЖБЕНИКА
ОДГОВОРНОГ ЗА КОНТРОЛУ
КВАЛИТЕТА
I
У Решењу о именовању Комисије за
јавне набавке у оквиру Регионалног стамбеног програма, подпројекат 2 – грађевински
материјал и именовање службеника одговорног за контролу квалитета број 404-59/2016-II
од 13.7.2016. године тачка 8. брише се.
II
Остале одредбе Решења о именовању
Комисије за јавне набавке у оквиру Регионалног стамбеног програма, подпројекат 2 –
грађевински материјал и именовање службеника одговорног за контролу квалитета број
404-59/2016-II од 13.7.2016. године остаје
непромењене.

17. став 1. и чланом 18. став 1. Одлуке о
располагању непокретностима у јавној
својини („Сл. лист општине Ковин“, бр.
22/2012) и члана 63. став 1. тачке 10. и 11.
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
24.10.2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У БЛОКУ 119 У
КОВИНУ
Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин
у Блоку 119 у Ковину и то:



III
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 404-106/2016-II од 10. октобра 2016. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
179.
На основу члана 27. став 10. , члана
28. став 2 и члана 34 став 1. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“, др. 72/2011,
88/2013 и 105/2014), члана 6. став 1. 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, 48/2015 и
99/2015), члана 19. став 1. у вези са чланом

28. Октобар 2016. године

грађевинског земљишта, катастарска
парцела број 9317/16 површине 37 а и
87 м2; и
објекта (помоћна зграда), изграђеног
на парцели 9317/16, површине 2033
м2 .

Члан 2.
Наведене непокретности налазе се у
обухвату Плана детаљне регулације Блока
119 у Ковину, са наменом радна зона, одн.
пословно – производни садржаји.
Члан 3.
Право подношења писмених понуда
за давање у закуп наведених непокретности
имају физичка и правна лица и предузетници.
Члан 4.
За давање у закуп непокретности из
члана 1. ове одлуке подноси се јединствена
понуда за обе непокретности.
Члан 5.
Наведене непокретности дају се у
закуп на период од 5 година.
Члан 6.
Почетна цена закупа непокретности
из члана 1. ове одлуке утврђује се на основу
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акта надлежног пореског органа или другог
надлежног органа којим је извршена процена
тржишне вредности цене закупа.
Члан 7.
Решењем Општинског већа општине
Ковин образоваће се Комисија за спровођење
поступка давања у закуп наведених непокретности.
Члан 8.
Учесник у поступку прикупљања
писмених понуда који оствари право закупа
непокретности из члана 1. ове одлуке обавезује се да пружи доказ о извршеној уплати
целокупног износа понуђене закупнине пре
закључења уговора.
Члан 9.
Учесник у поступку прикупљања
писмених понуда са којим је закључен уговор о закупу непокретности из члана 1. ове
одлуке обавезује се да у року од 1 (једне) године од дана правоснажности Решења о давању у закуп наведених непокретности исте
приведе намени.
Неће се сматрати да учесник у поступку, са којим је закључен уговор, није удовољио обавези из става 1. овог члана ако је
до успоравања и онемогућавања развоја пројекта дошло радњама или околностима које
су у надлежности општине.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 3-13/2016-III од 24. октобра 2016. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

180.
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“,
бр. 62/06, 65/08-др. Закон ,41/09 и 112/2015) и
члана 63. став 1. тачка 25. Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
10.10.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊA
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ОПШТИНИ КОВИН
I
У Решењу о образовању стручне
Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Ковин број: 320184/2015-III од 20. новембра 2015.године тачка II мења се и гласи:
„Комисију чине председник, заменик
председника и пет чланова Комисије и то:
председник Комисије:
ДРАГАН ШЉИВОВАЧКИ,
техничар за битехнологију;
заменик председника Комисије:
НЕБОЈША ПЕЈКОВИЋ,
дипл.инж.пољопривреде;
чланови Комисије:
СЛОБОДАН КРАЧУН,
инж.геодезије;
ВЛАДИМИР СТАНКОВИЋ,
дипл.инж.пољопривреде;
СЛАВИЦА РАДИШИЋ,
дипл.економиста. „
II
Остале одредбе Решењу о образовању стручне Комисије за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ковин
број 320-184/2015-III од 20. новембра 2015.
године остају непромењене.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења а објавиће се у “Службеном листу општине Ковин”
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 320-418/2016-III од 10. октобра 2016.г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог
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181.
На основу члана 60. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту („Сл. гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08-др. Закон ,41/09 и
112/2015) 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
10.10.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ МИШЉЕЊА
НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање
претходног мишљења на Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у саставу:
1. МИОДРАГ ЈОКА, из Ковина, дипл.
инж. пољопривреде, председник Комисије;
2. ДРАГАН МИКИЋ, из Баваништа,
члан Комисије, уписан у регистар
пољопривредних газдинстава;
3. ПЕТАР ЦРЕПАЈСКИ, из Баваништа, члан Комисије, уписан у регистар
пољопривредних газдинстава;
II
Задаци Комисије из тачке I овог
Решења су да:
 разматра Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
 даје сугестије за исправку
одређених делова програма из
алинеје 1;
 утврђује и доставља претходно
мишљење Комисији за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта о ваљаности Програма из алинеје 1.
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III
Комисија из тачке I овог Решења има
право на накнаду у висини од 5% просечне
зараде исплаћене у Републици Србији према
последњем податку Републичког завода за
статистику. Право на накнаду остварује се на
основу присутности по одржаној седници.
IV
Даном ступања на снагу овог Решења
престаје да важи Решење Општинског већа
општине Ковин, број 320-135/2013-III од
27.12.2013. године, Решење Општинског већа
општине Ковин, број 320-42/2014-III од
27.6.2014. године и Решење Општинског
већа општине Ковин, број 320-182/2015-III од
20.11.2015. године.
V
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана доношења а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 320-419/2016-III од 10. октобра2016. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

182.
На основу члана 63. Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 21. став 5. Одлуке о мерама заштите
пољопривредног земљишта, пољских путеве
и канала од пољских штета и организовању
пољочуварске службе на територији општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 7/2011
,2/201216/2012,11/2014-др.Одлука и 7/2016)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН,
на
седници
одржаној
дана10.10.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЕНУ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за процену
пољске штете у саставу:
- МИОДРАГ ЈОКА,
дипл.инжењер, председник
Комисије;
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СЛАВОЉУБ ЛУКА,
пољопривредник, члан Комисије;
МИЛАН СТОЈИЋ,трговац, члан
Комисије.

II
Комисија из тачке I овог Решења има
следеће задатке:
 прима захтеве за процену пољске
штете;
 излази на лице места и сачињава
записник о изласку на лице места;
 позива лице коме је штета причињена да присуствује раду Комисије;
 сачињава записник о процени
штете у коме прецизно наводи налаз и мишљење Комисије;
 доставља записник о процени
штете власнику, односно закупцу
пољопривредног земљишта и
лицу одговорном за штету;
 позива лице које је одговорно за
штету да штету надокнади власнику, односно закупцу пољопривредног земљишта;
 ради и друге послове прописане
Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских
путева и канала од пољских штета и организовању пољочуварске
службе на територији општине
Ковин.
III
Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за рад у висини од 5%
просечне бруто зараде исплаћене у Републици Србији према последњем податку Републичког завода за статистику. Право на накнаду остварује се за сваки дан рада према
евиденцији коју води председник Комисије.
IV
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење број 320-68/2014-III
од 29. августа 2014. године и Решење број
320-183/2015-III од 20. новембра
2015.
године.
V
Решење доставити председнику и
члановима Комисије, запосленом који ради
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на пословима привреде, месним заједницама,
правном лицу које обавља послове пољочуварске службе и архиви.
VI
Ово Решење ступа на осмог дана од
дана доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 320-420/2016-III од
10. октобра 2016. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

183.
На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник
РС“, бр. 41/2009, 53/201, 101/2011, 32/2013одлука УС,55/2014,96/2015-др. закон и
9/2016-одлука УС), члана 63. став 1. тачка 7.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,25/2013
и 2/2015), члана 2. став 2. тачка 7. и члана 56.
Пословника о раду Општинског већа
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“,
бр. 12/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
10.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОВИН
I
У Решењу о образовању Савета за
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ковин број 344-24/2013-III
од 27. јуна 2013.године тачка II мења се и
гласи:
„У Савет се именују:
- за председника:
Дарко Живковић,
Југословенска 29

из

Ковина,
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за чланове:
ИванСтојков, из Делиблата
Зоран Лемлајић, помоћник
командира Полицијске испоставе
у Ковину;
Мирослав Николић, из Плочице,
Милоша Обилића 9;
Горан Терзић, инспектор за
саобраћај и путеве. „

II
Остале одредбе Решења о образовању савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ковин број 34424/2013-III од 27. јуна 2013.године остају
непромењене.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана доношења а објавиће се у
“Службеном листу општине Ковин”
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 344-44/2016-III од 10. октобра 2016. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

184.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012, 62/2013исп. 108/2013, 142/82014, 68/2015-др.закон и
103/2015), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015) и члана 18. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2016. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 18/2015, 5/2016, 8/2016 и
12/2016)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 24.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2016. годину,
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раздео 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
49912 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА,
одобравају се средства у износу до
730.000,00 динара, у корист директног корисника Општинске управе Ковин, - Програм
изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средства и одржавања
путева и улица на територији општине Ковин.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру:
- раздела 3. глава 3.1. – Општинска управа
Ковин, Програм 1. – Локални развој и
просторно планирање (програмска класификација 1101), програмска активност
– Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање (програмска класификација
1101 – 0001), позиција 40, функционална
класификација 620 – развој заједнице,
економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ од 130.000,00
динара, за израду пројекта парцелације за
формирање парцеле за халу у власништву
општине Ковин у блоку 119, и
- раздела 3. глава 3.1. – Општинска управа
Ковин, Програм 1. – Локални развој и
просторно планирање (програмска класификација 1101), програмска активност
– Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање (програмска класификација
1101 – 0001), позиција 42, функционална
класификација 620 – развој заједнице,
економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти на износ од
600.000,00 динара за израду пројектне документације са геодетским подлогама и
техничком контролом за исходовање
одобрења за градњу и радове на хали у
блоку 119.
Члан 3.
Налаже се Одељењу за урбанизам,
стамбену комуналне послове и заштиту животне средине да на основу овог Решења
изврши потребне измене у плану расхода
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Треће измене програма и финансијског плана
изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава и одржавања
путева и улица на територији општине Ковин, који је саставни део Одлуке о буџету
општине Ковин за 2016. годину.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске
управе Ковин.
Члан 5.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 400-34/2016-III од 24. октобра 2016. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

.
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