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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
97. 
 

 На основу члана 47. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, 
број 129/2007) и члана 39. став 1. тачка 2.Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 
11/2012-пречишћен текст), 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН  је, на седници одржаној дана  27.02.2013. године,    

донела     
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОВИН  
 ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
I  ОПШТИ ДЕО  

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о буџету општине Ковин за 2013. годину („Сл. лист општине Ковин“, број 

23/2012), мења се члан 1. и гласи: 
-Укупни приходи и примања буџета општине Ковин (у даљем тексту: буџет) и издаци и 

расходи, утврђују се у износу од 888.284.000,00  динара. 
-Вишак прихода из ранијих година износи  203.974.632,12 динара.  

             -Укупни приходи и примања у 2013. години и вишак прихода из ранијих година укупно 
износе 1.092.258.632,12 динара. 

             -Укупни расходи и издаци у 2013. години, укључујући и суфицит, укупно износе 
1.092.258.632,12 динара. 

                 
ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА 

 
СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

 

  

Опис Износ 

  А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

  1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) 885.934.000,00 

  1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)   881.934.000,00 
 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 4.000.000,00 

  2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) 1.003.548.969,21 

  2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)  773.782.512,01 
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Опис Износ 

  2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)  229.766.457,20 

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) -117.614.969,21 
 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 48.009.662,91 
 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 2.350.000,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62) -163.274.632,12 

  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) - 

 Примања од задуживања (категорија 91) - 

 Неутрошена средства из претходних година 203.974.632,12 

 Издаци за отплату главнице дуга (61)  40.700.000,00 

 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)  

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 163.274.632,12 
 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 

Опис 
Шифра 

ек.ономске 
класификације 

Износ 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  885.934.000,00 

1.   Порески приходи 71 486.709.575,00 
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим    

самодоприноса) 711 359.926.575,00 

1.2 Самодопринос 711180 35.987.000,00 

1.3 Порез на имовину 713 61.700.000,00 
  1.4 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко 

Буџетског фонда), у чему: 714 6.696.000,00 

    - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)  18.400.000,00 

1.5. Остали порески приходи 716 4.000.000,00 
2.   Непорески приходи 
      (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему: 74 166.195.000,00 

    - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)  820.000,00 

3.  Трансфери  733 227.708.744,14 

4. Меморандумске ставке за рефундацију 77 500.680,86 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 4.000.000,00 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ  И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  1.051.558.632,12 

1. Текући расходи 4 773.782.512,01 

1.1. Расходи за запослене 41 173.964.730,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 301.859.791,92 

1.3. Отплата камата 44 5.640.000,00 

1.4. Субвенције 45 17.800.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 57.734.000,00 

1.6. Остали расходи 48+49 71.054.990,09 

2. Трансфери 46 145.729.000,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 229.766.457,20 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 48.009.662,91 
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ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА  2.350.000,00 

1. Примања по основу продаје финансијске имовине 92 2.350.000,00 

2. Задуживање   91  

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911  

2.2. Задуживање код страних кредитора 912  

ОТПЛАТА  ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  40.700.000,00 

3.   Отплата дуга 61 40.700.000,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 40.700.000,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612  

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 - 

4. Набавка финансијске имовине 6211 - 

 
Члан 2. 

 
Члан  2. мења се и гласи: “Укупни приходи и примања буџета и нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година, утврђују се у билансу примања буџета општине Ковин за 2013. годину, у износу 
од 1.092.258.632,12 динара , а сопствени приходи и приходи из других извора корисника средстава 
буџета општине Ковин, утврђују се у износу  од 73.029.601,76  динара“ и то: 
 

Ек. 
Клас. Врста прихода Буџет 2013 

Структура 
% 

Одлука о измени 
и допуни Одлуке 
о буџету за 2013. 

годину 

Структура 
% 

711000 
Порези на доходак, добит и 
капиталне добитке         

711110 Порез на зараде 307.118.575,00 34,58 307.118.575,00 34,57 

711120 
Порез на приход од самосталне 
делатности 15.000.000,00 1,69 15.000.000,00 1,69 

711140 Порез на приходе од имовине 11.500.000,00 1,29 11.500.000,00 1,29 

711160 
Порез на приходе од осигурања 
лица 108.000,00 0,01 108.000,00 0,01 

711180 Средства самодоприноса 35.987.000,00 4,05 35.987.000,00 4,05 

711190 Порез на друге приходе  26.200.000,00 2,95 26.200.000,00 2,95 

  Укупно: 711000 395.913.575,00 44,58 395.913.575,00 44,57 
713000 Порез на имовину         

713120 Порез на имовину 40.200.000,00 4,53 40.200.000,00 4,53 

713310 Порез на наслеђе и поклон 4.500.000,00 0,51 4.500.000,00 0,51 

713420 Порез на пренос апсолутна права 17.000.000,00 1,91 17.000.000,00 1,91 

  Укупно: 713000 61.700.000,00 6,95 61.700.000,00 6,95 

714000 Порез на добра и услуге         

 714513 
 Комунална такса за држање 
друмских и пикључних возила 5.500.000,00 0,62 5.500.000,00 0,62 

714543 

Накнада за промену намене 
обрадивог пољопривредног 
земљишта 100.000,00 0,01 100.000,00 0,01 

714547 
Накнада за загађивање животне 
средине 2.400.000,00 0,27 2.400.000,00 0,27 
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714552 Боравишна такса 631.000,00 0,07 631.000,00 0,07 

714562 
Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 16.000.000,00 1,80 16.000.000,00 1,80 

714572 
Комунална такса за држање 
средстава за игру 100.000,00 0,01 100.000,00 0,01 

714573 

Комунална такса за коришћење 
витрина ради излагања робе ван 
пословне просторије 365.000,00 0,04 365.000,00 0,04 

  Укупно: 714000 25.096.000,00 2,83 25.096.000,00 2,83 
716000 Други порези         

716110 
Комунална такса за истицање 
фирме на пословном простору 4.000.000,00 0,45 4.000.000,00 0,45 

  Укупно: 716000 4.000.000,00 0,45 4.000.000,00 0,45 

733000 
Трансфери од других нивоа 
власти         

733150 
Текући наменски трансфер за 
одржавање локалне путне мреже 7.000.000,00 0,79 7.000.000,00 0,79 

733154 
Текући наменски трансфери - РЦ 
Банат     166.319,14 0,02 

733156 

Текући наменски трансфери из 
средстава АПВ (регресирање 
превоза ученика и студената) 4.500.000,00 0,51 4.500.000,00 0,51 

733156 
Текући наменски трансфери  - 
пољочуварска служба 4.800.000,00 0,54     

733158 Ненаменски трансфери од АПВ 216.042.425,00 24,33 216.042.425,00 24,32 
  Укупно: 733000 232.342.425,00 26,16 227.708.744,14 25,63 

741000 Приходи од имовине         

741151 

Приходи буџета општина од камата 
на средства консолидованог рачуна 
трезора 22.300.000,00 2,51 22.300.000,00 2,51 

741516 
Накнада за коришћење минералних 
сировина 14.350.000,00 1,62 14.350.000,00 1,62 

741522 

Средства остварена од давања у 
закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини 57.000.000,00 6,42 57.000.000,00 6,42 

741526 Накнада за коришћење шума 820.000,00 0,09 820.000,00 0,09 

741531 

Комунална такса за коришћење  
простора на јавним површ.или 
испред пословн. простора у 
пословне сврхе 800.000,00 0,09 800.000,00 0,09 

741533 

Комунална такса за коришћење 
слободних површина за кампове, 
постављање шатора и друге облике 
привременог коришћења 10.000,00  10.000,00  

741534 
Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 22.000.000,00 2,48 22.000.000,00 2,48 

741535 
Комунална такса за заузеће 
грађевинског земљишта 3.000,00   3.000,00   

  Укупно: 741000 117.283.000,00 13,21 117.283.000,00 13,20 



27. Фебруар 2013. године                С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т                  Страна 5  Број 4 
 
 
 

742000 Продаја добара и услуга         

742152 

Приход од давања у закуп, односно 
на коришћење непокретности у 
државној својини, које користе 
општина и индиректни корисници 
њиховог буџета   2.750.000,00 0,31 2.750.000,00 0,31 

742153 
Приходи од закупа грађевинског 
земљишта у корист општина 2.000.000,00 0,23 2.000.000,00 0,23 

742251 Општинске административне таксе 1.450.000,00 0,16 1.450.000,00 0,16 

742253 
Накнада за уређење грађевинског 
земљишта 2.000.000,00 0,23 6.000.000,00 0,68 

742351 Приход општинских органа управе 5.200.000,00 0,59 5.200.000,00 0,59 
  Укупно: 742000 13.400.000,00 1,51 17.400.000,00 1,96 

743000 
Новчане казне и одузета 
имовинска корист         

743324 
Приходи од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје 2.700.000,00 0,30 2.700.000,00 0,30 

743351 
Приходи од новчаних казни 
изречених у прекршајном поступку 686.000,00 0,08 686.000,00 0,08 

  Укупно: 743000 3.386.000,00 0,38 3.386.000,00 0,38 

745000 
Остали приходи у корист нивоа 
општина         

745151 
Остали приходи у корист нивоа 
општина 30.410.000,00 3,42 28.060.000,00 3,16 

745154 
Закупнина за стан у општинској 
својини у корист нивоа општина     886.000,00 0,10 

  Укупно: 745000 30.410.000,00 3,42 28.946.000,00 3,26 

772000 
Меморандумске ставке за 
рефундацију из ранијих година         

772114 
Меморандумске ставке за 
рефундацију из ранијих година 500.000,00 0,06 500.680,86 0,06 

  Укупно: 772000 500.000,00 0,06 500.680,86 0,06 

  
  УКУПНИ ПРИХОДИ  2013. 
ГОДИНЕ 884.031.000,00 99,55 881.934.000,00 99,29 

841000 Примања од продаје земљишта         

841151 
Примања од продаје земљишта у 
корист нивоа општина 4.000.000,00 0,45 4.000.000,00 0,45 

  Укупно: 841000 4.000.000,00 0,45 4.000.000,00 0,45 

921000 
Примања од продаје домаће 
финансијске имовине         

921251 
Примања од отплате кредита у 
корист нивоа општина     2.350.000,00 0,26 

  Укупно: 921000     2.350.000,00 0,26 

  
I  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  
2013. ГОД.  888.031.000,00 100,00 888.284.000,00 100,00 

321 
II     ВИШАК ПРИХОДА  
        ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА     203.974.632,12   

  

III ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
2013.г. + ПРЕНЕТА СТРЕДСТВА 
ИЗ 2012 .Г. (I+II) 888.031.000,00   1.092.258.632,12   
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II ДОДАТНИ ПРИХОДИ 
ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА ИЗ 2013.г.: 72.997.897,03   73.029.601,76   

  

III Приходи и примања у 2013. 
години, укљичујући   и додатне 
приходе индиректних буџетских 
корисника   : 961.028.897,03   1.165.288.233,88   

 
Члан 3. 

 
Члан 3. мења се и гласи: „Издаци буџета општине Ковин за 2013. годину, у укупном 
износу од 1.092.258.632,12 динара, по наменама, утврђују се у следећим износима“ и то: 
 

Конто РАСХОДИ Одлука о буџету  
за 2013. годину 

Структура у 
% 

Одлука о измени и 
допуни Одлуке о 

буџету  
за 2013. годину 

Структура 
у % 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 172.764.730,00 19,45 173.964.730,00 15,93 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 125.000.270,00 14,08 125.000.270,00 11,44 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 22.209.410,00 2,50 22.209.410,00 2,03 

414 Социјална давања запосленима 7.082.650,00 0,80 7.282.650,00 0,67 

415 Накнада за запослене 9.640.500,00 1,09 9.640.500,00 0,88 

416 Остали посебни расходи 6.641.900,00 0,75 7.641.900,00 0,70 

417 Судијски и посланички додатак – одборнички дод. 2.190.000,00 0,25 2.190.000,00 0,20 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ 264.232.040,00 29,75 301.859.791,92 27,64 

421 Стални трошкови 49.904.090,00 5,62 50.091.090,00 4,59 

422 Трошкови путовања 1.229.000,00 0,14 1.229.000,00 0,11 

423 Услуге по уговору 58.306.517,40 6,57 59.715.687,00 5,47 

424 Специјализоване услуге 90.038.490,00 10,14 80.795.924,08 7,40 

425 Текуће поправке и одржавање 49.366.432,60 5,56 92.940.580,84 8,51 

426 Материјал 15.387.510,00 1,73 17.087.510,00 1,56 

44 Отплта камата и пратећи трошкови задуживања 5.640.000,00 0,64 5.640.000,00 0,52 

441 Отплата домаћих камата 2.710.000,00 0,31 2.710.000,00 0,25 

444 Пратећи трошкови задуживања 2.930.000,00 0,33 2.930.000,00 0,27 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 18.000.000,00 2,03 17.800.000,00 1,63 

451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама 18.000.000,00 2,03 17.800.000,00 1,63 

4511 Текуће субвенције 12.915.000,00 1,45 9.315.000,00 0,85 

4512 Капиталне субвенције 5.085.000,00 0,57 8.485.000,00 0,78 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 109.969.000,00 12,38 145.729.000,00 13,34 

463 Трансфери осталим нивоима власти 105.494.000,00 11,88 141.254.000,00 12,93 

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 81.046.000,00 9,13 84.546.000,00 7,74 

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 24.448.000,00 2,75 56.708.000,00 5,19 

465 Остале капиталне донације и трансфери 4.475.000,00 0,50 4.475.000,00 0,41 

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 52.892.000,00 5,96 57.734.000,00 5,29 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 52.892.000,00 5,96 57.734.000,00 5,29 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 62.969.450,00 7,09 63.528.990,09 5,82 

481 Дотације невладиним организацијама 56.249.450,00 6,33 56.578.439,71 5,18 
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Конто РАСХОДИ Одлука о буџету  
за 2013. годину 

Структура у 
% 

Одлука о измени и 
допуни Одлуке о 

буџету  
за 2013. годину 

Структура 
у % 

482 Порези, обавезне таксе и казне 2.390.000,00 0,27 2.390.000,00 0,22 

483 Новчане казне по решењу судова и судских тела 4.230.000,00 0,48 4.460.550,38 0,41 

485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 100.000,00 0,01 100.000,00 0,01 

49 АДМИНИСТРАТИВ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА 8.000.000,00 0,90 7.526.000,00 0,69 

499 Средства резерве 8.000.000,00 0,90 7.526.000,00 0,69 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 124.393.780,00 14,01 226.179.581,31 20,71 

511 Зграде и грађевински објекти 119.825.180,00 13,49 215.392.882,12 19,72 

512 Машине и опрема 4.168.600,00 0,47 10.385.814,19 0,95 

515 Нематеријална имовина 400.000,00 0,05 400.885,00 0,04 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 820.000,00 0,09 3.586.875,89 0,33 

541 Земљиште   0,00 1.200.000,00 0,11 

543 Шуме 820.000,00   2.386.875,89 0,22 

61 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА 40.700.000,00 4,58 40.700.000,00 3,73 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 40.700.000,00 4,58 40.700.000,00 3,73 

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 27.650.000,00 3,11 48.009.662,91 4,40 

621 Набавка домаће финансијске имовине 27.650.000,00 3,11 48.009.662,91 4,40 

  У К У П Н И   Р А С Х О Д И 888.031.000,00 100,00 1.092.258.632,12 100,00 
 

Члан 4. 
 

 Члан 4. мења се и гласи „Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. 
и 2015. годину исказују се у следећем прегледу“ и то: 
 

Износ у динарима Ек. 
Клас. 

Ред. 
број Опис 

2013. 2014. 2015. 
1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    
511  Зграде и грађевински објекти    
 1.  Инфраструктурно опремање 

Индустријске зоне у Ковину – 
Блок 119, I фаза 112.329.363,42 112.653.672,06 - 

  Година почетка финансирања 
пројекта: 2013.    

  Година завршетка финансирања 
пројекта: 2014.    

  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 68.067.000,00 112.653.672,06  
  - из суфицита 44.262.363,42   
 2. Изградња постројења за 

пречишћавање воде за пиће 
насеља Баваниште  70.000.000,00 20.000.000,00 

  Година почетка финансирања 
пројекта: 2014.    

  Година завршетка финансирања 
пројекта:  2015.    

  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода  20.000.000,00 20.000.000,00 
  -са виших нивоа власти  50.000.000,00  
 3.  Адаптација главне црпне станице 

отпадних вода  у ул. 7. јула у 
Ковину 9.150.000,00 9.000.000,00 5.860.000,00 
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Износ у динарима Ек. 
Клас. 

Ред. 
број Опис 

2013. 2014. 2015. 
1 2 3 4 5 6 

  Година почетка финансирања 
пројекта: 2013.    

  Година завршетка финансирања 
пројекта  2015.    

  Извори финансирања    
  - из текућих прихода (од накнаде за 

коришћење минералних сировина) 9.150.000,00 9.000.000,00 5.860.000,00 
 4. Израда пројекта испитивања 

термалних вода 2.212.422,15   
  Извори финансирања    
  - из текућих прихода (од накнаде за 

коришћење минералних сировина) 1.200.000,00   
  -из суфицита 1.012.422,15   
 5. Замена прозора на  згради 

Општинске управе Ковин 2.290.000,00   
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 2.290.000,00   
 6. Санација зграде МК Делиблато 2.000.000,00   
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 2.000.000,00   
 7. Реконструкција водоводне мреже  

ул. Вука Караџића у Ковину 7.499.580,64   
  Извори финансирања:    
  -из суфицита-самодопринос-Прва 

МЗ 1.572.680,95   
  -из суфицита – наменска средства 

Фонда за грађевинско земљиште 5.926.899,69   
 8. Канализациона мрежа у Насељу 

преко Поњавице – Прва МЗ Ковин 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода - самодопринос 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
  -из суфицита-самодопринос 500.000,00   
 9. Асфалтирање улица Л. Костића. 1. 

маја и В. Караџића у Ковину – 
Прва МЗ Ковин 3.000.000,00 2.300.000,00  

  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода - самодопринос 2.300.000,00 2.300.000,00  
  -из суфицита-самодопринос 700.000,00   
 10. Реконструкција водоводне линије 

у ул. Ратка Павловића у Ковину – 
Друга МЗ Ковин 1.000.000,00   

  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода - самодопринос 1.000.000,00   
 11. Асфалтирање тротоара у ул. Цара 

Лазара – Друга МЗ Ковин 2.300.000,00   
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода - самодопринос 1.689.627,64   
  -из суфицита-самодопринос 610.372,36   
 12. Изградња капеле у МЗ Гај 4.800.000,00   
  Година почетка финансирања 

пројекта: 2012.    
  Година завршетка финансирања 

пројекта: 2013.    
  Извори финансирања:    
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  - из текућих прихода   1.000.000,00   
  -из суфицита 1.800.000,00   
  - са других нивоа власти 2.000.000,00   
 13. Пројекат пречишћавања отпадних 

вода за МЗ Гај 500.000,00   
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода   80.000,00   
  -из суфицита 420.000,00   
 14. Реконструкција зграде МЗ-е 

Скореновац 2.000.000,00   
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода   2.000.000,00   
 15. Опремање бунара и прикључак  

на водоводну мрежу у  МЗ-е 
Скореновац 2.300.879,85   

  Извори финансирања:    
  - из суфицита   2.300.879,85   
 16. Изградња пијаце у МЗ Мраморак 2.500.000,00   
  Година почетка финансирања 

пројекта: 2009.    
  Година завршетка финансирања 

пројекта: 2013.    
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 1.000.000,00   
  -из суфицита-самодопринос 1.500.000,00   
 17.  Фасада зграде Старе општине у 

МЗ Мраморак 1.500.000,00   
  Година почетка финансирања 

пројекта: 2012.    
  Година завршетка финансирања 

пројекта: 2013.    
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 1.500.000,00   
 18. Замена столарије у згради Дома 

културе Мраморак 2.093.742,14   
  Извори финансирања:    
  -из суфицита-самодопринос 2.093.742,14   
 19. Пројектно – техничка 

документација за постројење за 
пречишћаање воде у МЗ Мраморак 3.090.000,00   

  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 1.500.000,00   
  -из суфицита 1.590.000,00   
 20. Пројектно – техничка 

документација за израду мреже 
упојних канала у МЗ Дубовац 1.000.000,00   

  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 1.000.000,00   
 21. Израда Пројекта атмосферске 

канализације за насељено место 
Ковин преко Фонда за грађевинско 
земљиште, путеве и ком. 
потрошњу 6.600.000,00   

  Извори финансирања:    



Страна 10  Број 4                   С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т               27. Фебруар 2013. године 
 
 
 

Износ у динарима Ек. 
Клас. 

Ред. 
број Опис 

2013. 2014. 2015. 
1 2 3 4 5 6 

  - из текућих прихода 6.600.000,00   
 22. Пројектно – техничка 

документација постројења за 
третман и пречишћавање отпадних 
вода у Ковину, I фаза, преко Фонда 
за грађ. земљиште, путеве и ком. 
потрошњу 4.100.000,00   

  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 4.100.000,00   
 23. Асфалтирање Синђелићеве улице у 

Ковину преко Фонда за грађ. 
земљиште, путеве и ком. 
потрошњу 2.210.000,00   

  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 2.210.000,00   
 24. Куповина Дома ЈНА  и магацина за 

водоснабдевање 1.972.000,00 986.000,00 
 

986.000,00 
  Куповина земљишта код 

Аеродрома и у КО Гај 1.200.000,00 574.000,00 574.000,00 
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода  1.560.000,00 1.560.000,00 
  - из суфицита 3.172.000,00   
  В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ    
451  Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 
организацијама 

   

 1. ЈП „Ковински комуналац“ за 
набавку опреме – кипер, теренско 
возило и приколица 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 

  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 
 2. ЈП „Ковински комуналац“ за 

набавку опреме – мини вома 
цистерна, опрема за водовод, 
Скала поли и возило за 
димничарску службу 5.700.000,00 

  

  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 3.800.000,00   
  -из суфицита 1.900.000,00   
  Г. КАПИТАЛНИ  ТРАНСФЕРИ  

ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
   

463  Капитални трансфери другим 
нивоима власти 

   

 1. Основне школе 16.400.000,00   
  ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин – замена 

подних облога 2.100.000,00 
  

  ОШ „Жарко Зрењанин“ Скореновац 
– наставак реконструкције старе 
школске зграде 2.000.000,00 

  

  ОШ „Ђура Филиповић“ Плочица – 
замена прозора 2.500.000,00 

  

  ОШ„Предраг Кожић“ Дубовац – 
замена паркета у фискултурној сали 1.000.000,00 

  

  ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак 8.800.000,00   
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– наставак реконструкције грејања 
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода 7.100.000,00   
  -из суфицита 9.300.000,00   
 2.  Средње школе 4.800.000,00   
  Гимназија и ек. школа „Б. 

Радичевић“ – замена паркета у 
фискултурној сали 4.800.000,00 

  

  Извори финансирања:    
  - из суфицита 4.800.000,00   
 3. Дом здравља Ковин    
   - прва фаза изградње зграде хитне 

помоћи 23.000.000,00   
  Година почетка финансирања 

пројекта: 2012.    
  Година завршетка финансирања 

пројекта: после 2015.    
  Извори финансирања:    
  - из текућих прихода   5.000.000,00   
  -из суфицита 18.000.000,00   
   - реконструкција електричних 

инсталација 2.227.000,00   
  -капитално одржавање амбуланти 

у Малом Баваништу и Дубовцу 1.700.000,00   
  - набавка санитетског возила 3.700.000,00   
 

II  ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 5. 
 

Члан 5. мења се и гласи: „Средства буџета за реализацију расхода, из прихода 2013. 
године, као и из средстава суфицита из ранијих година од 1.092.258.632,12 динара и 
средстава расхода индиректних корисника буџета општине Ковин из  сопствених прихода 
и прихода из других извора буџетских корисника, од 73.029.601,76 динара, у укупном 
износу 1.165.288.233,88 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака“, и то: 
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Члан 6. 
 

У члану 15. став 1. износ од „4.000.000,00“ замењује се износом од „3.526.000,00“, а „0,45 %“  
замењује се са „0.32 %“. 

 
Члан 7. 

 
Члан 38. мења се и гласи „Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће  се од 

01.01.2013. године.“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 400-1/2013-I  од  27. фебруара 2013. године 

                                                                         
ПРЕДСЕДНИК                                              

Срђан Стојановић, професор 
 
 
98. 
 
 На основу члана 13. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 39. став 1. тачка 30. и 
члана 105. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ 
САРАДЊЕ ОПШТИНЕ КОВИН СА 
ОПШТИНОМ ЗУБИН ПОТОК НА 

КОСОВУ И МЕТОХИЈИ  
 

Члан 1. 
 ПРИХВАТА СЕ Повеља о пове-
зивању српских општина Косова и Метохије 
са унутрашњошћу Србије коју су 4. новембра 
2012. године у Косовској Митровици потпи-
сали Канцеларија за Косово и Метохију Вла-
де Републике Србије и седамдесет представ-
ника општина и градова из централне Србије 
и АП Војводине, међу којима и представник 
општине Ковин.  
 Повеља из става 1. овог члана састав-
ни је део ове Одлуке.  
 

Члан 2.  
 Ближи облици и садржина сарадње са 
општином Зубин Поток уредиће се Повељом 
о братимљењу.  

 Братимљење и сарадња се успостав-
љају у циљу присуства српских институција 
на Косову и Метохији и дугорочног повези-
вања у области привреде, науке, образовања, 
кулутре, спорта и на свим другим пољима из 
делокруга локалне самоурпаве, где за то 
постоје могућности.  
 

Члан 3. 
 Повељу о братимљењу потписаће 
председник општине Ковин, или лице које он 
овласти. 

Члан 4. 
 Средства за спровођење Протокола, 
односно за финансирање сарадње, обезбе-
диће се у буџету општине Ковин. 
 

Члан 5. 
 Ову Одлуку доставити Канцеларији 
за Косово и Метохију Владе Републике Ср-
бије и општини Зубин Поток.  
 

Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 69-1/2013-I од  27. фебруара 2013. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић,професор 
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99. 
 

На основу члана 11. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Сл. 
гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012) 
и члана 39. став 1. тачка 6. Статута општине 
Ковин ("Сл.лист општине Ковин", бр.11/12- 
пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.02.2013.год. донела  је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
                             

Члан 1. 
              У Одлуци о локалним комуналним 
таксама („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
8/2007, 19/2008, 23/2009, 13/2010, 7/2011, 
12/2011 и 20/2012) у члану 8. став 1. бришу 
се речи: „Оделење за грађевинско комунал-
не послове, инспекцијске, правне и послове 
привреде“ и уместо њих додају се речи: 
„Оделење за урбанизам, стамбено-комунал-
не послове и заштиту животне средине“. 
       

Члан 2. 
 У ставу 3. члана 8. Одлуке испред 
речи „принудну“ додају се речи : „Контролу 
наплате локалних комуналних такси“. 
    

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу oсмог дана 
од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Ковин”.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 434-3/2013-I од  27. фебруара 2013. 

године 
                
   ПРЕДСЕДНИК, 
     Срђан Стојановић, професор 
 
100. 
 

На основу члана 4. став 2. и члана 5. у 
вези са чланом 65 став 1. Закона о јавним 
предузећима  ("Сл. гласник РС", бр. 
119/2012), члана 32. став 1. тачка 8. у вези са 
чланом 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07) и 
члана 39. став 1. тачка 6. у вези са чланом 15. 

став 1. тачка 6. Статута општине Ковин ("Сл. 
лист општине Ковин", бр. 11/2012 - 
пречишћен текст), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ 

АКТА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ 

СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

 
 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком врши се усклађивање 
оснивачког акта Јавног предузећа за 
комуналне послове и стамбене услуге са 
Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник 
РС", бр. 119/2012). 

 
Члан 2. 

 Јавно предузеће за комунално-
стамбену делатност "Ковински комуналац" 
Ковин  уписано је у регистар дана 28. јуна 
1990. године код  Привредног суда у Панче-
ву, а превођење уписа извршено је код 
Агенције за привредне регистре Решењем 
број БД. 4243/2005 од 07.3.2005. године. 
 

Члан 3. 
 Овим актом о оснивању  јаввног 
предузећа (у даљем тексту: оснивачки акт) 
прописују се одредбе о: 
 1. називу и седишту оснивача; 
 2. пословном имену и седишту јавног 
предузећа; 
 3. делатности јавног предузећа; 

4. правима, обавезама и 
одговорностима оснивача према 
јавном предузећу и јавног предузећа 
према оснивачу; 
5. условима и начину утврђивања и 
распоређивања добити, односно 
начину покрића губитака и сношењa 
ризика; 

 6. условима и начину задуживања 
јавног предузећа; 
 7. заступању јавног предузећа; 
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 8. основном капиталу, као и опису, 
врсти и вредности неновчаног улога; 
 9. органима јавног предузећа; 
 10.имовини која се не може отуђити; 

11. о располагању (отуђење и 
прибављање) стварима у јавној 
својини која су пренета јавном 
предузећу у склaду са Законом о 
јавној својини и посебним уговором; 
12. ревизији финансијског извештаја;  

 13. општим актима Јавног предузећа; 
 14. јавности у раду Јавног предузећа; 
 15. остваривању права на штрајк; 
 16. заштити животне средине. 
 

Члан 4. 
 Јавно предузеће оснива се и послује 
ради: 
 1.обезбеђивања трајног обављања де-
латности од општег интереса и уредног 
задовољавања потреба корисника кому-
налних услуга; 
 2.развоја и унапређења обављања ко-
муналних делатности; 
 3.обезбеђивања техничко-технолош-
ког и економског јединства система кому-
налних делатности и усклађености његовог 
развоја; 
 4.стицањa добити; 
 5.остваривања и другог законом утвр-
ђеног интереса. 
 

1. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА 
 

Члан 5. 
 Оснивач Јавног предузећа за кому-
нално-стамбену делатност "Ковински кому-
налац" Ковин је општина Ковин, ул. ЈНА бр. 
5. 
 Функцију Оснивача из става 1. овог 
члана врши Скупштина општине Ковин у 
свим случајевима осим у пословима које је 
Скупштина општине пренела својим одлу-
кама у надлежност Општинском већу опш-
тине Ковин. 
 

2. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 6. 

 Јавно предузеће послује под именом: 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО-

СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ "КОВИНСКИ 
КОМУНАЛАЦ" КОВИН. 
 Скраћено пословно име предузећа је: 
ЈП "Ковински комуналац" Ковин.  
 

Члан 7. 
 Седиште Јавног предузећа је у 
Ковину, Улица Соње Маринковић бр. 6. 
 

Члан 8. 
 Пословно седиште и пословно име 
Јавног предузећа за комунално-стамбену де-
латност "Ковински комуналац" Ковин (у 
даљем тексту: Јавно предузеће) из члана 6. и 
7. ове Одлуке утврђују се уз сагласност 
Скупштине општине Ковин. 

Инцијативу за промену седишта и 
пословног имена може поднети: 
 1. надзорни одбор Јавног предузећа; 
 2. Општинско веће општине Ковин; 
 3. 1/3 одборника Скупштине  
                  општине. 
 Одлуку о промени седишта и послов-
ног имена Јавног предузећа доноси Надзорни 
одбор, по претходно прибављеном мишљењу 
директора Јавног предузећа, уз сагласност 
Скупштине општине Ковин. 
 Одлука из става 3. овог члана 
објављује се у „Службеном листу општине 
Ковин“. 
 

3. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 9. 
 Претежна делатност Јавног предузећа 
је: 
 36.00 - скупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде 
 Поред претежне делатности из става 
1. овог члана, Јавно предузеће обавља и 
следеће делатности:  
 35.30 - снабдевање паром и 
климатизација; 
 37.00 - уклањање отпадних вода; 
 38.11 - скупљање отпада који није 
опасан; 
 38.21 - третман и одлагање отпада 
који није опасан; 
 39.00 - санација, рекултивација и 
друге услуге у области управљања отпадом; 
 42.21 - изградња цевовода; 
 43.11 - рушење објеката; 
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 43.22 - постављање водоводних, 
канализационих, грејних и климатизованих 
система;  
 43.39 - остали завршни радови;  
 43.99 - остали непоменути 
специфични грађевински радови;  
 52.21 - услужне делатности у 
копненом саобраћају;  
 81.10 - услуге одржавања објекта; 
 81.20 - услуге чишћења;  
 81.21 - услуге редовног чишћења 
зграда;  
 81.22 - услуге осталог чишћења 
зграда и опреме;  
 81.29 - услуге осталог чишћења; 
 81.30 - услуге уређења и одржавања 
околине;  
 82.99 - остале услужне активности 
подршке пословању (очитавање бројила за  
потрошњу воде); 
 96.03 - погребне и сродне делатности; 
 96.09 - остале непоменуте личне 
услужне делатности. 
 Поред наведених делатности, Јавно 
предузеће обавља и друге делатности у 
складу са посебним одлукама Скупштине 
општине Ковин. 
. 

Члан 10. 
 Одлуку о промени делатности Јавног 
предузећа доноси Надзорни одбор Јавног 
предузећа, по претходно прибављеној саг-
ласности Скупштине општине Ковин. 
 
4. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ПРЕМА ОСНИВАЧУ 
 

Члан 11. 
 Оснивач у складу са законом обезбе-
ђује организационе, материјалне и друге ус-
лове за изградњу, одржавање и функцио-
нисање комуналних објеката и за техничко-
технолошко јединство система и уређује и 
обезбеђује обављање комуналних делатности 
и њихов развој у складу са Законом о кому-
налним делатностима. 
 

Члан 12. 
 Ради обезбеђивања заштите општег 
интереса у Јавном предузећу Скупштина 
општине Ковин даје сагласност на: 

 1. статут Јавног предузећа; 
 2. годишњи програм пословања 
Јавног предузећа; 
 3. посебан програм коришћења 
буџетске помоћи (субвенција); 
 4. давање гаранција, авала, јемства, 
залога и других средстава обезбеђења; 
 5. располагање (прибављање и 
отуђење) средствима у својини Јавног 
предузећа, вредности преко 0,5% планираног 
годишњег буџета општине Ковин; 
 6. улагање капитала; 
 7. статусне промене Јавног предузећа; 
 8. акт о процени вредности капитала 
и исказивању тог капитала у акцијама, као и 
на  програм и одлуку о својинској 
трансформацији. 
 
 Општинско веће општине Ковин 
даје сагласност на: 
 1. одлуку о промени цена комуналних 
услуга, на основу Закона о комуналним делa-
тностима и Одлуке о комуналним делат-
ностима; 

2. располагање (прибављање и оту-
ђење) средствима у својини Јавног предузећа, 
 вредности до 0,5% планираног годишњег 
буџета општине Ковин; 
 3. Правилник о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова и радних 
задатака у Јавном предузећу; 
 

Члан 13. 
 У случају поремећаја у пословању у 
Јавном предузећу, Скупштина општине може 
предузети мере којима ће се обезбедити 
услови за несметано функционисање преду-
зећа, а нарочито: 
 1. промену унутрашње организације 
Јавног предузећа; 
 2. разрешење надзорног органа и 
директора Јавног предузећа; 
 3. ограничавање права Јавном 
предузећу у погледу располагања новчаним 
средствима  и у погледу потписивања 
одређених уговора; 
 4. одређивање надзора над радом  
Јавног предузећа за одређени временски 
период. 
 

Члан 14. 
 За време ратног стања, непосредне 
ратне опасности и ванредног стања, 
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Општинско веће општине Ковин може Јав-
ном предузећу утврдити организацију за из-
вршење одређених послова од стратешког 
значаја за грађане општине Ковин (снабдева-
ње водом за пиће, изношење смећа, одржава-
ње чистоће на јавним и зеленим површинама, 
погребне услуге ...) 
 Јавно предузеће, у случају проглаше-
ња ванредног стања, обавезно је да извршава 
наредбе и налоге Општинског штаба за 
ванредне ситуације.  

 
5.  УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 

РАСПОРЕЂИВАЊА 
ДОБИТИ, ОДНОСНО НАЧИН 

ПОКРИЋА ГУБИТКА 
И СНОШЕЊА РИЗИКА 

 
Члан 15. 

 Одлуку о расподели добити доноси 
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз саглас-
ност Скупштине општине Ковин. 
 Део добити у висини од 30% усмера-
ва се Оснивачу и уплаћује на рачун прописан 
за уплату јавних прихода. 
 

Члан 16. 
 Одлуку о начину покрића губитка 
доноси Надзорни одбор Јавног предузећа, уз 
сагласност Скупштине општине Ковин. 
 

6. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 17. 

 Јавно предузеће може се задужити за 
набавку основних средства и обезбеђење 
обртних средства. 
 Одлуку о задуживању Јавног предузе-
ћа доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
Скупштине општине Ковин. 
 Укупно задуживање Јавног предузећа 
не сме прећи 10% укупно остварених прихо-
да у претходној години. 
 Контролу наменског коришћења 
кредита врши буџетски инспектор општине 
Ковин. 
  

7. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 18. 
Јавно предузеће  представља и 

заступа Директор. 

Члан 19. 
 Директор има право заступања према 
трећим лицима без ограничења.  
 Писменим пуномоћјем Директор мо-
же овластити друго лице да заступа и пред-
ставља Јавно предузеће. 
 Пуномоћје мора бити у писменој 
форми, са навођењем врсте послова због 
којих се даје, обима послова и рока у којем 
важи. 
 

Члан 20. 
 Директор је наредбодавац за распола-
гање новчаним средствима Јавног предузећа. 
 Директор Јавног предузећа депонује 
потпис за расплагање новчаним средствима 
код пословне банке. 
 Одлуком Надзорног одбора, за 
депоновање потписа може бити овлашћено и 
друго лице запослено у Јавном предузећу. 
 

8. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 21. 

 Основни капитал Јавног предузећа 
чине уписани неновчани капитал на дан 
доношења ове Одлуке код Агенције за 
привредне регистре, у износу од 409.226,60 
РСД и унети неновчани капитал у износу од 
409.226,60 РСД. 
 Унети неновчани капитал је капитал 
у обртним и основним средствима Јавног 
предузећа. 
 

Члан 22. 
 Повећање или смањивање основног 
капитала врши се када су испуњени услови 
прописани законом, одлуком Надзорног 
одбора Јавног предузећа, на коју сагласност 
даје Скупштина општине Ковин. 
 

9. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 23. 
 Управљање у јавном предузећу 
организује се као једнодомно. 
 
 Органи Јавног предузећа су: 
 1.надзорни одбор 
 2. Директор. 
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9.1. Надзорни одбор 
 

Члан 24. 
 Надзорни одбор Јавног предузећа има 
три члана. 
 Председника и чланове Надзорног 
одбора именује Скупштина општине Ковин, 
на период од четири године. 
 

Члан 25. 
 У Надзорни одбор Јавног предузећа 
именују се: 
 - један члан из реда запослених у 
Јавном предузећу; 
 - два члана представника локалне 
самоуправе. 
 

Члан 26. 
 Представник запослених у Надзорном 
одбору предлаже се на начин утврђен Ста-
тутом Јавног предузећа. 
 

Члан 27. 
 За председника Надзорног одбора 
именује се представник локалне самоуправе. 
 За председника и чланове Надзорног 
одбора именују се лица која испуњавају 
следеће услове: 
 1. да је пунолетно и пословно спосо-
бно; 
 2. да има стечено високо образовање 
у трајању од најмање четири године; 
 3. да је стручњак у области комунал-
них делатности, односно да познаје начин 
обављања и развој комуналних делатности; 
 4. да има најмање три године 
искуства на руководећем положају; 
 5. да поседује стручност у  области 
финансија, права или кооперативног управ-
љања; 
 6. да није осуђивано на условну или 
безусловну казну за кривична дела против 
привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, као и да му није изречена мера 
безбедности забране обављања претежне 
делатности Јавног предузећа. 
 

Члан 28. 
 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода 
на које су именовани, оставком и разреше-
њем. 

 Председник и чланови Надзорног 
одбора разрешавају се пре истека периода на 
које су именовани, уколико: 
 - не доставе Скупштини општине на 
сагласност годишњи програм пословања; 
 - Скупштина општине не прихвати 
финансијски извештај Јавног предузећа; 
 - пропусте да предузму неопходне 
мере пред надлежним органима у случају 
постојања сумње да одговорно лице Јавног 
предузећа делује на штету Јавног предузећа 
кршењем директорских дужности, несавес-
ним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног 
одбора могу се разрешити пре истека перио-
да на које су именовани, уколико Јавно пре-
дузеће не испуни годишњи програм пос-
ловања или не оствари кључне показатеље 
учинка; 
 Председник и чланови Надзорног 
одбора којима је престао мандат, дужни су да 
врше своје дужности до именовања новог 
надзорног одбора, односно именовања новог 
председника и чланова надзорног одбора. 
 

Члан 29. 
 Надзорни одбор: 
 1.утврђује пословну стратегију и пос-
ловне циљеве Јавног предузећа и стара се о 
њиховој реализацији; 
 2. усваја извештај о степену реали-
зације програма пословања; 
 3. доноси годишњи програм посло-
вања, уз сагласност Скупштине општине Ко-
вин; 
 4. надзире рад Директора; 
 5. врши унутрашњи надзор над пос-
ловањем Јавног предузећа; 
 6. успоставља унутрашњу контролу, 
одобрава и прати рад рачуновоства; 
 7. утврђује финансијске извештаје 
Јавног предузећа и доставља их Скупштини 
општине Ковин на разматрање и давање 
сагласности; 
 8. доноси Статут Јавног предузећа уз 
сагласност Скупштине општине Ковин; 
 9. одлучује о статусним променама и 
оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност Скупштине општине Ковин; 
 10. доноси одлуке о промени цена ко-
муналних услуга уз сагласност Општинског 
већа општине Ковин, за цене за које је 
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предвиђена сагласност по Закону о кому-
налним делатностима; 
 11. доноси средњорочни план опре-
мања Јавног предузећа; 
 12. прати законитост коришћења 
непокретности које су пренете на коришћење 
Јавном предузећу; 
 13. предлаже Скупштини општине 
Ковин изградњу одређених комуналних обје-
ката од интереса за грађане општине Ковин; 
 14. доноси одлуку о расподели доби-
ти, односно начину покрића губитака, уз саг-
ласност Скупштине општине Ковин; 

15. даје сагласност Директору за пре-
дузимање послова или радњи у складу са 
законом, овим Оснивачким актом и Статутом 
Јавног предузећа; 
 16. закључује уговор о раду на одре-
ђено време са Директором предузећа; 
 17. врши и друге послове у складу са 
законом и Статутом Јавног предузећа. 
 Надзорни одбор не може пренети 
право одлучивања о питањима из своје над-
лежности на Директора или друго лице у 
Јавном предузећу. 
 

Члан 30. 
 Председник и чланови Надзорног 
одбора имају право на одговарајућу месечну 
накнаду за рад у надзорном одбору, и то: 
 - председник Надзорног одбора у 
висини од 30% од просечне зараде исплаћене 
у Републици Србији, према последњем објав-
љеном податку надлежног органа за ста-
тистику; 
 - чланови надзорног одбора у висини 
од 20% од просечне зараде исплаћене у 
Републици Србији, према последњем објав-
љеном податку надлежног органа за статис-
тику. 
 Висина месечне накнаде опредељена 
у ставу 1. алинеја 1. и 2. овог члана ускла-
ђиваће се са  реализацијом годишњег 
програма рада Јавног предузећа.  
 

9.2. Д и р е к т о р 
 

Члан 31. 
 Директора Јавног предузећа именује 
Скупштина општине Ковин, на период од 
четири године, на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 

Члан 32. 
 За директора Јавног предузеће 
именује се лице које испуњава следеће усло-
ве: 
 1. да је пунолетно и пословно спо-
собно; 
 2. да познаје начин пружања услуга 
комуналних делетности и развој комуналних 
делатности; 
 3. да има високо образовање - 
машински, електротехнички, економски, 
правни, грађевински и технолошки факул-
тет; 
 4. да има најмање пет година радног 
искуства, од чега три године на пословима у 
области комуналних делатности или посло-
вима праћења рада и надзора над радом јав-
них предузећа; 
 5. да није осуђивано за кривична дела 
против привреде, правног саобраћаја и служ-
бене дужности; 
 6. да му није изречена мера безбед-
ности забране обављања делатности која је 
претежна делатност Јавног предузећа. 
 

Члан 33. 
 Директор Јавног предузећа: 
1. представља и заступа Јавно предузеће; 
2. организује и руководи процесом рада; 
3. води пословање Јавног предузећа; 
4. одговара за законитост рада Јавног пре-

дузећа; 
5. предлаже годишњи програм пословања, 

средњорочни план опремања Јавног пре-
дузећа и предузима мере за његово спро-
вођење; 

6. предлаже финансијске извештаје; 
7. извршава одлуке Надзорног одбора; 
8. одлучује о правима, обавезама и одговор-

ностима запослених у Јавном предузећу на 
основу Закона о раду и општих аката 
Јавног предузећа; 

9. предлаже Надзорном одбору промену цена 
комуналних услуга; 

10. стара се о законитом коришћењу непо-
кретности које су пренете на коришћење 
Јавном предузећу; 

11. предлаже Надзорном одбору одлуку о 
расподели добити, односно начину покри-
ћа губитака; 

12. врши и друге послове одређене законом и 
статутом Јавног предузећа.  
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Члан 34. 
 Директор има право на зараду у 
складу са Уговором о раду који закључује са 
Надзорним одбором Јавног предузећа. 
 

Члан 35. 
 Директор Јавног предузећа именује 
се по спроведеном јавном конкурсу. 
 Јавни конкурс спроводи комисија за 
именовање, коју образује Скупштина опш-
тине Ковин. 
 Комисија има председника и два чла-
на. Један члан комисије именује се на пред-
лог Сталне конференције градова и општина. 
Два члана комисије именује Скупштина опш-
тине Ковин. 
 Чланови комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у скупштини 
аутономне покрајине, одборници у скупш-
тини општине, као ни именована лица у 
органима општине Ковин. 
 

Члан 36. 
 Спровођење јавног конкурса започи-
ње доношењем Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора јавног 
предузећа, коју доноси Скупштина општине 
Ковин. 
 Предлог за доношење Одлуке из 
става 1. овог члана може поднети: 
 1. Општинска управа; 
 2. Надзорни одбор Јавног предузећа. 
 

Члан 37. 
 Оглас о јавном конкурсу припрема 
Општинска управа Ковин. 
 Оглас о јавном конкурсу доставља се 
Скупштини општине Ковин. 
 После усвајања текста огласа на 
седници Скупштине општине, Општинска 
управа објављује оглас у „Службеном глас-
нику РС“ и на интернет страници општине 
Ковин, у року од осам дана од дана усвајања 
текста огласа и Одлуке из члана 36. ове 
Одлуке. 
 Оглас о јавном конкурсу садржи по-
датке о јавном предузећу, радном месту, ус-
ловима за именовање директора јавног пре-
дузећа, месту рада, стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама које се оцењују 
у изборном поступку, рок у коме се подносе 
пријаве, податке о лицу задуженом за давање 
обавештења о јавном конкурсу, адресу на 

коју се пријаве подносе, податке и доказе 
који се прилажу уз пријаву. 
 Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс је 15 дана од дана објављивања јав-
ног конкурса у „Службеном гласнику РС“ 
 Неблаговремене, неразумљиве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, комисија одбацује закључком против 
којег није допуштена жалба. 
 

Члан 38. 
 Комисија саставља списак кандидата 
који испуњавају услове за именовање и међу 
њима спроводи изборни поступак, на начин 
прописан чланом 30. Закона о јавним пре-
дузећима и сачињава ранг листу на основу 
члана 31. Закона о јавним предузећима. 
 

Члан 39. 
 Скупштина општине Ковин, након 
разматрања достављене листе и предлога 
акта, одлучује о именовању директора Јавног 
предузећа, доношењем решења о именовању 
предложеног кандидата или неког другог 
кандидата са листе. 
 Решење о именовању директора ко-
начно је. 
 Решење о именовању директора дос-
тавља се лицу које је именовано и објављује 
се у „Службеном листу општине Ковин“ и на 
интернет страници општине Ковин. 
 По примерак решења са образло-
жењем доставља се и свим кандидатима који 
су учествовали у поступку јавног конкурса. 
 Кандидату који је учествовао у 
изборном поступку, на његов захтев, коми-
сија је дужна да у року од два дана од дана 
пријема захтева, омогући увид у доку-
ментацију јавног конкурса, под надзором 
комисије. 
 

Члан 40. 
 Именовани кандидат дужан је да 
ступи на рад у року од осам дана од дана 
објављивања решења о именовању у „Служ-
беном листу општине Ковин“. 
 Директор Јавног предузећа заснива 
радни однос на одређено време. 
 

Члан 41. 
 Ако ни после спроведеног јавног 
конкурса Скупштини општине не буде пред-
ложен кандидат за именовање због тога што 
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је комисија утврдила да ниједан кандидат 
који је учествовао у изборном поступку не 
испуњава услове за именовање, или ако 
Скупштина општине не именује предложеног 
кандидата или другог кандидата са листе, 
спроводи се нови јавни конкурс на начин и 
по поступку прописаном Законом о јавним 
предузећима и овом Одлуком. 
 

Члан 42. 
 Мандат Директора престаје истеком 
период на који је именован, оставком и 
разрешењем. 
 Оставка се подноси Скупштини опш-
тине Ковин. 
 
 Предлог за разрешење Директора 
Јавног предузећа може поднети: 

1. Надзорни одбор Јавног предузећа и 
2. Општинско веће општине Ковин. 

 
 Предлог из става 1. мора бити образ-
ложен, са навођењем разлога због којих се 
предлаже разрешење. 
 

Члан 43. 
 Скупштина општине Ковин разре-
шиће директора Јавног предузећа пре истека 
периода на који је именован уколико: 
 1. у току трајања мандата престане да 
испуњава услове за Директора Јавног преду-
зећа из члана 33. ове Одлуке; 
 2. се утврди да је због нестручног, не-
савесног обављања дужности и поступања 
супротног пажњи доброг привредника и оз-
биљних пропуста у доношењу и извршавању 
одлука и организовању послова у јавном 
предузећу, дошло до знатног одступања од 
остваривања циља пословања јавног пре-
дузећа, односно плана пословања јавног 
предузећа; 
 3. у току трајања мандата буде пра-
воснажно осуђен на условну или безусловну 
казну затвора и 
 4. у другим случајевима прописаним 
законом. 
 

Члан 44. 
 Скупштина општине Ковин на основу 
предлога Надзорног одбора Јавног предузећа, 
односно Општинског већа, може разрешити 
Дирекора Јавног предузећа пре истека ман-
дата на које је именован уколико: 

 1. не спроведе годишњи програм пос-
ловања; 
 2. не испуњава обавезе предвиђене 
чланом 55. Закона о јавним предузећима; 
 3. не извршава одлуке Надзорног 
одбора; 
 4. се утврди да делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем и на други начин; 
 5. се утврди да је, због нестручног, 
несавесног обављања дужности и поступања 
супротног пажњи доброг привредника и оз-
биљних пропуста у доношењу и извршавању 
одлука и организовању послова у Јавном 
предузећу, дошло до одступања од основног 
циља пословања јавног предузећа, односно 
плана пословања јавног предузећа. 
 6. не примени предлоге Комисије за 
ревизију или не примени рачуновоствене 
стандарде у припреми финансиских извеш-
таја и  
 7. у другим случајевима прописаним 
законом. 
 

Члан 45. 
 Скупштина општине Ковин мора 
донети решење о суспензији Директора Јав-
ног предузећа, уколико су испуњени услови 
из члана 40. Закона о јавним предузећима. 

 
9.3. Вршилац дужности 

 
Члан 46. 

 Скупштина општине Ковин именује 
вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа, у следећим случајевима: 
 1. уколико Директору престане ман-
дат због истека периода на који је именован, 
због подношења оставке или у случају раз-
решења пре истека мандата; 
 2. уколико буде донето решење о 
суспензији Директора; 
 3. у случају смрти или губитка пос-
ловне способности Директора. 
 
 Вршилац дужности мора да испуњава 
услове за избор директора утврђене чланом 
32. ове Одлуке. 
 Вршилац дужности може бити име-
нован на период који није дужи од шест 
месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима, 
а ради спречавања настанка материјалне 
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штете, Скупштина општине може донети 
одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест 
месеци. 
 Вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћења Директора. 
 

10. ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ 
ОТУЂИТИ 

 
Члан 47. 

 Јавно предузеће не може отуђити: 
 1. добра у општој употреби; 
 2. комуналне мреже. 

 
Члан 48. 

 Под добрима у општој употреби 
подразумевају се: 

1. водоводни објекти (бунари) заједно 
са земљиштем на којем су лоцирани 
бунари; 

 2. гробља; 
 3. пијаце; 
 4. јавне чесме; 
 5. као и остала добра у општој 
употреби прописана законом. 
 

Члан 49. 
 Под комуналним мрежама 
подразумевају се: 
 1. водоводне мреже; 
 2. канализационе мреже; 
 3. мрежа топлодалековода заједно са 
свим подстаницама; 
 4. мрежа атмосфреске канализације. 
 

Члан 50. 
 Над добрима у општој употреби и 
комуналним мрежама не може се стећи право 
својине одржајем, нити се може засновати 
хипотека или друго средство стварног обез-
беђења. 
 

11. РАСПОЛАГАЊЕ (ОТУЂЕЊЕ И 
ПРИБАВЉАЊЕ) СТВАРИМА 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈА СУ 
ПРЕНЕТА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 
Члан 51. 

 Јавно предузеће користи непокрет-
ности које нису уложене у капитал, на основу 
посебних уговора о давању на коришћење 
одређених непокретности у јавној својини, 

које општина Ковин закључује са Јавним 
предузећем. 
 

Члан 52. 
 Непокретности које користи Јавно 
предузеће по основу уговора из члана 51. ове 
Одлуке не могу бити предмет отуђења од 
стране Јавног предузећа. 
 

Члан 53. 
 Јавно предузеће може прибављати 
покретне ствари (моторна возила, прикључне 
уређаје, и друга основна средства), на основу 
годишњег програма рада и средњорочног 
плана опремања Јавног предузећа. 
 Прибављање покретних ствари из 
става 1. овог члана врши се на начин и по 
поступку прописаном Законом о јавним 
набавкама. 
 

12. РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА 

 
Члан 54.  

 Јавно предузеће обавезно је да врши 
ревизију финансијских извештаја од стране 
овлашћеног ревизора у складу са прописима 
о рачуноводству.  
 
13. ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 55. 

 Општи акти Јавног предузећа су: 
 1. Статут Јавног предузећа; 

2. Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
послова и радних задатака; 

 3. Појединачни колективни уговор 
Јавног предузећа; 
 4. Правилник о рачуновоственим 
политикама; 
 5. Правилник о заштити од пожара; 
 6. други општи акти утврђени 
законом и статутом Јавног предузећа. 
 

Члан 56. 
 Статут Јавног предузећа доноси Над-
зорни одбор, уз сагласност Скупштине опш-
тине Ковин. 
 Статут Јавног предузећа мора бити у 
сагласности са Законом о јавним предузе-
ћима и у сагласности са овом Одлуком. 



Страна 66  Број 4                   С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т               27. Фебруар 2013. године 
 
 
 
 Статут Јавног предузећа објављује се 
у „Службеном листу општине Ковин“ и на 
интернет страници општине Ковин. 
 

Члан 57. 
 Правилник о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова и радних 
задатака доноси Директор Јавног предузећа, 
уз сагласност Општинског већа општине 
Ковин. 
 Правилник из става 1. објављује се на 
огласној табли Јавног предузећа. 
 

Члан 58. 
 Појединачни колективни уговор Јав-
ног предузећа потписују директор, репрезен-
тативни синдикат и овлашћено лице Осни-
вача. 
 У име оснивача, Појединачни колек-
тивни уговор Јавног предузећа потписује 
Председник општине на основу посебног 
закључка Општинског већа општине Ковин. 
 

Члан 59. 
 Други општи акти доносе се на начин 
предвиђен Статутом Јавног предузећа. 
 

14. ЈАВНОСТ У РАДУ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 60. 

 Јавно предузеће обавезно је да најма-
ње једном тромесечно извештава јавност о: 
 1. извршавању годишњег програма 
рада; 
 2. реализацији одлука Надзорног 
одбора и Оснивача; 

3. пружању комуналних услуга и 
проблемима у вези са пружањем тих 
услуга; 

  
 Јавно предузеће обавезно је да једном 
годишње обавештава јавност о: 
 1. годишњем извештају о раду; 
 2. ревидираном финансијском 
извештају; 
 3. извештају о редовним и ванредним 
ревизијама; 
 4. саставу Надзорног одбора; 
 5. подацима о Директору. 
 

 
 

15. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 
 

Члан 61. 
Право на штрајк запослени у Јавном 

предузећу остварују у складу са законом 
којим се уређују услови за организовање 
штрајка, колективним уговором и другим 
актима Јавног предузећа. 

 
Члан 62. 

 У случају да се у Јавном предузећу не 
обезбеде услови за остваривање минимума 
процеса рада, Општинско веће општине 
Ковин предузима неопходне мере, ако оцени 
да могу наступити штетне последице за 
живот и здравље људи или њихову безбед-
ност и безбедност имовине или друге штетне 
неотклоњиве последице, и то: 
 1. увођењем радне обавезе; 
 2. радним ангажовањем запослених из 

других предузећа и установа; 
 3. радним ангажовањем незапослених 

лица; 
4. покретањем поступка за 
утврђивање одговорности Директора, 
председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа. 

 
16. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Члан 63. 

 Јавно предузеће дужно је да у обав-
љању својих активности обезбеди заштиту 
животне средине, и то: 
 1. применом и спровођењем прописа 
о заштити животне средине; 
 2. одржавањем комуналних објеката у 
складу са прописима о заштити животне сре-
дине; 
 3. организовањем процеса рада и 
употребом производа који мање угрожавају 
животну средину; 
 4. предузимањем мера превенције и 
отклањања последица угрожавања и штете по 
животну средину; 
 5. спровођењем мера заштите живот-
не средине предвиђених Акционим планом 
заштите животне средине на територији опш-
тине Ковин. 
 6. вођењем евиденције о потрошњи 
сировина, енергије, сакупљању комуналног 
отпада и достављање потребних евиденција 
надлежним органима; 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 64. 
 Јавно предузеће дужно је да своја 
општа акта усагласи са овом оснивачком 
Одлуком у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 
 

Члан 65. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке, 
Управни одбор Јавног предузећа наставља да 
обавља послове Надзорног одбора прописане 
Законом о јавним предузећима и овом Одлу-
ком, до именовања председника и чланова 
Надзорног одбора у складу са овом Одлуком. 
 Даном именовања председника и 
чланова Надзорног одбора, престаје са радом 
Управни одбор Јавног предузећа. 
 Именовање председника и чланова 
Назорног одбора Јавног предузећа извршиће 
се до 30. јуна 2013. године. 
 

Члан 66. 
 Директор именован од стране оснива-
ча, по претходно спроведеном поступку јав-
ног конкурса, наставља са радом до истека 
мандата. 
 

Члан 67. 
 За све што није предвиђено одред-
бама ове Одлуке примењују се одредбе Зако-
на о јавним предузећима и одредбе Закона о 
привредним друштвима. 
 

Члан 68. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о оснивању јавног 
предузећа за комуналне послове и стамбене 
услуге ("Сл. лист општина Панчево, Ковин и 
Опово", број 6/94, "Сл. лист општине 
Смедерево и Ковин", број 2/96, 8/96 и 17/98 и 
"Сл. лист општине Ковин", број 1/2004 и 
8/2007). 
 

Члан 69. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Ковин". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 023-2/2013-I од  27. фебруара 2013. г. 

    
  ПРЕДСЕДНИК 

Срђан  Стојановић, професор 
 

101. 
 

На основу члана 4. став 2. и члана 5. у 
вези са чланом 65 став 1. Закона о јавним 
предузећима  ("Сл. гласник РС", бр. 
119/2012), члана 100. Закона о енергетици 
("Сл. гласник РС", број 57/2011, 80/2011 - 
испр. и 93/012)  и члана 39. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ковин ("Сл.лист општине 
Ковин", бр. 11/2012 - пречишћен текст), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА СА ЗАКОНОМ 
О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком врши се усклађивање 
оснивачког акта Јавног предузећа за дистри-
буцију гаса са Законом о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС", бр. 119/2012). 

 
Члан 2. 

 Јавно предузеће основано је 25. јуна 
1996. године и регистровано је код Трговин-
ског суда у Панчеву у регистарском улошку 
број 1-6229. Превођење уписа извршено је 
код Агенције за привредне регистре Реше-
њем број БД 53458/2005 дана 08.7.2005. го-
дине. 
 

Члан 3. 
 Овим актом о оснивању  јавног 
предузећа (у даљем тексту: оснивачки акт) 
прописују се одредбе о: 
 1. називу и седишту оснивача; 
 2. пословном имену и седишту јавног  
                 предузећа; 
 3. делатности јавног предузећа; 

4. правима, обавезама и одговорнос-
тима оснивача према јавном предузе-
ћу и јавног предузећа према осни-
вачу; 
5. условима и начину утврђивања и 
распоређивања добити, односно на-
чину покрића губитака и сношења 
ризика; 
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 6. условима и начину задуживања  
                јавног предузећа; 
 7. заступању јавног предузећа; 
 8. основном капиталу, као и опису,  
               врсти и вредности неновчаног улога; 
 9. органима јавног предузећа; 
 10. имовини која се не може отуђити; 

11. о располагању (отуђење и прибав-
љање) стварима у јавној својини која 
су пренета Јавном предузећу у складу 
са Законом о јавној својини и посеб-
ним уговором; 
12. ревизија финансијског извештаја;  

 13. општим актима Јавног предузећа; 
 14.ј авности у раду Јавног предузећа; 
 15. остваривању права на штрајк; 
 16. заштити животне средине. 
 

Члан 4. 
 Јавно предузеће оснива се и послује 
ради: 
 1. обезбеђивања трајног обављања 
делатности дистрибуције природног гаса на 
територији општине Ковин; 
 2. развоја и унапређења дистрибутив-
ног система природног гаса; 
 3. обезбеђивања техничко-технолош-
ког јединства дистрибутивног система при-
родног гаса; 

4. стицања добити; 
 5. остваривања и другог законом 
утврђеног интереса. 
 

1. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА 
 

Члан 5. 
 Оснивач Јавног предузећа за послове 
дистрибуције гаса је општина Ковин, ул. ЈНА 
бр. 5. 
 Функцију Оснивача из става 1. овог 
члана врши Скупштина општине Ковин у 
свим случајевима осим у пословима које је 
Скупштина општине пренела својим одлу-
кама у надлежност Општинском већу општи-
не Ковин. 
 

2. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 6. 

 Јавно предузеће послује под именом: 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ДИСТР-
ИБУЦИЈЕ ГАСА "КОВИН - ГАС" КОВИН. 

 Скраћено пословно име предузећа је: 
ЈП "Ковин - гас" Ковин.  
 

Члан 7. 
 Седиште Јавног предузећа је у Ко-
вину, Улица Светозара Марковића бр. 15. 
 

Члан 8. 
 Пословно седиште и пословно име 
Јавног предузећа за  послове дистрибуције 
гаса "Ковин - гас" Ковин (у даљем тексту: 
Јавно предузеће) из члана 6. и 7. ове Одлуке 
утврђују се уз сагласност Скупштине 
општине Ковин. 

Иницијативу за промену седишта и 
пословног имена може поднети: 
 1. надзорни одбор Јавног предузећа; 
 2. Општинско веће општине Ковин; 
 3. 1/3 одборника Скупштине опш-
тине. 
 Одлуку о промени седишта и пос-
ловног имена Јавног предузећа доноси Над-
зорни одбор, по претходно прибављеном 
мишљењу директора Јавног предузећа, уз 
сагласност Скупштине општине Ковин. 
 Одлука из става 3. овог члана објав-
љује се у „Службеном листу општине 
Ковин“. 
 

3. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 9. 
 Делатности Јавног предузећа су: 
 
 35.22 - дистрибуција гасовитих  
                          горива гасоводом; 
 35.23 - трговина гасовитим горивима  
                          преко гасоводне мреже; 
 33.11 - поправка металних производа; 
 42.21 - изградња цевовода; 
 43.12 - припрема градилишта; 
 43.22 - постављање водоводних,  
                          канализационих, грејних и  
                          климатских система; 
 43.22 - постављање водоводних,  
                          канализационих, грејних и  
                          климатизованих система;  
 82.99 - остале услужне активности  
                          подршке пословању. 
 
 Поред наведених делатности, Јавно 
предузеће обавља и друге делатности у 
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складу са посебним одлукама Скупштине 
општине Ковин. 
 

Члан 10. 
 Одлуку о промени делатности Јавног 
предузећа доноси Надзорни одбор Јавног 
предузећа, по претходно прибављеној сагла-
сности Оснивача. 
 
4. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА 

ОСНИВАЧУ 
 

Члан 11. 
 Ради обезбеђивања заштите општег 
интереса у Јавном предузећу, Скупштина 
општине Ковин даје сагласност на: 
 1. статут Јавног предузећа; 
 2. годишњи програм пословања  
                 Јавног предузећа; 
 3. посебан програм коришћења  
                 буџетске помоћи (субвенција); 
 4. располагање (прибављање и оту-
ђење) средствима у својини која су пренета 
Јавном предузећу, вредности преко 0,5% 
планираног годишњег буџета општине 
Ковин; 
 5. улагање капитала; 
 6. статусне промене Јавног предузећа; 
 7. акт о процени вредности капитала 
и исказивању тог капитала у акцијама, као и 
на програм и одлуку о својинској транс-
формацији. 
 Општинско веће општине Ковин 
даје сагласност на: 
 1. располагање (прибављање и отуђе-
ње) средствима у јавној својини која су пре-
нета у својину јавног предузећа, вредности 
до 0,5% планираног годишњег буџета опш-
тине Ковин; 
 2. правилник о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова и радних 
задатака у Јавном предузећу. 
 

Члан 12. 
 У случају поремећаја у пословању у 
Јавном предузећу, Скупштина општине може 
предузети мере којима ће се обезбедити 
услови за несметано функционисање преду-
зећа, а нарочито: 

 1. промену унутрашње организације 
Јавног предузећа; 
 2. разрешење надзорног органа и ди-
ректора Јавног предузећа; 
 3. ограничавање права Јавном преду-
зећу у погледу располагања новчаним сред-
ствима  и у погледу потписивања одређених 
уговора; 
 4. одређивање надзора над радом  Јав-
ног предузећа за одређени временски период. 
 

Члан 13. 
 За време ратног стања, непосредне 
ратне опасности и ванредног стања Општин-
ско веће општине Ковин може Јавном преду-
зећу утврдити организацију за извршење 
одређених послова од стратешког значаја за 
грађане општине Ковин (дистрибуција при-
родног гаса). Јавно предузеће, у случају 
проглашења ванредног стања, обавезно је да 
извршава наредбе и налоге Општинског 
штаба за ванредне ситуације.  

 
5.  УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 

РАСПОРЕЂИВАЊА 
ДОБИТИ, ОДНОСНО НАЧИНА 

ПОКРИЋА ГУБИТКА 
И СНОШЕЊА РИЗИКА 

 
Члан 14. 

 Одлуку о расподели добити доноси 
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагла-
сност Оснивача. 

Део добити у висини од 30% ус-
мерава се Оснивачу и уплаћује на рачун про-
писан за уплату јавних прихода 

 
Члан 15. 

 Одлуку о начину покрића губитка до-
носи Надзорни одбор Јавног предузећа, уз 
сагласност Оснивача. 
 

6. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 16. 

 Јавно предузеће може се задужити за 
набавку основних средства и обезбеђење 
обртних средства. 
 Одлуку о задуживању Јавног преду-
зећа доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
Скупштине општине Ковин. 
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 Укупно задуживање Јавног предузећа 
не сме прећи 10% укупно остварених при-
хода у претходној години. 
 Контролу наменског коришћења кре-
дита врши буџетски инспектор општине 
Ковин. 
  

7. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 17. 
Јавно предузеће  представља и зас-

тупа Директор. 
 

Члан 18. 
 Директор има право заступања према 
трећим лицима без ограничења.  
 Писменим пуномоћјем Директор мо-
же овластити друго лице да заступа и пред-
ставља Јавно предузеће. 
 Пуномоћје мора бити у писменој 
форми, са навођењем врсте послова због 
којих се даје, обима послова и рока у којем 
важи. 
 

Члан 19. 
 Директор је наредбодавац за распола-
гање новчаним средствима Јавног предузећа. 
 Директор Јавног предузећа депонује 
потпис за располагање новчаним средствима 
код пословне банке. 
 Одлуком Надзорног одбора, за 
депоновање потписа може бити овлашћено и 
друго лице запослено у Јавном предузећу. 
 

8. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 20. 

 Основни капитал Јавног предузећа 
чини неновчани капитал исказан у годишњем 
финансијском извештају Јавног предузећа на 
дан доношења ове одлуке. 
 

Члан 21. 
 Повећање или смањивање основног 
капитала врши се када су испуњени услови 
прописани законом, одлуком Надзорног 
одбора Јавног предузећа, на коју сагласност 
даје Скупштина општине Ковин. 
 

9. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 22. 
 Управљање у Јавном предузећу орга-
низује се као једнодомно. 

 Органи Јавног предузећа су: 
 1. Надзорни одбор 
 2. Директор. 
 

9.1. Надзорни одбор 
 

Члан 23. 
 Надзорни одбор Јавног предузећа има 
три члана. 
 Председника и чланове Надзорног 
одбора именује Скупштина општине Ковин, 
на период од четири године. 
 

Члан 24. 
 У Надзорни одбор Јавног предузећа 
именују се: 
 - један члан из реда запослених у 
Јавном предузећу; 
 - два  члана представника локалне 
самоуправе. 
  

Члан 25. 
 Представник запослених у Надзорном 
одбору предлаже се на начин утврђен Стату-
том Јавног предузећа. 
 

Члан 26. 
 За председника Надзорног одбора 
именује се представник локалне самоуправе. 
 За председника и чланове надзорног 
одбора именују се лица која испуњавају сле-
деће услове: 
 1. да је пунолетно и пословно спо-
собно; 
 2. да има стечено високо образовање 
у трајању од најмање четири године; 
 3. да познаје област дистрибуције 
природног гаса; 
 4. да има најмање три године искус-
тва на руководећем положају; 
 5. да поседује стручност у  области 
финансија, права или кооперативног управ-
љања; 
 6. да није осуђивано на условну или 
безусловну казну за кривична дела против 
привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, као и да му није изречена мера 
безбедности забране обављања претежне 
делатности Јавног предузећа. 
 

Члан 27. 
 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода 
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на које су именовани, оставком и разреше-
њем. 
 Председник и чланови Надзорног 
одбора разрешавају се пре истека периода на 
које су именовани, уколико: 
 - не доставе Скупштини општине на 
сагласност годишњи програм пословања; 
 - Скупштина општине не прихвати 
финансијски извештај Јавног предузећа; 
 - пропусте да предузму неопходне 
мере пред надлежним органима у случају 
постојања сумње да одговорно лице Јавног 
предузећа делује на штету Јавног предузећа 
кршењем директорских дужности, несавес-
ним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног 
одбора могу се разрешити пре истека перио-
да на које су именовани, уколико Јавно пре-
дузеће не испуни годишњи програм посло-
вања или не оствари кључне показатеље 
учинка; 
 Председник и чланови надзорног 
одбора којима је престао мандат, дужни су да 
врше своје дужности до именовања новог 
надзорног одбора, односно именовања новог 
председника и чланова надзорног одбора. 
 

Члан 28. 
 Надзорни одбор: 
 1. утврђује пословну стратегију и 
пословне циљеве Јавног предузећа и стара се 
о њиховој реализацији; 
 2. усваја извештај о степену реализа-
ције програма пословања; 
 3. доноси годишњи програм посло-
вања, уз сагласност Скупштине општине Ко-
вин; 
 4. надзире рад Директора; 
 5. врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 
 6. успоставља унутрашњу контролу, 
одобрава и прати рад рачуновоства; 
 7. утврђује финансијске извештаје 
Јавног предузећа и доставља их Скупштини 
општине Ковин на разматрање и давање 
сагласности; 
 8. доноси Статут Јавног предузећа уз 
сагласност Скупштине општине Ковин; 
 9. одлучује о статусним променама и 
оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност Скупштине општине Ковин; 

 10. прати законитост коришћења 
непокретности које су пренете на коришћење 
Јавном предузећу; 
 11. предлаже Скупштини општине 
Ковин изградњу одређених објеката за дис-
трибуцију гаса од интереса за грађане опш-
тине Ковин; 
 12. доноси одлуку о расподели доби-
ти, односно начину покрића губитака, уз 
сагласност Скупштине општине Ковин; 

13. даје сагласност Директору за 
предузимање послова или радњи у складу са 
законом, овим Оснивачким актом и Статутом 
Јавног предузећа; 
 14. закључује уговор о раду на одре-
ђено време са Директором предузећа; 
 15. врши и друге послове у складу са 
законом и Статутом Јавног предузећа. 
 
 Надзорни одбор не може пренети 
право одлучивања о питањима из своје над-
лежности на Директора или друго лице у 
Јавном предузећу. 
 

Члан 29. 
 Председник и чланови Надзорног 
одбора имају право на одговарајућу месечну 
накнаду за рад у надзорном одбору, и то: 
 - председник Надзорног одбора у 
висини од 30% од просечне зараде исплаћене 
у Републици Србије, према последњем 
објављеном податку надлежног органа за ста-
тистику; 
 - чланови Надзорног одбора у висини 
од 20% од просечне зараде исплаћене у 
Републици Србији, према последњем објав-
љеном податку надлежног органа за ста-
тистику. 
 Висина месечне накнаде опредељена 
у ставу 1. алинеја 1. и 2. овог члана усклађи-
ваће се са реализацијом годишњег програма 
рада Јавног предузећа. 
 

9.2. Д и р е к т о р 
 

Члан 30. 
 Директора Јавног предузећа именује 
Скупштина општине Ковин, на период од 
четири године, на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
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Члан 31. 
 За директора Јавног предузеће име-
нује се лице које испуњава следеће услове: 
 1. да је пунолетно и пословно спо-
собно; 
 2. да има високо образовање – ма-
шински или електротехнички факултет ; 
 3. да има најмање пет година радног 
искуства на руководећим радним местима; 
 4. да није осуђивано за кривична дела 
против привреде, правног саобраћаја и служ-
бене дужности; 
 5. да лицу није изречена мера безб-
едности забране обављања делатности која је 
претежна делатност Јавног предузећа. 
 

Члан 32. 
 Директор Јавног предузећа: 
1. представља и заступа Јавно предузеће; 
2. организује и руководи процесом рада; 
3. води пословање Јавног предузећа; 
4. одговара за законитост рада Јавног 
предузећа; 
5. предлаже годишњи програм пословања, 
средњорочни план опремања Јавног 
предузећа и предузима мере за његово 
спровођење; 
6. предлаже финансијске извештаје; 
7. извршава одлуке Надзорног одбора; 
8. одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима запослених у јавном 
предузећу на основу Закона о раду и општих 
аката Јавног предузећа; 
9. стара се о законитом коришћењу непокрет-
ности које су пренете на коришћење јавном 
предузећу; 
10. предлаже Надзорном одбору одлуку о 
расподели добити, односно начину покрића 
губитака; 
11. врши и друге послове одређене законом и 
статутом Јавног предузећа.  
 

Члан 33. 
 Директор има право на зараду у скла-
ду са Уговором о раду који закључује са Над-
зорним одбором Јавног предузећа.  
 

Члан 34. 
 Директор Јавног предузећа именује 
се по спроведеном јавном конкурсу. 
 

 Јавни конкурс спроводи комисија за 
именовање, коју образује Скупштина општи-
не Ковин. 
 Комисија има председника и два чла-
на. 
 Један члан комисије именује се на 
предлог Сталне конференције градова и опш-
тина. 
 Два члана комисије именује Скуп-
штина општине Ковин. 
 Чланови комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у скупштини 
аутономне покрајине, одборници у скуп-
штини општине, као ни именована лица у 
органима општине Ковин. 
 

Члан 35. 
 Спровођење јавног конкурса започи-
ње доношењем Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора јавног пре-
дузећа, коју доноси Скупштина општине 
Ковин. 
 Предлог за доношење Одлуке из 
става 1. овог члана може поднети: 
 1. Општинска управа; 
 2. Надзорни одбор Јавног предузећа; 
 3. Општинско веће општине Ковин. 
 

Члан 36. 
 Оглас о јавном конкурсу припрема 
Општинска управа Ковин. 
 Оглас о јавном конкурсу доставља се 
Скупштини општине Ковин. 
 После усвајања текста огласа на сед-
ници Скупштине општине, Општинска уп-
рава објављује оглас у „Службеном гласнику 
РС“ и на интернет страници општине Ковин, 
у року од осам дана од дана усвајања текста 
огласа и Одлуке из члана 36. ове Одлуке. 
 Оглас о јавном конкурсу садржи по-
датке о јавном предузећу, радном месту, ус-
ловима за именовање директора јавног пре-
дузећа, месту рада, стручној оспособљенос-
ти, знањима и вештинама које се оцењују у 
изборном поступку, рок у коме се подносе 
пријаве, податке о лицу задуженом за давање 
обавештења о јавном конкурсу, адресу на 
коју се пријаве подносе, податке и доказе 
који се прилажу уз пријаву. 
 Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс је 15 дана од дана објављивања јав-
ног конкурса у „Службеном гласнику РС“ 
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 Неблаговремене, неразумљиве и при-
јаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, комисија одбацује закључком против 
којег није допуштена жалба. 
 

Члан 37. 
 Комисија саставља списак кандидата 
који испуњавају услове за именовање и међу 
њима спроводи изборни поступак, на начин 
прописан чланом 30. Закона о јавним пре-
дузећима и сачињава ранг листу на основу 
члана 31. Закона о јавним предузећима. 
 

Члан 38. 
 Скупштина општине Ковин, након 
разматрања достављене листе и предлога 
акта, одлучује о именовању директора Јавног 
предузећа, доношењем решења о именовању 
предложеног кандидата, или неког другог 
кандидата са листе. 
 Решење о именовању директора ко-
начно је. 
 Решење о именовању директора дос-
тавља се лицу које је именовано и објављује 
се у „Службеном листу општине Ковин“ и на 
интернет страници општине Ковин. 
 По примерак решења са образло-
жењем доставља се и свим кандидатима који 
су учествовали у поступку јавног конкурса. 
 Кандидату који је учествовао у из-
борном поступку, на његов захтев, комисија 
је дужна да у року од два дана од дана при-
јема захтева, омогући увид у документацију 
јавног конкурса, под надзором комисије. 

 
Члан 39. 

 Именовани кандидат дужан је да сту-
пи на рад у року од осам дана од дана об-
јављивања решења о именовању у „Служ-
беном листу општине Ковин“. 
 Директор Јавног предузећа заснива 
радни однос на одређено време. 

 
Члан 40. 

 Ако ни после спроведеног јавног кон-
курса Скупштини општине не буде пред-
ложен кандидат за именовање због тога што 
је комисија утврдила да ниједан кандидат 
који је учествовао у изборном поступку не 
испуњава услове за именовање, или ако 
Скупштина општине не именује предложеног 
кандидата или другог кандидата са листе, 
спроводи се нови јавни конкурс на начин и 

по поступку прописаном Законом о јавним 
предузећима и овом Одлуком. 
 

Члан 41. 
 Мандат Директора престаје истеком 
период на који је именован, оставком и раз-
решењем. 
 Оставка се подноси Скупштини опш-
тине Ковин. 
 Предлог за разрешење Директора 
Јавног предузећа може поднети: 

1. Надзорни одбор Јавног предузећа и 
2. Општинско веће општине Ковин. 

 Предлог из става 1. мора бити 
образложен, са навођењем разлога због којих 
се предлаже разрешење. 
 

Члан 42. 
 Скупштина општине Ковин разре-
шиће директора Јавног предузећа пре истека 
периода на који је именован уколико: 
 1.  у току трајања мандата престане 
да испуњава услове за директора Јавног пре-
дузећа из члана 32. ове одлуке; 
 2. се утврди да је због нестручног, 
несавесног обављања дужности и поступања 
супротног пажњи доброг привредника и оз-
биљних пропуста у доношењу и извршавању 
одлука и организовању послова у јавном 
предузећу, дошло до знатног одступања од 
остваривања циља пословања Јавног пре-
дузећа, односно плана пословања Јавног 
предузећа; 
 3. у току трајања мандата буде пра-
воснажно осуђен на условну или безусловну 
казну затвора и 
 4. у другим случајевима прописаним 
законом. 
 

Члан 43. 
 Скупштина општине Ковин на основу 
предлога Општинског већа може разрешити 
директора Јавног предузећа пре истека ман-
дата, уколико: 
 1. не спроведе годишњи програм 
пословања; 
 2. не испуњава обавезе предвиђене 
чланом 55. Закона о јавним предузећима; 
 3. не извршава одлуке Надзорног 
одбора; 
 4. се утврди да делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем и на други начин; 
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 5. се утврди да је, због нестручног, 
несавесног обављања дужности и поступања 
супротног пажњи доброг привредника и 
озбиљних пропуста у доношењу и извршава-
њу одлука и организовању послова у Јавном 
предузећу, дошло до одступања од основног 
циља пословања јавног предузећа, односно 
плана пословања јавног предузећа. 
 6. не примени предлоге Комисије за 
ревизију или не примени рачуноводствене 
стандарде у припреми финансијских извеш-
таја;  
 7. у другим случајевима прописаним 
законом. 
 

Члан 44. 
 Скупштина општине Ковин мора до-
нети решење о суспензији Директора Јавног 
предузећа, уколико су испуњени услови из 
члана 40. Закона о јавним предузећима. 

 
9.3. Вршилац дужности 

 
Члан 45. 

 Скупштина општине Ковин именује 
вршиоца дужности директора Јавног пре-
дузећа, у следећим случајевима: 
 1. уколико Директору престане ман-
дат због истека периода на који је именован, 
због подношења оставке или у случају раз-
решења пре истека мандата; 
 2. уколико буде донето решење о сус-
пензији Директора; 
 3. у случају смрти или губитка пос-
ловне способности Директора. 
 Вршилац дужности мора да испуњава 
услове за избор директора утврђене чланом 
32. ове Одлуке 
 Вршилац дужности може бити име-
нован на период који није дужи од шест 
месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима, 
а ради спречавања настанка материјалне ште-
те, Скупштина општине може донети одлуку 
о именовању вршиоца дужности директора 
на још један период од шест месеци. 
 Вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћења Директора. 
 

 
 
 
 

10.  ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ 
ОТУЂИТИ 

 
Члан 46. 

 Јавно предузеће не може отуђити 
дистрибутивни систем природног гаса који 
чине мрежа цевовода, регулационе, мерно 
регулацоне и мерне станице на свим местима 
испоруке са дистрибутивног система и друга 
инфраструктура неопходна за дистрибуцију 
природног гаса. 
  

Члан 47. 
 На дистрибутивном систему природ-
ног гаса из члана 47. не може се стећи право 
својине одржаја, нити се може засновати 
хипотека или друго средство ствареног обез-
беђења. 
 

11. РАСПОЛАГАЊЕ (ОТУЂЕЊЕ И 
ПРИБАВЉАЊЕ) СТВАРИМА 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈА СУ 
ПРЕНЕТА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 
Члан 48. 

 Јавно предузеће користи непокрет-
ности које нису уложене у капитал, на основу 
посебних уговора о давању на коришћење 
одређених непокретности у јавној својини, 
које општина Ковин закључује са Јавним 
предузећем. 
 

Члан 49. 
 Непокретности које користи Јавно 
предузеће по основу уговора из члана 49. ове 
Одлуке, не могу бити предмет отуђења од 
стране Јавног предузећа. 
 

Члан 50. 
 Јавно предузеће може прибављати 
покретне ствари (моторна возила, прикључне 
уређаје, и друга основна средства), на основу 
годишњег програма рада и средњорочног 
плана опремања Јавног предузећа. 
 Прибављање покретних ствари из 
става 1. овог члана врши се на начин и по 
поступку прописаном Законом о јавним на-
бавкама. 
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12. РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА 

 
Члан 51. 

 Јавно предузеће обавезно је да врши 
ревизију финансијских извештаја од стране 
овлашћеног ревизора у складу са прописима 
о рачуноводству.  
 
13. ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 52. 

 Општи акти Јавног предузећа су: 
1. Статут Јавног предузећа; 
2. Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
послова и радних задатака; 
3. Појединачни колективни уговор 
Јавног предузећа; 
4. Правилник о рачуновоственим 
политикама; 
5. Правилник о заштити од пожара; 
6. други општи акти утврђени 
законом и статутом Јавног предузећа. 

 
Члан 53. 

 Статут јавног предузећа доноси Над-
зорни одбор, уз сагласност Скупштине опш-
тине Ковин. 
 Статут јавног предузећа мора бити у 
сагласности са Законом о јавним предузе-
ћима и у сагласности са овом Одлуком. 
 Статут јавног предузећа објављује се 
у „Службеном листу општине Ковин“ и на 
интернет страници општине Ковин. 
 

Члан 54. 
 Правилник о унутрашњој организаци-
ји и систематизацији послова и радних за-
датака доноси директор Јавног предузећа, уз 
сагласност Општинског већа општине Ковин. 
 Правилник из става 1. објављује се на 
огласној табли Јавног предузећа. 
 

Члан 55. 
 Појединачни колективни уговор Јав-
ног предузећа потписују директор, репрезен-
тативни синдикат и овлашћено лице Осни-
вача. 
 У име Оснивача, Појединачни колек-
тивни уговор Јавног предузећа потписује 
Председник општине, на основу посебног 
закључка Општинског већа општине Ковин. 

Члан 56. 
 Други општи акти доносе се на начин 
предвиђен Статутом Јавног предузећа. 

 
14. ЈАВНОСТ У РАДУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 57. 
 Јавно предузеће обавезно је да најма-
ње једном тромесечно извештава јавност о: 

1. извршавању годишњег програма 
рада; 
2. реализацији одлука Надзорног од-
бора и Оснивача; 
3. пружању услуга дистрибуције при-
родног гаса и проблемима у вези са 
пружањем тих услуга. 
  
 Јавно предузеће обавезно је да једном 
годишње обавештава јавност о: 

1. годишњем извештају о раду; 
2. ревидираном финансијском 
извештају; 
3. извештају о редовним и 
ванредним ревизијама; 
4. саставу Надзорног одбора; 
5. подацима о Директору. 

 
15. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 

 
Члан 58. 

Право на штрајк запослени у Јавном 
предузећу остварују у складу са законом ко-
јим се уређују услови за организовање штрај-
ка, колективним уговором и другим актима 
Јавног предузећа. 

 
Члан 59. 

 У случају да се у Јавном предузећу не 
обезбеде услови за остваривање минимума 
процеса рада, Општинско веће општине 
Ковин предузима неопходне мере, ако оцени 
да могу наступити штетне последице за 
живот и здравље људи или њихову безбед-
ност и безбедност имовине или друге штетне 
неотклоњиве последице, и то: 

1. увођењем радне обавезе; 
2. радним ангажовањем запослених из 
других предузећа и установа; 
3. радним ангажовањем незапослених 
лица; 
4. покретањем поступка за утврђи-
вање одговорности Директора, пред-
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седника и чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа. 

16. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 60. 
 Јавно предузеће дужно је да у обав-
љању својих активности обезбеди заштиту 
животне средине, и то: 
 1. применом и спровођењем прописа 
о заштити животне средине; 
 2. одржавањем објеката намењених за 
дистрибуцију природног гаса, у складу са 
прописима о заштити животне средине; 
 3. организовањем процеса рада и 
употребом производа који мање угрожавају 
животну средину; 
 4. предузимањем мера превенције и 
отклањања последица угрожавања и штете по 
животну средину; 
 5. спровођењем мера заштите жи-
вотне средине предвиђеним Акционим пла-
ном заштите животне средине на територији 
општине Ковин. 
 6. вођењем евиденције о потрошњи 
сировина, енергије и достављање потребних 
евиденција надлежним органима; 
  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 61. 
 Јавно предузеће дужно је да своја 
општа акта усагласи са овом оснивачком 
Одлуком у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 62. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке, 
Управни одбор Јавног предузећа наставља да 
обавља послове Надзорног одбора прописане 
Законом о јавним предузећима и овом Одлу-
ком, до именовања председника и чланова 
Надзорног одбора у складу са овом Одлуком. 
 Даном именовања председника и 
чланова Надзорног одбора, престаје са радом 
Управни одбор Јавног предузећа. 
 Именовање председника и чланова 
Назорног одбора Јавног предузећа извршиће 
се до 30. јуна 2013. године. 
 

Члан 63. 
 Конкурс за директора Јавног преду-
зећа биће расписан најкасније до 30. јуна 
2013. године. 

 
 

Члан 64. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о оснивању јавног 
предузећа за послове дистрибуције гаса ("Сл. 
лист општине Смедерево и Ковин", број 7/96 
и 8/98 и "Сл. лист општине Ковин", број 2/03, 
5/2011 и 8/2011). 
 

Члан 65. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Ковин" 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 023-1/2013-I од  27. фебруара 2013. г. 

     
             ПРЕДСЕДНИК 

Срђан  Стојановић, професор 
 

102. 
 
 На основу члана 79. став 1. тачка 3. и 
члана 92. став 4. Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

Члан 1.  
 Скупштина општине Ковин ангажо-
ваће ревизора за обављање екстерне ревизије 
Завршног рачуна буџета општине Ковин за 
2012. годину.  
 Екстерну ревизију обавиће лице које 
испуњава услове за обављање послова реви-
зије финансијских извештаја прописане зако-
ном којим се уређује рачуноводство и ре-
визија, а по добијању сагласности Државне 
ревизорске институције.  
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Члан 2.  
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 400-2/2013-I од  27. фебруара 2013. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић, професор 
 
103. 
 

На основу члана 6. став 3. Закона о 
становању („Службени гласник Републике 
Србије“, број 50/92, 76/92, 84/92-испр., 33/93, 
53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр., 48/94, 44/95-
др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 
101/2005- др.закон и 99/2011), члана 32. став 
1. тачка 6., Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Србије“', број 
129/2007) и члана 39. став 1. тачка 6. Статута 
општине Ковин („Службени лист општине 
Ковин“', број 11/2012 – пречишћен текст),  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној 27.02.2013. 
године, донела  је 

 
О Д Л УК У 

О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ 
ЗГРАДАМА И СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

            Овом Одлуком регулише се кућни ред 
у стамбеним и стамбено-пословним зградама 
на територији општине Ковин ( у даљем 
тексту: зграда ).  

Под зградом, у смислу закона и ове 
одлуке, сматра се зграда намењена стано-
вању, као и зграда у којој је најмање један 
посебан део намењен становању и са њом 
чини грађевинску и функционалну целину. 
            Под кућним редом у смислу става 1. 
овог члана подразумевају се права и обавезе 
власника, односно корисника станова и дру-
гих посебних делова зграде у циљу омогу-
ћавања несметаног становања и правилног 
коришћења стамбеног, стамбено-пословног 

простора у згради, заједничких просторија, 
заједничких делова зграде, заједнички 
ограђеног простора који припада згради, 
инсталација, уређаја и опреме зграде у 
погледу њихове употребе, чувања од 
оштећења, и одржавања чистоће, реда и мира 
у згради.  

Члан 2. 
            Станаром зграде, у смислу ове Одлуке 
сматра се: власник стана који станује у тој 
згради и других посебних делова зграде, 
закупац стана као и подстанари ових лица, 
сустанар, чланови њиховог породичног до-
маћинства и власник, односно корисник пос-
ловне просторије у згради, као и лица за-
послена у пословним просторијама у згради 
(у даљем тексту: станари).     
       

Члан 3. 
            Заједничке просторије зграде, у смис-
лу ове Одлуке су: таван, вешерница, прос-
торија за сушење рубља, подрум, бициклана, 
просторија за рад органа управљања зградом, 
просторија за смештај смећа, остава за смеш-
тај опреме за текуће одржавање зграде, зајед-
ничка остава и сл.  
            Заједнички делови зграде, у смислу 
ове Одлуке су: ходници, кров, димњаци, кро-
вне терасе, фасада, степениште, приступне 
галерије, светларници и сл.  
            Заједнички ограђен простор који при-
пада згради, у смислу ове Одлуке је двориш-
те зграде које служи за потребе свих станара 
и користи се у складу са његовом наменом.  
            Инсталације, уређаји и опрема зграде, 
у смислу ове Одлуке су: инсталација водово-
да, топловода и канализације, електро, плин-
ске инсталације, телефонске, телевизијске и 
громобранске инсталације, противпожарна-
хидрантска мрежа, лифтовска постројења, 
као и одговарајуће подстанице, хидрофорска 
постројења, разводни ормани и сл.  
   

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 4. 
            О кућном реду у згради старају се 
станари и орган управљања зградом.  
 Oрган управљања зградом , у смислу 
закона, јесте скупштина зграде, односно са-
вет зграде. 

Члан 5. 
Станари имају право и обавезу да: 
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-утврђују потребе за извођење радова 
на инвестиционом и текућем одржавању 
зграде и предлажу мере за њихово извођење, 
као и да плаћају трошкове инвестиционог и 
текућег одржавања, као и да плаћају трош-
кове инвестиционог и текућег одржавања 
зграде, у складу са прописима који регулишу 
ову област; 

-учествују у раду органа управљања 
зградом и поступају у складу са одлукама 
органа управљања; 

-организују добровољне активности 
на одржавању зграде и простора око зграде; 

-накнаде штету коју су проузроко-
вали на заједничким просторијама зграде, 
заједничким деловима зграде, заједнички 
ограђеном простору који припада згради, 
инсталацијама, уређајима и опреми зграде. 

 
Члан 6. 

            Заједничке просторије зграде, зајед-
ничке делове зграде, заједнички ограђени 
простор, инсталације, уређаје и опрему 
зграде, станари су дужни да користе са пот-
ребном пажњом и да их чувају од оштећења 
и квара.  
            Станари су дужни да оштећења и ква-
рове, одмах пријаве јавном предузећу, од-
носно другом привредном друштву или пре-
дузетнику коме је орган управљања зградом 
поверио одржавање зграде, односно овлаш-
ћеном станару.  
 

Члан 7. 
            Заједничке просторије у згради, зајед-
нички делови зграде (степениште, ходници, 
подрум, таван, перионица, просторија за су-
шење веша и сл.) и заједнички ограђен прос-
тор који припада згради (двориште) служе за 
потребе свих станара и користе се у складу са 
њиховом наменом.  
            Заједничке просторије не смеју се ко-
ристити за становање нити издавати на ко-
ришћење у било које сврхе осим ако законом 
и дугим прописима за поједине просторије 
није друкчије одређено. 
            У заједничким просторијама, зајед-
нички ограђеном простору који припада згра-
ди, ходницима, кровним терасама, степе-
ништу, приступним галеријама и светлар-
ницима забрањено је држати друге ствари, 
осим оних које су нужне за наменско кориш-
ћење тих просторија.  

 Орган управљања зградом утврђује 
редослед коришћења заједничких просторија 
и стара се о њиховој правилној употреби. 
 Станари су дужни да се придржавају 
утврђеног редоследа коришћења заједничких 
просторија.    
  

Члан 8. 
            Станари су дужни да заједничке прос-
торије зграде, заједничке делове зграде, 
заједнички ограђен простор који припада 
згради и уређаје и опрему зграде, после упот-
ребе очисте и доведу у ред, а кључ од 
заједничке просторије, односно кровне тера-
се, приступне галерије и светларника, врате 
овлашћеном станару које је одредио орган 
управљања зградом.  
 

Члан 9. 
            Станови морају бити обележени 
бројевима, а станари су дужни да бројеве 
уредно одржавају.  
            Натписе и рекламе на вратима станар 
може постављати уколико обавља пословну 
делатност у складу са важећим прописима.  
            По престанку обављања пословне 
делатности или по исељењу, станар је дужан 
да натписе и рекламе уклони и да простор на 
коме су били постављени доведе у исправно 
стање.     
          

Члан 10. 
Орган управљања зградом дужан је 

да у улазу у зграду, на видном месту истакне 
ову одлуку, списак станара који садржи име 
и презиме станара и чланова његовог поро-
дичног домаћинства, спрат и број стана, и 
списак заједничких просторија са назнаком 
њихове намене.  
            Ако орган управљања зградом донесе 
одлуку да списак из става 1. овог члана не 
истакне на видном месту дужан је да на вид-
ном месту истакне обавештење о томе код 
кога се списак налази како би био доступан 
свим станарима и надлежним органима.  
            У случају промене станара, односно 
броја станара, орган управљања зградом ду-
жан је да списак из става 1. овог члана 
ажурира.  
            Власник стана, односно пословне 
просторије дужан је да органу управљања 
зградом пријави промену станара, односно 
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број станара у року од осам дана од дана 
настале промене.                               
   

Члан 11. 
            У улазу у зграду, јавно предузеће, од-
носно друго  правно лице или предузетник 
коме је поверено одржавање зграде, дужно је 
да на видном месту истакне упутство о на-
чину пријаве квара на инсталацији, уређајима 
и опреми зграде.  
            Орган управљања зградом дужан је да 
на видном месту истакне обавештење о томе 
коме се станари могу обратити у случају ква-
ра лифта, инсталација, уређаја и опреме 
зграде, и код кога се налазе кључеви од прос-
торија у којима су постављене инсталације, 
уређаји и опрема.    
    

Члан 12.  
            Станари су дужни да обезбеде да улаз 
у зграду, степениште, приступ кровној 
тераси, приступној галерији и светларници-
ма, ходницима и заједничким просторијама 
буду слободни ради несметаног пролаза и у 
њима је забрањено одлагање материјала и 
понашање које на било који начин нарушава 
њихову функционалност, чистоћу и хигијену 
(остављање намештаја, уређаја, уношење 
блата, остављање смећа, отпада и друго). 
 

Члан 13. 
            Станари су дужни да за време кише, 
снега и других временских непогода, обезбе-
де да прозори на степеништу, светларни-
цима, тавану, подруму и другим заједничким 
просторијама и заједничким деловима зграде 
буду затворени.  
            Станари су дужни да са прозора, те-
раса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при 
чему морају водити рачуна да не оштете 
заједничке просторије и заједничке делове 
зграда, и да не угрожавају безбедност оста-
лих станара и пролазника.  
            Станари су дужни да обезбеде чиш-
ћење снега и уклањање леда испред зграде.  
 

Члан 14. 
            Није дозвољено сушење рубља на 
отвореним деловима зграде (прозори, терасе, 
балкони и лође) који су видљиви са улице 
или друге јавне површине, ако у згради пос-
тоји просторија за сушење рубља.  
      

            Није дозвољено са прозора, тераса, 
балкона и лођа тресење тепиха, постељине и 
других ствари, као и бацање отпада свих 
врста.  
            Није дозвољено на терасама, балкони-
ма и лођама држање ствари и предмета који 
нарушавају изглед зграде (намештај, огревни 
материјал и слично).  
            На прозорима, терасама, балконима и 
лођама забрањено је држање ствари, односно 
предмета који би услед пада могли пов-
редити, оштетити или упрљати пролазнике и 
возила.  
           Цвеће у саксијама може се држати на 
прозорима, терасама, балконима и лођама, 
или на ивици истих само у одређеним сигур-
носним посудама, 

 Прање тераса и заливање цвећа мора 
се обављати тако да вода не кваси фасаду 
зграде, балконе,  друге терасе или пролазни-
ке и возила.  
 

Члан 15. 
            Станари су дужни да огревни мате-
ријал држе у подруму, а у зградама без под-
рума, на местима која одреде станари, од-
носно орган управљања зградом.  
            Није дозвољена припрема и цепање 
огревног материјала у становима и на другим 
местима која за то нису одређена.  
           Станари су дужни да одмах  по уно-
шењу огревног материјала у подрум или дру-
га за то одређена места, очисте и доведу у 
ред место на којем је материјал био исто-
варен.  
            Држање течног гаса (бутана), течних 
горива (лож уља) и других запаљивих мате-
ријала на одређеним местима мора бити у 
складу са законским и другим прописима 
којима је регулисана ова област.  
      

Члан 16. 
            Станари су дужни да улазну капију 
или улазна врата држе откључана, осим ако 
зграда има спољне сигналне уређаје за по-
зивање станара.  
            Станари су дужни да улазну капију 
или улазна врата закључавају у времену од 
23,00 до 4,00 часа наредног дана од 01. 
априла до 30. септембра, односно од 22,00 до 
5,00 часа наредног дана од 1. октобра, до 31. 
марта ако зграда нема спољне сигналне 
уређаје за позивање станара.  
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            Станари који даљинским управљачем 
отварају улазну капију ради уласка или из-
ласка возила из гараже или дворишта, дужни 
су да провере да ли је капија закључана 
након уласка или изласка возила из гараже 
или дворишта.      
              

Члан 17. 
            Орган управљања зградом се стара о 
редовној контроли исправности лифта, 
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну 
у згради.  
            Лифт се не може користити противно 
својој намени и носивости, односно за пренос 
тешког грађевинског материјала, намештаја и 
опреме за стан, који по својој тежини и ди-
мензијама нису примерени техничким карак-
теристикама лифта.  
            Упутство за употребу лифта мора 
бити видно истакнуто.  
            У случају квара лифта, лифт се мора 
искључити из употребе, на свим вратима 
лифта мора се истаћи упозорење да је у квару 
и о насталом квару обавестити јавно пре-
дузеће, друго правно лице или предузетника 
коме је поверено одржавање зграде, о чему се 
стара орган управљања зградом.  
     

Члан 18. 
            Станари, односно орган управљања 
зградом, дужни су да у зимском периоду 
предузму мере заштите од смрзавања и прс-
кања водоводних и канализационих инста-
лација и уређаја у становима, заједничким и 
пословним просторијама.  
     

Члан19. 
           О уређењу простора за игру и забаву 
деце, одлучује орган управљања зградом.  
Уређење простора за игру и забаву деце 
врши се у складу са важећим урбанистичким 
планом у сарадњи са Фондом за грађевинско 
земљиште, путеве и комуналну потрошњу, 
коме су поверени послови уређивања и ко-
ришћења грађевинског земљишта у јавној 
својини.  

Органи управљања суседних зграда, 
могу споразумно уредити заједнички простор 
за игру и забаву деце, на начин утврђен 
ставом 2. Овог члана.  
 

 
 

Члан 20. 
            У становима, заједничким и послов-
ним просторијама у згради није дозвољено 
постављати или демонтирати инсталације, 
уређаје и опрему зграде, без сагласности над-
лежних јавних комуналних и других преду-
зећа или вршити друге преправке без одо-
брења власника стана или пословног прос-
тора, односно носиоца права располагања на 
стану или пословном простору.  
            Одобрење из става 1. овог члана, под-
разумева прибављање и других одобрења 
надлежних органа, када су у питању радови 
за које је, у складу са законом, обавезно 
прибављање таквог одобрења.  
 

Члан 21. 
            Лице које изводи грађевинске, грађе-
винско-занатске и инсталатерске радове у 
згради или на спољним деловима зграде, 
дужно је да претходно о томе обавести ста-
наре, односно орган управљања зградом и 
пријави дан почетка, врсту и трајање радова, 
и да по обављеном послу просторије у згради 
које су биле предмет радова или на било који 
начин везане за извођење радова, остави у 
исправном стању.  
            Обавезу обавештавања из става 1. 
овог члана, има и станар када изводи радове 
у стану или пословним просторијама. 

Поред обавештења из става 2. овог 
члана, станар је у  обавези да одобрење из 
члана 22. ове Одлуке, поднесе на увид пред-
седнику органа управљања зградом.  
            Радови из ставова 1. и 2. овог члана, 
осим у случајевима хаварије и потребе за 
хитним интервенцијама, не могу се изводити 
у време одређено као време одмора.  
 

Члан 22. 
            При коришћењу стана, пословних и 
заједничких просторија, заједнички ограђе-
ног простора који припада згради, ходника, 
кровних тераса, степеништа и приступних 
галерија у згради, забрањено је виком, буком, 
трчањем, скакањем, играњем лоптом и 
сличним поступцима ометати станаре у 
мирном коришћењу стана.  
            У време одмора, радним данима у 
времену од 14,00 до 17,00 часова и од 22,00 
до 5,00 часова наредног дана, а у данима 
викенда у времену од 16,00 до 18,00 часова и 
од 22,00 до 5,00 часова наредног дана, није 
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дозвољено коришћење разних машина и 
уређаја, музичких апарата и уређаја, као и 
свирање и певање у стану и пословним прос-
торијама, односно згради којим се ремети 
мир и тишина у згради.  
            Станари се у поменутом времену 
морају понашати на начин који обезбеђује 
потпуни мир и тишину у згради.  
            Орган управљања зградом може да 
одреди и други временски период као време 
одмора и та одлука мора бити истакнута на 
огласној табли заједно са Одлуком о кућном 
реду у стамбеним зградама.  
 

Члан 23. 
           Прозори на подруму морају имати 
решетку или густу жичану мрежу која 
спречава убацивање предмета који могу да 
изазову пожар или друга оштећења зграде.  
 

Члан 24. 
           Станари који у становима и пословним 
просторијама, у складу са посебним про-
писима о држању животиња, држе мачке, псе 
и друге животиње, дужни су да пазе да те 
животиње не стварају нечистоћу и не на-
рушавају мир и тишину у згради.    
 

Члан 25. 
У погледу изношења и депоновања 

кућног смећа, као и отпадака који не спадају 
у кућно смеће (кабасто), примењују се одго-
варајући прописи који регулишу ову област.  

Забрањено је бацати или остављати 
отпатке, смеће и другу нечистоћу по степе-
ништу или другим заједничким простори-
јама, лифту, уређајима у згради и у дво-
ришту. 

Забрањено је прљати или на било 
који начин оштећивати зидове, врата, прозо-
ре, уређаје и друге делове зграде. 

Забрањено је уништавати и оштећи-
вати ограде, зеленило и друге елементе уре-
ђења површине око зграде. 

 
Члан 26. 

Станари морају омогућити дера-
тизацију заједничких просторија у згради по 
налогу овлашћеног предузећа, односно уста-
нове и надлежне инспекције. 

 
 
 

III НАДЗОР 
 

Члан 27. 
            Надзор над спровођењем одредаба 
ове Одлуке врши надлежно Одељење за ур-
банизам, стамбено комуналне послове и заш-
титу животне средине - Одсек за инспек-
цијске послове. 

Инспекцијски надзор над применом 
ове Одлуке врши комунална инспекција, гра-
ђевинска инспекција   и инспекција за зашти-
ту животне средине, у складу са овлаш-
ћењима утврђеним законом, овом одлуком и 
другим прописима.  

Председник органа управљања згра-
дом дужан је да  пружи помоћ комуналним 
инспекторима, тако што указује на поједине 
пропусте станара и даје потребне податке о 
станарима који се не придржавају кућног 
реда у стамбеним зградама.   
    

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
            Новчаном казном од 2.500,00 до 
25.000,00 динара, казниће се за прекршај ста-
нари, као физичка лица ако:  

1) заједничке просторије зграде, за-
једничке делове зграде, заједнич-
ки ограђени простор који припада 
згради, инсталацију, уређаје и оп-
рему зграде, не користе са пот-
ребном пажњом и не чувају их од 
кварова и оштећења ( чл. 6. ст. 1. 
Одлуке), 

2) у случају оштећења или кварова 
заједничких просторија зграде, за-
једничких делова зграде, зајед-
ничко ограђеног простора који 
припада згради, инсталација, уре-
ђаја и опреме зграде, не поступи у 
смислу одредбе чл. 6. ст. 2. 
Одлуке; 

3) заједничке просторије зграде ко-
ристе противно одредби чл. 7. ст. 
2. Одлуке; 

4) у заједничким просторијама, за-
једничким деловима зграде и 
заједнички ограђеном простору 
који припада згради држе друге 
ствари, осим оних које су нужне 
за њихово наменско коришћење   
(чл. 7. ст. 3. Одлуке); 
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5) заједничке просторије не користе 
према утврђеном редоследу (чл. 
7. ст. 5. Одлуке); 

6) заједничке просторије зграде, за-
једничке делове зграде, заједнич-
ки ограђени простор који припада 
згради,  уређаје и опрему зграде 
после употребе не очисте и не до-
веду у ред, као и кључ од прос-
торија не врате овлашћеном 
станару ( чл. 8. Одлуке); 

7) не поступају у складу са од-
редбама чл. 9. Одлуке; 

8) не пријаве промену станара, од-
носно броја станара у смислу 
одредбе чл. 10. ст. 3. Одлуке; 

9) не обезбеде да улаз у зграду, сте-
пениште, приступ кровној тераси, 
светларницима, ходницима и 
заједничким просторијама буде 
слободан и исти не користе на 
начин утврђен одредбом чл. 12. 
Одлуке; 

10) поступају противно одредби чл. 
13. ст. 1. Одлуке; 

11) не уклањају снег и лед, односно 
не обезбеде чишћење снега и леда 
у смислу одредбе чл. 13. ст. 2. и 3. 
Одлуке;  

12) суше рубље на отвореним дело-
вима зграда противно одредби чл. 
14. ст. 1. Одлуке; 

13) са прозора, тераса, балкона и лођа 
тресу тепихе, постељину и друге 
ствари, као и бацају отпад ( чл. 
14. ст. 2. Одлуке); 

14) на терасама, балконима и лођама 
држе ствари, односно предмете 
противно одредби чл. 14. ст. 3. и 
4. Одлуке; 

15) држе цвеће и прање тераса и по-
ливање цвећа врше противно 
одредби чл. 14. ст. 5. и 6. Одлуке; 

16) не држе огревни матријал у смис-
лу одредбе чл. 15. ст. 1. Одлуке; 

17) припрему и цепање огревног ма-
теријала врше противно одредби 
чл. 15. ст. 2. Одлуке; 

18) по уношењу огревног материјала 
не поступе у смислу одредбе чл. 
15. ст. 3. Одлуке; 

19) течни гас и гориво држе противно 
одредби чл. 15. ст. 4. Одлуке; 

20) улазну капију, односно улазна 
врата не држе откључана, односно не 
закључавају у смислу одредбе чл. 16. 
Одлуке; 
21) лифт користе противно одредби 
чл. 17. ст. 2. Одлуке; 
22) не предузимају у зимском пе-

риоду мере заштите од смрзавања 
и прскања водоводних и кана-
лизационих инсталација и уређаја 
у заједничким и пословним про-
сторијама ( чл. 18. Одлуке); 

23) постављају или демонтирају инс-
талације, уређаје и опрему зграде 
противно одредби чл. 20. Одлуке; 

24) не поступају у смислу одредбе чл. 
21. Одлуке; 

25) не поступају у складу са прави-
лима понашања у смислу одредбе 
чл. 22. Одлуке; 

26) псе, мачке и друге животиње др-
же у стамбеним просторијама 
противно одредби чл. 24. Одлуке; 
и 

27) поступају противно одредби чл. 
25. Одлуке. 

  Новчаном казном у износу од 
50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за 
прекршај из става 1. овог члана,  правно 
лице, а одговорно лице  новчаном казном у 
износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара. 

Новчаном казном у износу од 
10.000,00 до 150.000,00 динара, за прекршај 
из става 1. овог члана,казниће се и преду-
зетник. 

   
Члан 29. 

            Новчаном казном од 25.000,00 до 
100.000,00 динара, казниће се за прекршај 
зграда као правно лице, ако орган управљања 
зградом:  

1) не утврди распоред коришћења 
заједничких просторија и не стара 
се о њиховој правилној употреби 
(чл. 7. ст. 4. Одлуке); 

2) не истакне у улазу у зграду, на 
видном месту, ову одлуку, списак 
станара, односно обавештење о 
томе код кога се налази списак 
станара и списак заједничких про-
сторија са назнаком њихове на-
мене и не ажурира списак станара 
(чл. 10. ст. 1. Одлуке), 
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3) не истакне на видном месту оба-
вештење о томе коме се станари 
могу обратити у случају квара 
лифта, инсталација, уређаја и оп-
реме зграде и код кога се налазе 
кључеви од простоприја у којима 
су инсталације, уређаји и опрема 
зграде (чл. 11. ст. 2. Одлуке); 

4) не стара се о редовној контроли 
исправности лифта, противпожар-
них уређаја и уређаја за узбуну у 
згради, или упутство за употребу 
лифта не истакне на видном 
месту, односно у случају квара 
лифта исти не искључи из упот-
ребе, не истакне упозорење о 
квару лифта и о насталом квару 
не обавести јавно предузеће, при-
вредно друштво, односно други 
правни субјекат или предузетника 
коме је поверено одржавање згра-
де (чл. 17. ст. 1, 3. и 4. Одлуке); 

5) не предузме у зимском периоду 
мере заштите од смрзавања и 
прскања водоводних и канализа-
ционих инсталација и уређаја у 
становима, заједничким и послов-
ним просторијама (чл. 18. Од-
луке); 

6) простор за игру и забаву деце не 
одређује у смислу одредбе чл. 19. 
Одлуке; 

7) не обезбеди прозоре на подруму у 
смислу одредбе чл. 23. Одлуке; и 

8) не поступа у складу са одредбом 
чл. 27.став 3. Одлуке  

 
Члан 30. 

            Новчаном казном од 50.000,00 до 
250.000,00 динара, казниће се за прекршај 
јавно предузеће, односно друго правно лице 
коме је поверено одржавање зграде, ако не 
истакне на видном месту у сваком улазу у 
зграду, упутство о начину пријаве квара на 
инсталацији, уређајима и опреми зграде 
(члан 11. став 1.).  
            За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се одговорно лице у јавном пре-
дузећу, односно друго правно лице, нов-
чаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 
динара.  
          За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник коме је поверено 

одржавање зграде новчаном казном од 
5.000,00 до 100.000,00 динара.  
     

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном  листу 
општине Ковин“, осим одредби члана  10. 
став 2. и члана 23 . ове Одлуке која ће почети 
да се примењује у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН  
Број: 36-1/2013-I од  27. фебруара 2013. г. 

 
             ПРЕДСЕДНИК  

            Срђан Стојановић, професор 
 
104. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи  („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 39. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ковин („ Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О УРЕЂЕЊУ ФАСАДA 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се одређује поступак 

уређења фасада: стамбених, пословних и 
стамбено-пословних објекат, као и фасада 
објеката који су утврђени као непокретна 
културна добра и  који уживају претходну 
заштиту у складу  са Законом о културним 
добрима („ Сл.гласник РС“, бр. 71/94, 
52/2011 и 99/2011) и  планско-урбанистичком 
документацијом, а налазе се на територији 
општине Ковин. 

 
Члан 2. 

Фасаду објекта чини зидно платно са 
спољном облогом и фасадном пластиком и 
спољним елементима објекта као што су: 
капија, врата, прозори, балкони, еркери, 
стрехе, олуци, кровне површине, кровне баџе 
и димњаци. 
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Члан 3. 
Уређење фасаде је у функцији уређе-

ња језгра насељеног места или мањих ам-
бијенталних целина насељеног места. 

Циљ уређења фасада објеката ја да 
фасаде имају естетско прихватљив изглед, да 
буду чисте и да сви елементи буду у функ-
ционалном стању, тако да коришћење обје-
ката и њихове околине буде безбедно. 

 
Члан 4. 

Општина Ковин ће Одлуком о буџету 
општине Ковин обезбедити средства за 
инвестицију за уређење фасада на годишњем 
нивоу. 

Средства за уређење фасада деле се 
на три категорије инвестиција: 
- средства за уређење фасада објеката који су 
у државној и јавној својини; 
- средства за уређење фасаде објеката који су 
у приватној и мешовитој својини и  
- средства за уређење фасаде објеката који су 
у приватној својини. 

Средства из става 1. овог члана 
обезбеђују се на следећи начин: 
- За објекте који су у државној и јавној 
својини 100% средстава за уређење фасада 
обезбеђује општина Ковин; 
- За објекте који су у мешовитој својини 50% 
средстава за уређење фасада обезбеђује опш-
тина Ковин, а преосталих 50% власници обје-
ката и  
- За објекте који су у приватној својини 50% 
средстава за уређење фасада обезбеђује 
општина Ковин, а преосталих 50% власници 
објеката. 
- Под објектима из члана 4. став 3. алинеја 3 
ове Одлуке подразумевају се стамбене згра-
де, као и објекти који уживају претходну 
заштиту у складу са Законом. 

 Изузетно, однос висине средстава из 
става 3. овог члана може се променити, о 
чему одлуку доноси Општинско веће опш-
тине Ковин. 

 
Члан 5. 

Поступак за избор објеката за 
уређење фасада спроводи Комисија за избор 
објеката за уређење фасада  (у даљем тексту: 
Комисија). 

Комисију образује Општинско веће 
општине Ковин, а Комисију чине председ-
ник, два члана и њихови заменици. 

Стручно-административне послове за 
потребе Комисије обавља Оделење за урба-
низам, стамбено-комуналне послове и заш-
титу животне средине. 

 
Члан 6. 

Комисија расписује конкурс за уређе-
ње фасада на објектима из члана 1. ове Одлу-
ке, путем јавног огласа. 

Уз пријаву на конкурс власници обје-
ката, скупштина зграде, односно савет зграде 
(у даљем тексту: власник објекта) подносе: 
- предмер и предрачун потребних радова; 
- изјава физичког лица као власника објекта о 
уређењу фасаде; 
- доказ о праву својине; 
- сагласност сувласника објекта; 
- сагласност етажних власника станова или 
других посебних делова објеката, када су у 
питању стамбене зграде. 

Достављањем сагласности за уређење 
фасада објеката етажних власника станова 
или других посебних делова објеката, од-
носно изјавом власника објекта, потврђује се 
намера да власници објеката учествују у су-
финансирању трошкова уређења фасаде у 
процентима износа наведеним у  члану 4. 
став 3. алинеја 2. и 3. ове Одлуке, а у односу 
на трошкове утврђене предмером и пред-
рачуном потребних радова за тај објекат. 

Комисија врши верификацију доспе-
лих предмера и предрачуна потребних радова 
на уређењу фасада. 

 
Члан 7. 

На основу спроведеног конкурса, а 
након верификације предмера и предрачуна 
из претходног члана, Комисија ће сачинити 
Предлог програма за уређење фасада на обје-
ктима из члана 1. ове Одлуке. 

Предлогом програма одређује се ре-
дослед објеката за уређење фасада где прио-
ритет имају објекти са највишим степеном 
оштећења, која представљају опaсност по 
живот и здравље људи, налазе се у цен-
тралном градском језгру и угрожавају пе-
шачке токове људи. 

Предлог програма садржи и висину 
трошкова утврђених на основу предмера и 
предрачуна потребних радова на уређењу 
фасада. 

Програм из става 1. овог члана доно-
си Општинско веће општине Ковин, а на 
предлог Комисије. 
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Након донетог Програма, општина 
Ковин закључује са власником објекта уго-
вор којим се регулишу међусобни односи у 
вези извођења радова на уређењу фасада. 

 
Члан 8. 

 Извештај о изведеним радовима и 
утрошеним средствима Општинској управи 
подноси инвеститор. 
 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Ковин“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 35-1/2013-I  од  27. фебруара 2013.год. 
 

      ПРЕДСЕДНИК, 
          Срђан Стојановић, професор 
 

105. 
 
На основу члана 146. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 
24/2011) и члана 39. став 1. тачка 5. Статута 
општине Ковин (''Службени лист општине 
Ковин'' број 11/2012-пречишћени текст) 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.02.2013. године донела је  
 

О Д Л У К У 
О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ 
МОНТАЖНИХ И ПОКРЕТНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком прописују се услови и 
начин постављања и уклањања привремених 
објеката на површинама јавне намене на 
територији општине Ковин. 
 

Члан 2. 
 Привремени објекат у смислу ове од-
луке је монтажни објекат, киоск, јавна теле-
фонска говорница, надстрешница за аутобус-
ка стајалишта, покретни објекат и уређај 
(аутомат и фрижидер за продају сладоледа, 
расхладна и покретна рекламна витрина, 

уређај за печење и продају кокица, куку-
рузних класова, кестења и шећерне пене, 
покретна тезга, аутомат и уређај у возилу и 
приколици и објекат за извођење забавног 
програма). 
 Монтажни објекат је типски мон-
тажни објекат, бруто површине до 20 м², који 
се формира од готових типских елемената. 
 Киоск је типски објекат за пружање 
шалтерских услуга, чија бруто површина не 
може прећи 8 м² и који се поставља у већ 
изграђеном финалном облику. 
 Јавна телефонска говорница у смислу 
ове Одлуке је објекат за смештај јавних теле-
фонских апарата и заштиту њихових корис-
ника. 
 Надстрешница за аутобуско стаја-
лиште је објекат на аутобуским стајалиштима 
за заштиту корисника јавног превоза. 
 Аутомат и фрижидер за продају сла-
доледа  у смислу ове Одлуке је објекат који 
заузимају највише 2 м² површине јавне наме-
не, који се поставља у периоду од 1. априла 
до 31. октобра текуће године. 
 Расхладна витрина у смислу ове Од-
луке је објекат који заузима највише 2 м² 
површине јавне намене, а која се поставља у 
периоду од 1. априла до 31. октобра текуће 
године и служи за излагање и продају 
освежавајућих напитака. 
 Покретна рекламна витрина у смислу 
ове Одлуке је објекат који заузима највише 
2м² пиовршине јавне намене, поставља се 
само под условом да пословни објекат нема 
непосредно излаз на површину јавне намене 
и обавезно се уклања сваког радног дана по 
истеку радног времена. 

Уређај за печење и продају кокица, 
кукурузних класова, кестења и шећерне пене, 
у смислу ове Одлуке је објекат који заузима 
највише 2м² површине јавне намене и оба-
везно има точкове ради покретљивости јер се 
свакодневно мора уклонити са јавне повр-
шине у времену када не обављају делатност. 
 Покретна тезга у смислу ове Одлуке 
је монтажне конструкције постављена уз пос-
ловни објекат са наменом за излагање робе 
која се у пословном објекту продаје, може да 
заузима највише 2м²  површине јавне намене 
и поставља се по потреби. Покретна тезга за 
продају цвећа, честитки и других украсних 
предмета може да се постави на површини 
јавне намене поводом обележавања 
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државних, верских и других празника, као и 
приликом других традиционалних манифес-
тација у трајању од највише 10 дана. 
 Аутомат и уређај у возилу и прико-
лици у смислу ове Одлуке је покретни обје-
кат  којим се врши продаја робе на површи-
нама јавне намене, односно где је дозвољено 
заустављање и паркирање возила и то за 
време обележавања државних, верских и 
других празника, као и приликом других 
традиционалних манифестација  у трајању од 
највише 10 дана. 
 Објекат за извођење забавног програ-
ма као што су: циркуске шатре, луна парко-
ви, рингишпили, дечји аутомобили за изнај-
мљивање и други уређаји за дечју забаву и 
спорт, монтажни платои и сл. могу се пос-
тавити највише до 30 дана, а монтажни те-
рени за вожњу ролера и вештачка клиза-
лишта могу се поставити највише до 180 
дана.  
 

Члан 3. 
 Тип, величина, изглед и други услови 
за постављање привременог објекта, зависно 
од његове намене утврђују се Програмом 
постављања привремених монтажних и пок-
ретних објеката на површинама јавне намене 
на територији општине Ковин (у даљем 
тексту: Програм). 
 

Члан 4. 
 Привремени објекат може поставити 
предузетник или правцно лице које има 
регистровану одговарајућу делатност у 
складу са Законом и одредбама ове Одлуке. 
 
II – УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И 
УКЛАЊАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА 
 

Члан 5. 
 Привремени објекат се поставља на 
површини јавне намене. 
 

Члан 6. 
 Површина јавне намене у смислу ове 
Одлуке је јавно грађевинско земљиште и то: 

1. улице, тргови, слободни простор 
између зграда намењени за јавну 
употребу, пешачке   

       комуникације, интерне    
       саобраћајнице; 
2. паркинг простори, 

3. спортски, забавни терени и 
простор око њих,  

4. паркови и друге јавне зелене 
површине (улични травњаци, 
дрвореди и зелене површине),  

5. јавна купалишта, 
6. марина и зимовник за бродове,  
7. тржни центри, 
8. аутобуска и такси стајалишта,  
9. неизграђено грађевинско 

земљиште намењено за јавно 
коришћење и  

10. друго грађевинско земљиште 
 

Члан 7. 
 Локација за постављање привременог 
објекта на  површини јавне намене, осим за 
покретне објекте, одређују се Програмом. 
 Програм доноси Скупштина општине 
Ковин за период од 5 (пет) година и об-
јављује се у ''Службеном листу општине 
Ковин''. 
 Измене Програма врше се у случају 
када измене урбанистичког плана или измене 
режима саобраћаја утичу на број и распоред 
места одређених за постављање привременог 
објекта, а на начин предвиђен за доношење 
програма. 
 

Члан 8. 
 Привремени објекат се уклања када: 

- је објекат постављен или се ко-
ристи без одобрења; 

- је објекат постављен супротно ус-
ловима утврђеним Програмом; 

- је објекат постављен на место ко-
је није одређено Програмом, 

- се промени неки од услова утвр-
ђен Програмом и одобрењем, а 
корисник им се не прилагоди у 
остављеном року, 

- постављени привремени објекат 
користи неовлашћено лице, 

- се привремени објекат постави 
или користи супротно издатом 
одобрењу, 

- корисник не почне да користи 
привремени објекат у року од 30 
дана од дана добијања одобрења 
за постављање привременог об-
јекта, 

- се привремени објекат не користи 
дуже од 60 дана, 
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- је то неопходно због измене ус-
лова и начина коришћења повр-
шине јавне намене, 

- је то неопходно због предузимања 
техничких мера којима се мења 
режим саобраћаја, 

- је објекат постављен на месту ко-
је је у складу са овом Одлуком 
додељено на коришћење другом 
кориснику и 

- корисник не измири узастопно 3 
месеца обавезе настале на основу 
закупа, прописане Одлуком о 
критеријумима и мерилима за 
утврђивање закупнине и висине 
накнаде за уређивање грађевин-
ског земљишта. 

 
 Решење о уклањању привременог об-
јекта доноси комунални инспектор и исто 
доставља надлежном одељењу Општинске 
управе Ковин и Фонду за грађевинско зем-
љиште, путеве и комуналну потрошњу опш-
тине Ковин. 
 По пријему решења из претходног 
става  надлежно Одељење Општинске управе 
Ковин доноси решење о престанку важења 
одобрења за постављање објекта.  
 

III – НАЧИН ПОСТАВЉАЊА 
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈEКАТА 

 
Члан 9. 

 По спроведеном јавном огласу прив-
ремени објекат поставља корисник. За пок-
ретне објекте не спроводи се јавни оглас. 
 

Члан 10. 
 Корисник локације се одеђује на 
основу јавног огласа, осим за покретне  
објекте.  
 Општина Ковин  у складу са Про-
грамом расписује јавни оглас за прикупљање 
писмених понуда. Јавни оглас се расписује за 
све локације предвиђене Програмом. 
 Јавни оглас садржи: 
 - опис локације за постављање при-
временог објекта и површину; 
 - тип, величину и намену привреме-
них објекта; 
 - период коришћења локација; 
 - висину закупнине, рок и начин пла-
ћање; 

 - висину депозита у износу од 10% од 
укупне висине закупнине за цело време 
трајања закупа; 
 - рок за подношење понуде (15 дана); 
 - права и обавезе у случају неизврша-
вања обавеза; 
 - обавезу учесника да положи гаран-
цију банке или бланко соло меницу без про-
теста за случај неизмиривања обавеза; 
 - место и време отварања понуда. 
 Јавни оглас се објављује у локалним 
средствима јавног информисања, а отварање 
понуда се мора одржати најкасније 8 (осам) 
дана по закључењу огласа. 
 

Члан 11. 
 Поступак давања у закуп локација, 
прикупљањем понуда јавним огласом спро-
води Комисија за давање у закуп грађе-
винског земљишта. 
 

Члан 12. 
 Предузетник, односно правно лице 
које је имало закуп за одређену локацију и 
уколико је измирили обавезе на име закуп-
нине за претходни период има право првен-
ства за ту локацију, ако прихвати највећу по-
нуђену цену закупа. 
 

Члан 13. 
 Учесник у поступку давања у закуп 
локације, прикупљањем понуда јавним огла-
сом своју понуду доставља Комисији из чла-
на 11. ове Одлуке. 
 Понуда мора да садржи: 

- за правно лице: назив и седиште, 
фотокопију решења о упису у 
регистар надлежног органа (број, 
датум и назив органа), ПИБ, пот-
пис овлашћеног лица и печат; 

- за предузетника: име и презиме, 
адресу и матични број, фотокопи-
ју решења о упису у регистар над-
лежног органа ( број, датум и на-
зив органа) и ПИБ; 

- износ понуђене закупнине по м²; 
- изјаву о прихватању осталих ус-

лова из огласа. 
 Понуђени износ закупнине мора да 
буде у динарском износу, који је најмање 
једнак или већи од почетног износа, утврђе-
ном у расписаном огласу. 
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Неблаговремене и неуредне понуде се одба-
цују. 
 Неблаговремена понуда је понуда 
која је поднета по истеку рока за подношење 
понуде и та понуда се не разматра, а прис-
тизање исте се само констатује записником. 
 Неуредна је понуда: 
 1. поднета у отвореној коверти; 
 2. која не садржи податке и уредна 
документа из ове Одлуке; 
 3. у којој понуђени износ закупнине 
није у складу са одредбама из става 3. овог 
члана, односно ако је изражен у процентима, 
условљен другим износима или нижи од 
почетног износа закупнине. 
 

Члан 14. 
 По обављеном отврању понуда Коми-
сија у року од 8 дана сачињава предлог ре-
шења за давање у закуп локације или предлог 
да се локација не даје у закуп. 
 

Члан 15. 
 Решење о давању у закуп локације у 
поступку прикупљања понуда јавним огла-
сом доноси Општинско веће општине Ковин. 
 Решење из става 1. овог члана је 
коначно. 
 Против решења из става 1. овог члана 
незадовољна страна може покренути спор 
пред надлежним судом. 
 

Члан 16. 
 Општина и закупац локације зак-
ључују уговор о закупу који садржи: 
Податке о локацији, тип, величину и намену 
привременог објекта , висину закупнине, рок 
и начин плаћања, период коришћења лока-
ције и средство и начин обезбеђења наплате 
потраживања за случај неизмирења обавеза. 
 

Члан 17. 
 Уговор о закупи локације закључује 
се у року од 15 дана од дана доношења реше-
ња о давању локације у закуп. 
 Ако правно лице, односно предузет-
ник коме је локација дата у закуп не закључи 
уговор у року из става 1. овог члана, опш-
тинско веће поништиће решење о давању ло-
кације у закуп, а уплаћени депозите се не 
враћа. 
 
 

Члан 18. 
 По закључењу уговора о закупу лока-
ције Општинска управа Ковин, на захтев ко-
рисника, издаје Одобрење за постављање 
привременог објекта (у даљем тексту одобре-
ње). 
 Уз захтев за издавање одобрења 
прилажу се: 
 - уговор о закупу јаве локације, 
 - извод из листа непокретности за 
предметну парцелу, 
 - копија плана парцеле са уцртаним 
инсталацијама, 
 - услови и сагласност од надлежних 
дистрибутера комуналних услуга (водовод, 
канализација, електоенергетски услови, 
санитарни и др.) и 
 - идејни пројекат са инсталацијама. 
 

Члан 19. 
 Покретни  објекти су сезонског кара-
ктера, постављају се на јавним површинама, 
тако да не ремете саобраћај и комуникацију 
пешака.  
 

Члан 20. 
 Одобрење за постављање покретног 
објекта издаје Општинска управа Ковин на 
основу записника комуналне инспекције. 
 Подносилац захтева дужан је да уз 
захтев приложи приказ објекта (проспект, 
фотографија, скица) и уговор о закупу јавног 
грађевинског земљишта. 
 

IV – НАЧИН КОРИШЋЕЊА 
ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА 

 
Члан 21. 

 Корисник је дужан да привремени 
објекат користи у складу са одобрењем, од-
носно уговором о закупу. 
 

Члан 22. 
 Корисник је дужан да привремени 
објекат и простор око њега одржава у уред-
ном и исправном стању. 
 

Члан 23. 
 Корисник локације додељену локаци-
ју не може издати у подзакуп, однодно пре-
нети на коришћење другом лицу уговором о 
пословно - техничкој сарадњи нити било 
којим другим уговором без сагласности 



27. Фебруар 2013. године                С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т                  Страна 89  Број 4 
 
 
 
Општине Ковин односно не може променити 
намену (делатност) без сагласности Опш-
тинске управе Ковин. 
 

V – НАДЗОР 
 

Члан 24 
 Инспекцијски надзор над спровође-
њем ове одлуке врши  комунална инспекција 
Општинске управе Ковин. 
 

VI – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 Новчаном казном од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице, ако: 
 1. привремени објекат постави суп-
ротно одредбама чланова 2, 5 и 7 ове одлуке, 
 2. постави привремени објекат без 
одобрења или супротно одобрењу (чланови 
18), 
 3. користи локацију или објекат суп-
ротно одобрењу (члан 21) или 
 4. локацију пренесе другом лицу 
(члан 23). 
 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара одговорно лице у правном 
лицу. 
 За  прекршај из става 1. овог члана 
казниће се новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000 динара предузетник.  
 
VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о постављању при-
времених монтажних и покретних објеката 
на јавном грађевинском земљишту на терито-
рији општине Ковин (''Службени лист опш-
тине  Ковин'' број 1/2008). 
 

Члан 27. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Ковин''. 
 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 352-1/2013-I од  27. фебруара 2013. г. 

      
ПРЕДСЕДНИК 

  Срђан Стојановић, професор. 

106. 
 

На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009-испр. 63/2010-Одлука УС, 
24/2011 и 121/2012), члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС", бр. 129/2007) и члана 39. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ковин ("Сл.лист општине 
Ковин", бр. 11/2012-пречишћен текст) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА 

ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ 
МОНТАЖНИХ И ПОКРЕТНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 

Члан 1. 
 У Програму постављања привреме-
них монтажних и покретних објеката на по-
вршинама јавне намене на територији општи-
не Ковин број 352-52/2012-I од 26.12.2012. 
године и допуни Програма постављања при-
времених монтажних и покретних објеката 
на површинама јавне намене на територији 
општине Ковин број: 352-4/2013-I од 27. 
02.2013. године у поглављу КОВИН -  Друга 
Месна заједница БРИШЕ СЕ локација 15 
на углу улице Цара Лазара и Болничке. 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука саставни је део Програма 
постављања привремених монтажних и пок-
ретних објеката на површинама јавне намене 
на територији општине Ковин и допуне Про-
грама постављања привремених монтажних и 
покретних објеката на површинама јавне 
намене на територији општине Ковин. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном листу 
општине Ковин".  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 352-4/2013-I од 27. фебруара 2013. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
    Срђан Стојановић, професор 
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107. 
 
 На основу члана 46. став 1. тачка 1, 
става 2. истог члана и члана 47. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 34/2010 – Одлука УС 54/2011) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.02.2013. године у 12,25 сати донела је 
 

О Д Л У К У  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
 
I 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Савић Зорану, 
одборнику Скупштине општине Ковин, иза-
браном са Изборне листе „Покрет за пре-
пород наше општине – Сава Крстић“, престао 
мандат одборника са 27.02.2013. године, пре 
истека времена на које је изабран, због 
подношења оставке.  
 

II 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 20.02.2013. године одборник Са-
вић Зоран у складу са чланом 46. став 1. тач-
ка 1. и става 2. истог члана и члана 47. Закона 
о локалним изборима поднео је лично у 
форми оверене писане изјаве оставку пред-
седнику Скупштине оптшине Ковин између 
две седнице Скупштине општине те је Скуп-
штина на првој наредној седници одржаној 
дана 27.02.2013. године утврдила да наведе-
ном одборнику престао мандат са 27.02.2013. 
године. 
 С обзиром на наведено одучено је као 
у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке допуштена је жалба 
Управном суду у року од 48 сати од дана 
доношења Одлуке Скупштине општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-1/2012-I од  27. фебруара 2013. г. 

 
   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић, професор 

108. 
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 32. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст) и 
члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за 
развој општине Ковин („Сл.лист општина 
Смедерево и Ковин“, бр. 4/2002 и „Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 2/2003, 5/2005, 19/2006, 
8/2007 и 5/2011) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА I 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ 
ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2013. 

ГОДИНУ  
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на I измену и 
допуну Финансијског плана и Програма рада 
Фонда за развој општине Ковин за 2013. 
годину.  
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 415-1/2013-I од  27. фебруара 2013. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић, професор 
 
109. 
 

На основу члана  50. став 2. Закона о 
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
119/2012) и 46. став 1. тачка 1. Закона о ло-
калној самоуправи (''Сл. гласник РС" бр. 
129/07), члана 63. став 1. тачка 1. Статута 
општине Ковин (''Сл. лист општине Ковин" 
бр. 11/2012. - Пречишћен текст) и члана 16. 
став 1. тачка 2.  Одлуке о организовању Јав-
ног предузећа за комуналне послове и стам-
бене услуге  (''Сл. лист општине Панчево, 
Ковин и Опово '' бр. 6/94 и ''Сл. лист општина 
Смедерево и Ковин'' бр. 2/96, 8/97 и 17/98 и 
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''Сл. лист општине Ковин'' бр. 1/2004 и 
8/2007), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ 
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП 
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА 

2013. ГОДИНУ 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену 
Програма пословања ЈП „Ковински кому-
налац“ Ковин за 2013. годину коју је донео 
Управни одбор ЈП „Ковински комуналац“ 
Ковин на седници одржаној дана 13.02.2013. 
године. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 023-4/2013-I од  27. фебруара 2013. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић,професор 
 
110. 
 
 На основу члана 50. став 4. Закона о 
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 
119/2012), члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, члана 63. став 1. тачка 1. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 16. 
став 1. тачка 2. Одлуке о организовању Јав-
ног предузећа за комуналне послове и стам-
бене услуге („Сл.лист општине Панчево, Ко-
вин и Опово“, бр. 6/1994 и „Сл.лист општина 
Смедерево и Ковин“, бр. 2/1996, 8/1997 и 
17/1998 и „Сл.лист општине Ковин“, бр. 
1/2004 и 8/2007), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, доноси  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 
ПОМОЋИ – СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2013. 

ГОДИНУ 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
коришћења буџетске помићи – субвенције за 
2013. годину.  
 

II 
 

 Решење објавити у „Службеном лис-
ту општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 38-8/2013-I од 27. фебруара 2013. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић, професор 
 
111. 
 
 На основу члана 54. став 2. и 3. и 
члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и члана 39. став 
1. тачка 37. Статута општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречиш-
ћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 
КОВИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ Ковин, пре истека мандата:  
 

1. ЈАСМИНА АРСЕНИЈЕВИЋ, из 
реда родитеља. 
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II 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин 
 

1. МАЈА СТЕФАНОВИЋ, Мало 
Баваниште, из реда родитеља. 

 
III 

 
 Мандат новоименованом члану 
Школског одбора из тачке II овог Решења 
траје до краја мандата Школског одбора ОШ 
„Јован Јовановић Змај“ Ковин, именованог 
Решењем Скупштине општине Ковин број 
61-37/2010-I од 25.6.2010. године и број 61-
17/2012-I од 18.9.2012. године.  
 

IV 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-13/2013-I од  27. фебруара 2013. г. 

 
   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић, професор 
 
112. 
 
 На основу члана 54. став 2. и 3. и 
члана 55. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл..гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011), члана 39. став 1. тачка 
37. Статута општине Ковин („Сл.лист опш-
тине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 
СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ 

КОВИН 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Средње стручне школе 
„Васа Пелагић“ Ковин, пре истека мандата:  

 
1. МИЛОШ ВИДИЋ из реда 

запослених.  
 

II 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Средње стручне школе „Васа Пела-
гић“ Ковин:  
 

1. СРЂАН ЂАН, из реда запо-
слених.  

 
III 

 
 Мандат новоименованом члану 
Школског одбора из тачке 2. овог Решења 
траје до краја мандата Школског одбора 
Средње стручне школе „Васа Пелагић“ 
Ковин именованог Решењем Скупштине 
општине Ковин број 61-35/2010-I од 25. јуна 
2010. године, Решењем број 60-30/2011-I од 
10.11.2011. године и Решењем број 61-
24/2012-I од 18.9.2012. године.  
 

IV 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-4/2013-I од  27. фебруара 2013. г. 

     
                          ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић, професор 
 
113. 
 
 На основу члана 54. став 2. и члана 
55. став 3. тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл..гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011), члана 39. став 1. тачка 
37. Статута општине Ковин („Сл.лист опш-
тине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 
СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ 

КОВИН 
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I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Средње стручне школе 
„Васа Пелагић“ Ковин, пре истека мандата:  
 

1. ТАТЈАНА СПАСИЋ, из реда 
родитеља.  

 
II 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Средње стручне школе „Васа 
Пелагић“ Ковин:  
 

1. СЛАВИЦА БРЦАН, из реда 
родитеља.  

 
III 

 
 Мандат новоименованом члану 
Школског одбора из тачке 2. овог Решења 
траје до краја мандата Школског одбора 
Средње стручне школе „Васа Пелагић“ 
Ковин именованог Решењем Скупштине 
општине Ковин број 61-35/2010-I од 25. јуна 
2010. године, Решењем број 60-30/2011-I од 
10.11.2011. године и Решењем број 61-
24/2012-I од 18.9.2012. године.  
 

IV 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-14/2013-I од  27. фебруара 2013. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић, професор 
 
114. 
 
 На основу члана 55. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) и члана 17. 
Одлуке о оснивању Предшколске установе 
„Наша Радост“ Ковин („Сл.лист општина 

Панчево, Ковин и Опово“, бр. 17/92 и 12/93, 
„Сл.лист општина Смедерево и Ковин“, бр. 
14/2001 и 8/2002 и „Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 2/2004, 15/2004 и 5/2005) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАША 
РАДОСТ“ КОВИН 

 
I 
 

 СЛОБОДАН ПОПОВИЋ, члан 
Управног одбора ПУ „Наша Радост“ Ковин, 
из реда родитеља разрешава се дужности 
члана Управног одбора , пре истека мандата. 
 

II 
 

 САША КОНСТАНТИН из Ковина, 
именује се за члана Управног одбора ПУ 
„Наша Радост“ Ковин, из реда родитеља. 
 

III 
 

 Мандат новоименованом члану 
Управног одбора из тачке 2. овог Решења 
траје до краја мандата Управног одбора ПУ 
„Наша Радост“ Ковин именованог Решењем 
Скупштине општине Ковин број 60-158/2009-
I од 16.9.2009. године, број 60-152/2010-I од 
29.10.2010. године, број 60-168/2010-I од 
28.12.2010. године, број 60-96/2011-I од 
27.4.2011. године, број 60-106/2012-I од 
29.6.2012. године и број 60-111/2012-I од 
31.10.2012. године. 
 

IV 
 

 Решење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 60-5/2013-I од  27. фебруара  2013. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
  Срђан Стојановић, професор 
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115. 
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст) и 
члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА 
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 

ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ПОТРОШЊУ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 
 

 НОВИЦА МИЈАТОВИЋ, дипл. 
инж. електротехнике, из Ковина, разрешава 
се дужности директора Фонда за грађевинско 
земљиште, путеве и комуналну потрошњу 
општине Ковин, пре истека мандата, на 
лични захтев.  
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 025-1/2013-I од  27. фебруара 2013. 

године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић, професор 
 
116. 
 
 На основу члана 42. став 1. тачка 1. и 
става 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
глансик РС“, бр. 119/2012), члана 39. став 1. 
тачка 9. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст) и члана 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ 

И КОМУНАЛНУ ПОТРОШЊУ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 
 

 ДРАГОСЛАВ ЈЕРЕМИЋ, дипл. 
инж. грађ. из Ковина, именује се за в.д. ди-
ректора Фонда за грађевинско земљиште, 
путеве и комуналну потрошњу општине Ко-
вин на период од најдуже 6 месеци.  
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објављивиће се у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 025/2/2013-I од  27. фебруара 2013. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић, професор 
 
117. 
 
 На основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), 
члана 39. став 1. тачка 37. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ  

 
I 
 

 ЕМИЛ ХМЕЛИРШ, из Гаја, Саве 
Јанкова 2, разрешава се дужности члана 
Изборне комисије у сталном саставу.  
 

 
 



27. Фебруар 2013. године                С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т                  Страна 95  Број 4 
 
 
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-10/2013-I од  27. фебруара 2013. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић, професор 
 
118. 
 
 На основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и 
члана 39. став 1. тачка 37. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
I 
 

 ЗОРАН САВИЋ, из Ковина, Димит-
рија Туцовића 10, економиста, именује се за 
члана Изборне комисије у сталном саставу.  
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења 
садржан је у одредбама члана 14. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и 
члана 39. став 1. тачка 37. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст). 
 Чланом 14. Закона о локалним 
изборима прописано је да Изборну комисију 
у сталном саставу чине председник и најма-

ње 6 чланова које именује Скупштина једи-
нице локалне самоуправе на предлог одбор-
ничких група у Скупштини јединице локалне 
самоуправе, стазмерно броју одборника.  
 Како је досадашњи члан Емил Хме-
лирш разрешен дужности члана Изборне ко-
мисије у сталном саставу, одборничка група 
Покрет за препород наше општине – Сава 
Крстић за новог члана предложила је Савић 
Зорана.  
 Након поднетог предлога донето је 
решење као у диспозитиву.  
 Против овог решења, а на основу 
члана 14. став 11. Закона о локалним избо-
рима допуштена је жалба Управном суду у 
року од 24 часа од доношења Решења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-11/2013-I од  27. фебруара 2013. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Срђан Стојановић, професор 
 
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
119. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 10.000,00 динара, у 
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корист Милојков Душана, Панчево, Матије 
Губца 10, а на основу Захтева број 40-
34/2013-II, за објављивање књиге „Бициклом 
на првенство Европе у пливању“.. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3. 
Установа „Центар за културу“ Ковин, 
функција 820 – услуге културе, позиција 217, 
економска класификација 472 –накнаде за 
социјалну заштиту из буџета, са жиро рачуна 
буџета општине Ковин, број 840-119640-11, 
на рачун Центра за културу Ковин број 
840-267664-05, како би се иста дозначила ко-
риснику Милојков Душану на рачун број 
200-416255032-25 позив на број 88888.. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 40-34/2013-II 
У Ковину, 20. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
120. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 

средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Петковић Милке, Ковин, Утринска 
бб, а на основу Захтева број 553-224/2013-II, 
за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – 
социјална заштита, накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на 
рачун Центра за социјални рад Ковин, број 
840-341661-47, како би се иста дозначила 
кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-224/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
121. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
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средства у износу од 6.000,00 динара, у 
корист Мучи Роберта, Ковин, Немањина 16, 
а на основу Захтева број 553-233/2013-II, за 
трошкове смештаја устудентском дому. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – 
социјална заштита, накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на 
рачун Центра за социјални рад Ковин, број 
840-341661-47, како би се иста дозначила 
кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-233/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
122. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 

средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Пејовић Јасне, Мраморак, 
Војвођанска 80, а на основу Захтева број 553-
235/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – 
социјална заштита, накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на 
рачун Центра за социјални рад Ковин, број 
840-341661-47, како би се иста дозначила 
кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-235/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
123. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
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средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Веселиновић Брана, Делиблато, 
Козара 11, а на основу Захтева број 553-
236/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – 
социјална заштита, накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на 
рачун Центра за социјални рад Ковин, број 
840-341661-47, како би се иста дозначила 
кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-236/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
124. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 

средства у износу од 4.000,00 динара, у 
корист Баги Михаља, Гај, 20. Октобар 64, а 
на основу Захтева број 553-244/2013-II, за 
потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – 
социјална заштита, накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на 
рачун Центра за социјални рад Ковин, број 
840-341661-47, како би се иста дозначила 
кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-244/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
125. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 



27. Фебруар 2013. године                С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т                  Страна 99  Број 4 
 
 
 
средства у износу од 4.000,00 динара, у 
корист Димитријевић Ненада, Ковин, 
Книћанинова 30, а на основу Захтева број 
553-246/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – 
социјална заштита, накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на 
рачун Центра за социјални рад Ковин, број 
840-341661-47, како би се иста дозначила 
кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-246/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
126. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 

средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Новаков Анђелке, Ковин, Димитрија 
Туцовића 3, а на основу Захтева број 553-
118/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – 
социјална заштита, накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на 
рачун Центра за социјални рад Ковин, број 
840-341661-47, како би се иста дозначила 
кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-118/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
127. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
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средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Милошевић Добривоја, Ковин, Коче 
Анђелковића 30, а на основу Захтева број 
553-23/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-23/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
128. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 4.000,00 динара, у 

корист Пирић Марије, Ковин, Виноградар-
ска 12, а на основу Захтева број 553-
223/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-223/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
129. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Букелић Борке, Плочица, Арсенија 
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Чарнојевића 6, а на основу Захтева број 553-
213/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-213/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
130. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Љуба Сање, Ковин, ЈНА 4/10, а на 

основу Захтева број 553-212/2013-II, за 
потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-212/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
131. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Љиљанић Драгојле, Ковин, Светог 
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Саве 105, а на основу Захтева број 553-
211/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-211/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
132. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске ре-
зерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства резер-
ве, функција 160 опште јавне услуге, позици-
ја 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 5.000,00 динара, у 
корист Марковић Зорице, Делиблато, ЈНА 
6, а на основу Захтева број 553-206/2013-II, за 

трошак полагања последњег испита на ви-
сокој школи. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-206/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
133. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Сибинкић Данице, Ковин, Ђуре 
Петровића 1, а на основу Захтева број 553-
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205/2013-II, за санацију квара на водоводној 
инсталацији. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-205/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
134. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Ђукић Миливоја, Дубовац, Михајла 

Пупина 22, а на основу Захтева број 553-
202/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-202/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
135. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Мунћан Јасмине, Дубовац, Дунавска 
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58, а на основу Захтева број 553-199/2013-II, 
за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-199/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
136. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Марковић Храниславе, Ковин, 

Утринска 20, а на основу Захтева број 553-
170/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-170/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
137. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Ђерфи Мире, Ковин, Петра 
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Драпшина 108, а на основу Захтева број 553-
170/2013-II, за куповину намирница и огрева. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-170/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
138. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Варади Драгиње, Ковин, 

Пролетерска 119, а на основу Захтева број 
553-166/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-166/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
139. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Јечменица Ивана, Ковин, Вука 
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Караџића 169, а на основу Захтева број 553-
146/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-146/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
140. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Дулкан Руменке, Ковин, Петра 

Драпшина 211, а на основу Захтева број 553-
103/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-103/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
141. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 4.000,00 динара, у 
корист Марић Горана, Ковин, Дејана 
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Бранкова 219, а на основу Захтева број 553-
43/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-43/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
142. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Удовичић Богдана, Ковин, Светоза-
ра Марковића 129, а на основу Захтева број 

553-41/2013-II, за куповину намирница и 
огрева. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-41/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
143. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Weintzer Ивице, Гај, Драгише 
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Матића 149, а на основу Захтева број 553-
5/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-5/2013-II 
У Ковину, 19. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
144. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Аћимов Горана, Ковин, Петра 

Драпшина 114, а на основу Захтева број 553-
25/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-25/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
145. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Перишић Данијеле, Гај, Драгише 
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Матића 4, а на основу Захтева број 553-
39/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-39/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
146. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 4.000,00 динара, у 
корист Живанов Зоре, Ковин, Нишка 34, а 

на основу Захтева број 553-109/2013-II, за 
потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-109/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
147. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Илић Живане, Ковин, Космајска 3, а 
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на основу Захтева број 553-165/2013-II, за 
потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-165/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
148. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 5.000,00 динара, у 
корист Шашић Наде, Ковин, Београдска 12, 

а на основу Захтева број 553-171/2013-II, за 
потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-171/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
149. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Јанков Николе, Ковин, Цара Лазара 
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59, а на основу Захтева број 553-181/2013-II, 
за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-181/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
150. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Лукач Гордане, Ковин, Дејана 

Бранка 57, а на основу Захтева број 553-
188/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-188/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
151. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 5.000,00 динара, у 
корист Мишић Драгана, Скореновац, 1. 
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Маја 95, а на основу Захтева број 553-
189/2013-II, за школовање деце. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-189/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
152. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 4.000,00 динара, у 
корист Јашаревић Далиле, Ковин, Петра 

Драпшина 18, а на основу Захтева број 553-
192/2013-II, за потребе лечења детета. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-192/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
153. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Костић Милице, Плочички рит 98, а 
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на основу Захтева број 553-196/2013-II, за 
потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-196/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
154. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 4.000,00 динара, у 
корист Живков Јасмине, Ковин, 4. Октобра 

15, а на основу Захтева број 553-198/2013-II, 
за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-198/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
155. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2010, 73/2010, 101/2010, 101-2011 и 
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) и члана 15. 
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за 
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
23/2012), као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2013. 
гдоину, раздео 3. глава 3.28. функционална 
класификација 160, позиција 374, економска 
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од 
8.000,00 динара, на име Удружења за не-
говање традиције педесетпрве механизова-
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не бригаде као помоћ за издавање Моно-
графије. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.27. 
– Дотације невладиним организацијама, 
функционална класификација 860, позиција 
373, економска класификација 481 – Дотаци-
је невладиним оргнаизацијама по конкурси-
ма, са жиро рачуна буџета општине Ковин 
број 840-119640-11, на рачун Удружења за 
неговање традиција педесетпрве механи-
зоване бригаде број  200-2292000101001-33. 
 3. Коринсик ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају, и 8 дана по 
утрошку средстава достави извештај о 
утрошеним средствима.  
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин.  
 
Број: 40-32/2013-III 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
  Славко Бранковић, професор 
 
156. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2010, 73/2010, 101/2010, 101-2011 и 
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) и члана 15. 
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за 
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
23/2012), као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2013. 
гдоину, раздео 3. глава 3.28. функционална 
класификација 160, позиција 374, економска 
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од 
12.000,00 динара, на име Одбојкашког клу-

ба Баваниште, за учествовање на полу-
финалном турниру Србије. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.26. 
– Дотације невладиним организацијама, 
функционална класификација 810, позиција 
369, економска класификација 481 – Спорт-
ски савез општине Ковин, са жиро рачуна 
буџета општине Ковин број 840-119640-11, 
на рачун Спортског савеза број  200-
238121010010031-60. 
 3. Коринсик ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају, и 8 дана по 
утрошку средстава достави извештај о 
утрошеним средствима.  
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин.  
 
Број: 40-31/2013-III 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
  Славко Бранковић, професор 
 
157. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 3.000,00 динара, у 
корист Манић Невене, Ковин, Кречанска 31, 
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а на основу Захтева број 553-30/2013-II, за 
потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-30/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
158. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012-
пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012. 
годину, раздео 3, глава 3.28. средства 
резерве, функција 160 опште јавне услуге, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 4.000,00 динара, у 
корист Јованов Василија, Плочица, Краља 

Петра Првог 102, а на основу Захтева број 
553-186/2013-II, за потребе лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21. 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнаде за социјалну заштиту 
из буџета, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра 
за социјални рад Ковин, број 840-341661-
47, како би се иста дозначила кориснику. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 553-186/2013-II 
У Ковину, 18. фебруар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
159. 
 
 На основу члана 20. и 66. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 63. Статута општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
20.02.2013. године, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА 

ЗАХТЕВА ГРЂАНА ЗА НАКНАДУ 
ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА 
НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА 

 
Члан 1. 

 Правилником о поступку и начину 
решавања захтева грађана за накнаду штете 
настале услед уједа напуштених животиња (у 
даљем тексту: Правилник) утврђује се пос-
тупак и начин решавања захтева грађана за 
накнаду штете, коју грађани претрпе услед 
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уједа напуштених животиња (у даљем тексту: 
догађај) на територији општине Ковин. 
 Напуштена животиња, у смислу овог 
Правилника јесте животиња која нема дом 
или која се налази изван њега и лишена је 
бриге и неге власника, односно држаоца и 
коју је он свесно напустио.  
 

Члан 2. 
 Оштећено лице је обавезно да под-
несе писану пријаву о насталом догађају ЈП 
„Ковински комуналац“ Ковин, одмах након 
уједа напуштене животиње, а најкасније у 
року од 3 дана од дана догађаја.  
 ЈП „Ковински комуналац“ Ковин је 
обавезно да изда потврду оштећеном лицу о 
пријављеном догађају, као и да предузме 
неопходне активности на проналажењу и 
збрињавању напуштене животиње.  
 ЈП „Ковински комуналац“ Ковин је 
обавезно да: устроји и уредно води евиден-
цију Службе зоохигијене о пословима заш-
тите и збрињавања напуштених животиња, у 
складу са Законом, о поднетим пријавама и 
издатим потврдама оштећеним лицима, као и 
да надлежном Одељењу доставља месечне 
извештаје о пријављеним догађајима, изда-
тим потврдама и предузетим активностима 
на проналажењу и збрињавању напуштених 
животиња.  
 Извештаји из става 3. овог члана мо-
рају се доставити надлежном одељењу нај-
касније до 5. у месецу за претходни месец. 
 

Члан 3. 
 Оштећено лице, Јавном правобрани-
лаштву општине Ковин, може да поднесе 
Захтев за накнаду штете настале услед уједа 
напуштених животиња (Образац 1, који је 
саставни део овог Правилника). 
 Захтев из става 1. овог члана оштеће-
но лице је дужно да поднесе најкадније у 
року од 30 дана од дана догађаја.  
 Захтев из става 1. овог члана, мора да 
буде у писаној форми, јасне садржине са 
назнаком адресе, контакт телефона и бројем 
текућег или жиро рачуна.  
 Захтев из става 1. овог члана, мора да 
садржи веран опис и локацију догађаја, опис 
претрпљених повреда, са износом накнаде 
коју потражује.  
 

 

Члан 4. 
 Уз захтев из члана 3. овог Правил-
ника, оштећено лице је у обавези да достави 
оригинал или оверене фотокопије доку-
ментације, и то:  

- личну карту,  
- доказ (потврду) да је догађај при-

јављен у року ЈП „Ковински ко-
муналац“ Ковин;  

- комплетну медицинску докумен-
тацију, која се односи на дијаг-
нозу и лечење (извештај над-
лежне здравствене установе при-
марне заштите, извештај лекара 
специјалисте са детаљним описом 
повреде, и сл). 

 
Члан 5. 

 Јавно правобранилаштво општине, 
примљене захтеве из члана 3. овог Правил-
ника, доставља Комисији за утврђивање 
основаности захтева и висине накнаде штете 
настале услед уједа напуштених животиња (у 
даљем тексту: Комисија) у року од 3 дана од 
дана пријема. 
 Комисију из става 1. овог члана обра-
зује Општинско веће, посебним актом у року 
од 7 дана од дана ступања на снагу овог Пра-
вилника.  
 Актом о образовању Комисије утвр-
ђује се број и састав, послови и задаци које 
ће Комисија обављати, као и друга питања од 
значаја за рад Комисије.  
 

Члан 6. 
 Комисија по разматрању примљеног 
захтева, упућује предлог Јавном правобра-
нилаштву општине, да захтев:  

1. прихвати и са оштећеним лицем 
закључи вансудско поравнање о 
накнади штете на висину новча-
ног износа који је Комисија пред-
ложила;  

2. одбије захтев или  
3. одбаци захтев.  

 Предлог Комисије из става 1. овог 
члана мора бити образложен.  
 

Члан 7. 
 Комисија је дужна да примљене зах-
теве размотри и упути предлог Јавном пра-
вобранилаштву општине, најкасније у року 
од 15 дана од дана пријема захтева.  
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Члан 8. 
 Посебан акт, којим ће бити ближе 
утврђени ставови и критеријуми о висини 
износа ради исплате накнаде штете, настале 
услед уједа напуштених животиња, Опш-
тинско веће општине Ковин ће донети у року 
од месец дана од дана ступања на снагу овог 
Правилника.  
 

Члан 9. 
 Јавно правобранилаштво општине је 
обавезно да у року од 10 дана од дана при-
јема предлога Комисије донесе акт по зах-
теву оштећеног лица.  
 

Члан 10. 
 Оштећено лице је дужно да пре 
покретања поступка за остваривање права на 
накнаду штете пред надлежним судом, обра-
ти Јавном правобранилаштву општине захте-
вом из члана 3. овог Правилнила.  
 Поступци за остваривање права на 
накнаду штете, започети пре ступања на 
снагу овог Правилника, биће завршени на 
начин и по поступку утврђеном Закључком 
Општинског већа општине Ковин број 323-

12/2011-III од 27.5.2011. године и Закључком 
број 323-16/2011-III од 15.9.2011. године. 
 

Члан 11. 
 Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Закључак Општинског већа 
општине Ковин број 323-12/2011-III од 
27.5.2011. године и Закључком број 323-
16/2011-III од 15.9.2011. године. 
 

Члан 12. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 323-1/2013-III од 20. фебруара 2013. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
   Славко Бранковић, професор 
 
 
 
 

 
160. 
 
 На основу члана 137. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл.гласник 
РС2, бр. 88/2011) и члана 63. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст) по прибављеној сагласности Покрајинског секретаријата за енергетику и 
минералне сировине,  
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 20.02.2013. 
године, донело је  
 
ПРВУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПО 
ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ 

РЕСУРСА 
  
 УВОД 
 
 Чланом 136. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл.гласник РС“, бр. 
88/2011) прописано је да носилац експлоатације којом је одобрено извођење рударских радова 
плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у складу са овим 
законом за све врсте угља и угљених шкриљаца у висини од 3% од прихода и за неметаличне 
сировине за добијање грађевинског материјала (лапорац, кречњак, глина, песак, шљунак, 
техничко-грађевински и архитектонско грађевински камен и др.), 5% од прихода.  
 Чланом 137. став 1. наведеног закона прописано је да су средства остварена у складу са 
чланом 136. овог закона од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у 
висини од 40$ приход Републике Србије, 40% приход буџета јединице локалне самоуправе на 
чијој територији се врши експлоатација, а 20% сопствени приход Министарства.  
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 Ставом 5. наведеног члана прописано је да се остварена средства од накнаде за коришћење 
минералних сировина и геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне самоуправе на 
чијој територији се врши експлоатација, а 20% сопствени приход Министарства.  
 Ставом 6. наведеног члана, прописано је да када се експлоатација врши на територији 
аутономне покрајине, средства остварена ус кладу са чланом 136. овог Закона, од накнаде за 
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 40% су приход буџета 
Републике СРбије, 40% су приход буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се 
врши експлоатација, 10% су приход буџета аутономне покрајине, а преосталих 10% су сопствени 
приход Министарства.  
 
 1. НЕНАПЛАЋЕНИ ПРИХОД ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
     МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА 
 

 
ОБВЕЗНИК 

ВРСТА МИНЕРАЛНИ  
СИРОВИНЕ 

НОРМИНАЛНИ ИЗНОС 
КОЈИ ЈЕ ПРИХОД 

ОПШТИНЕ 
Рудник Ковин Угаљ и шљунак 5.770.000,00 
Наша слога  Глина 5.304.000,00 
  11.414.000,00 
 
 2. ПРОЦЕЊЕНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ  
     СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА У 2013. ГОДИНИ 
 
 Посебни програм  расподеле средстава остварених по основу накнаде за коришћење 
минералних сировина и геотермалних ресурса је усвојен на седници Општинског већа општине 
Ковин 21.12.2012. године. За финансијску основу је имао суму од 2.936.422,15. 
 Прва измена је урађена на бази потребе укључења средстава суфицита од 1.012.422,15 
динара, тако да се финансијски план за 2013. годину заснива на износу од 3.984.422,15. 
 

 
 

Конто 

 
 

Обвезник  

Врста 
минералне 
сировине 

Номинални 
износ који 
је приход 
општине 
2013. год. 

 
 

Суфицит 

 
 

Укупно 

 
Рудник Ковин 

 
Угаљ 

 
1.200.000,00 

 
741516 

  Шљунак 1.600.000,00 

 
976.817,75 

 
3.776.817,75 

 
741516 

 

 
Наша Слога 

 
Глина 

 
136.000,00 

 
- 

 
136.000,00 

741516 Ател Тресет - 35.604,40 71.604,40 
741516                            УКУПНО 2.936.000,00 1.012.422,15 3.948.422,15 

            ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 13  
 
 3. УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА 
 
 3.1. Ненаплаћени приход .......................................................... 11.414.000,00  
 3.2. Приходи 2013. године ........................................................   3.948.422,15 
  УКУПНО: .................................................................... 15.362.422,15 
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(УПОТРЕБА ПРИКУПЉЕНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА МИНЕРАЛНЕ 
СИРОВИНЕ 

 

Конто Назив 
(позиција расхода 

Буџет  
2013. год. 

Суфицит Укупно 

 
511242 

Реконструкција главне црпне 
станице у Ковину у улици 7. 
Јули по пројекту 

 
9.150.000,00 

 

 
- 

 
9.150.000,00 

511451 Израда пројекта испитивања 
термалних вода  

1.200.000,00 1.012.511,15 2.212.422,15 

425191 Пошљунчавање пута Гај-
Рудник 

4.000.000,00 - 4.000.000,00 

                        УКУПНО 14.350.000,00 1.012.422,15 15.362.422,15 
 Извор финансирања 01 13  

 
 5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 
 Овај програм спроводи Општинска управа Ковин, Одељење за привреду, имовинско-
правне послове, послове локалног економског развоја и одбране и у том смислу, овлашћено је да 
контролише извршење радова, да тражи извештаје од извођача радова, односно пројектаната и 
извештаје од стручних надзорних органа.  
 Извештај о реализацији Програма се подноси Општинском већу општине Ковин два пута 
годишње.  
 Уколико се приходи у току буџетске године не остварују у планираном износу, расходи ће 
се остваривати по приоритетима које утврди председник општине. 
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Ковин“.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 31-1/2013-III од 20. фебруара 2013. године 

 
         ПРЕДСЕДНИК 
          Славко Бранковић, професор 
 
161. 
 
 Након објављивања „Службеног лис-
та општине Ковин“, бр. 2/2013 од 05. фебру-
ара 2013. године утврђена је техничка грешка 
у садржају наведеног службеног листа, па на 
основу члана 4. Одлуке о објављивању аката 
органа општине, установа и јавних предузећа 
чији је оснивач Скупштина општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011) 
 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ, даје 
 

И С П Р А В К У  
 
I 
 

 У садржају „Службеног листа опш-
тине Ковин“, бр. 2/2013 од 05. фебруара 
2013. године, делу под називом: „АКТА 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ“ уместо текста: 

 
 „Правилник о изменама Правилника 
о организацији послова и радних задатака 
Јавног предузећа за комунално стамбену 
делатност „Ковински комуналац“ Ковин, тре-
ба да стоји текст:  
 
 „Пословник о раду изборне 
комисије“. 
 

II 
 

 Ова исправка ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
 

            СЕКРЕТАР 
        Јаворка Косановић, дипл.правник
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