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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. Гласник РС“, број 62/06, 69/08 
и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопри-
вредног земљишта у државној својини (Сл. лист општине Ковин, број 17/2006), 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН, је дана 02.11.2015. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОВИН
и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I
- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини у Општини Ковин у следећим катастарским општинама:

KO НАПОМЕНА

Ковин 1 25.3050 28,000.00 212,562.00 1
Ковин 2 27.4846 28,000.00 230,870.64 1
Ковин 3 22.6990 28,000.00 190,671.60 1
Ковин 4 17.2464 28,000.00 144,869.76 1
Ковин 5 18.3798 28,000.00 154,390.32 1
Ковин 6 17.5500 28,000.00 147,420.00 1
Ковин 7 38.9635 28,000.00 327,293.40 1
Ковин 8 55.5165 28,000.00 466,338.60 1
Ковин 9 56.2872 28,000.00 472,812.48 1
Ковин 10 95.8568 28,000.00 805,197.12 1
Ковин 11 30.6024 28,000.00 257,060.16 1
Ковин 12 50.1303 28,000.00 421,094.52 1
Ковин 14 55.4447 28,000.00 465,735.48 1
Ковин 19 0.3560 18,000.00 1,922.40 1
Ковин 20 0.1455 18,000.00 785.70 1

Број јавног 
надметања

Површина  (ха, 
ари, м2)

Почетна цена 
(дин./ха)

Депозит 30% 
(дин.)

Период 
закупа 
(год.)
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Делиблато 27 23.3973 28,000.00 196,537.32 1
Делиблато 28 14.0014 28,000.00 117,611.76 1
Делиблато 29 1.0802 28,000.00 9,073.68 1
Делиблато 30 20.7211 30,000.00 186,489.90 1
Делиблато 32 39.6020 32,000.00 380,179.20 1
Делиблато 34 58.7989 18,000.00 317,514.06 1
Делиблато 35 4.8003 18,000.00 25,921.62 1
Делиблато 36 1.9146 18,000.00 10,338.84 1
Делиблато 37 3.8087 18,000.00 20,566.98 1
Делиблато 38 0.5693 18,000.00 3,074.22 1
Мраморак 41 3.4258 28,000.00 28,776.72 1
Мраморак 42 1.4411 28,000.00 12,105.24 1
Мраморак 43 5.8314 28,000.00 48,983.76 1
Мраморак 44 1.4103 28,000.00 11,846.52 1
Мраморак 46 7.7281 28,000.00 64,916.04 1
Мраморак 47 0.8167 28,000.00 6,860.28 1
Мраморак 48 3.5490 28,000.00 29,811.60 1
Мраморак 49 15.5327 30,000.00 139,794.30 1
Мраморак 50 43.1414 30,000.00 388,272.60 1
Мраморак 58 16.9692 30,000.00 152,722.80 1
Мраморак 60 55.3716 30,000.00 498,344.40 1
Мраморак 61 44.0487 30,000.00 396,438.30 1
Мраморак 62 27.0000 30,000.00 243,000.00 1
Мраморак 63 27.0000 30,000.00 243,000.00 1
Мраморак 64 27.0000 30,000.00 243,000.00 1
Мраморак 65 26.9394 30,000.00 242,454.60 1
Мраморак 66 70.9574 30,000.00 638,616.60 1
Мраморак 67 139.9496 30,000.00 1,259,546.40 1
Мраморак 68 109.8418 30,000.00 988,576.20 1
Мраморак 69 131.9326 30,000.00 1,187,393.40 1
Мраморак 70 17.9997 30,000.00 161,997.30 1
Мраморак 71 18.0000 30,000.00 162,000.00 1
Мраморак 73 0.2769 28,000.00 2,325.96 1
Плочица 75 6.7198 18,000.00 36,286.92 1
Плочица 76 2.3813 28,000.00 20,002.92 1
Плочица 77 0.3194 28,000.00 2,682.96 1
Плочица 78 3.1607 28,000.00 26,549.88 1
Плочица 79 0.6297 28,000.00 5,289.48 1
Плочица 80 5.0993 28,000.00 42,834.12 1
Плочица 81 0.5755 28,000.00 4,834.20 1
Плочица 82 0.5755 28,000.00 4,834.20 1
Плочица 83 4.9997 29,000.00 43,497.39 1
Плочица 84 1.7818 28,000.00 14,967.12 1
Плочица 85 1.6705 28,000.00 14,032.20 1
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Плочица 86 5.5966 28,000.00 47,011.44 1
Плочица 87 1.6538 28,000.00 13,891.92 1
Плочица 88 3.4598 28,000.00 29,062.32 1
Плочица 89 0.7034 28,000.00 5,908.56 1
Плочица 90 3.8492 28,000.00 32,333.28 1
Плочица 91 1.2448 28,000.00 10,456.32 1
Плочица 94 29.1675 28,000.00 245,007.00 1
Плочица 97 2.4013 28,000.00 20,170.92 1

Скореновац 101 15.7731 28,000.00 132,494.04 1
Скореновац 102 35.7348 28,000.00 300,172.32 1
Скореновац 103 0.5871 28,000.00 4,931.64 1
Скореновац 104 2.2439 28,000.00 18,848.76 1
Скореновац 105 13.6786 28,000.00 114,900.24 1
Скореновац 106 0.4256 28,000.00 3,575.04 1
Скореновац 107 4.3247 28,000.00 36,327.48 1
Скореновац 108 6.9282 28,000.00 58,196.88 1
Скореновац 109 22.3394 32,000.00 214,458.24 1
Скореновац 110 0.2425 28,000.00 2,037.00 1
Скореновац 111 6.3752 28,000.00 53,551.68 1
Скореновац 112 4.3593 28,000.00 36,618.12 1
Скореновац 113 19.9524 28,000.00 167,600.16 1
Скореновац 114 4.6634 28,000.00 39,172.56 1
Скореновац 115 21.0426 28,000.00 176,757.84 1
Скореновац 116 2.0186 28,000.00 16,956.24 1
Скореновац 117 0.3779 28,000.00 3,174.36 1
Скореновац 118 5.3215 28,000.00 44,700.60 1
Скореновац 119 1.6216 28,000.00 13,621.44 1
Скореновац 120 0.0450 28,000.00 378.00 1
Скореновац 121 5.1695 28,000.00 43,423.80 1
Скореновац 122 0.3255 28,000.00 2,734.20 1
Скореновац 123 2.9302 28,000.00 24,613.68 1
Скореновац 124 24.3586 28,000.00 204,612.24 1
Скореновац 126 36.7750 28,000.00 308,910.00 1
Скореновац 127 38.0568 29,000.00 331,094.16 1
Скореновац 128 38.1749 29,000.00 332,121.63 1
Скореновац 129 13.0819 29,000.00 113,812.53 1
Скореновац 130 36.6561 29,000.00 318,908.07 1
Скореновац 131 34.6077 29,000.00 301,086.99 1

Скореновац 133 17.3499 29,000.00 150,944.13 1

Скореновац 134 35.8846 29,000.00 312,196.02 1
Скореновац 135 44.9627 29,000.00 391,175.49 1
Скореновац 136 48.0830 29,000.00 418,322.10 1

Умањење на 
основу Решења 
Агенције за 
реституцију 

број:46-005235/2012
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Дубовац 140 1.1509 28,000.00 9,667.56 1
Дубовац 141 2.0284 18,000.00 10,953.36 1
Дубовац 142 5.4022 28,000.00 45,378.48 1
Дубовац 143 2.8331 28,000.00 23,798.04 1
Дубовац 144 1.5829 28,000.00 13,296.36 1
Дубовац 145 1.1510 28,000.00 9,668.40 1
Дубовац 146 2.2339 28,000.00 18,764.76 1
Дубовац 147 15.2727 18,000.00 82,472.58 1
Дубовац 149 0.1232 28,000.00 1,034.88 1

Баваниште 1 165 0.3608 18,000.00 1,948.32 1
Баваниште 1 166 0.1042 18,000.00 562.68 1
Баваниште 2 167 0.2518 28,000.00 2,115.12 1
Баваниште 2 168 1.1728 28,000.00 9,851.52 1

Гај 171 7.9979 32,000.00 76,779.84 1
Гај 172 2.8103 29,000.00 24,449.61 1
Гај 173 0.3762 29,000.00 3,272.94 1
Гај 174 0.2800 29,000.00 2,436.00 1
Гај 175 1.0047 29,000.00 8,740.89 1
Гај 180 1.0000 29,000.00 8,700.00 1
Гај 182 0.2237 29,000.00 1,946.19 1
Гај 184 36.7460 30,000.00 330,714.00 1
Гај 186 1.6316 30,000.00 14,684.40 1
Гај 192 1.5169 29,000.00 13,197.03 1
Гај 193 0.5751 29,000.00 5,003.37 1
Гај 194 6.6684 29,000.00 58,015.08 1
Гај 195 0.3772 29,000.00 3,281.64 1
Гај 196 52.9718 18,000.00 286,047.72 1 Засад тополе
Гај 197 41.3666 18,000.00 223,379.64 1 Засад тополе
Гај 198 12.0182 30,000.00 108,163.80 1
Гај 199 36.6765 30,000.00 330,088.50 1
Гај 200 4.3604 29,000.00 37,935.48 1
Гај 201 4.6070 29,000.00 40,080.90 1
Гај 202 47.1447 30,000.00 424,302.30 1
Гај 203 24.5919 30,000.00 221,327.10 1
Гај 204 58.2948 30,000.00 524,653.20 1



23. новембар 2015. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Страна 5 Број 15

2. Увид у документацију: графички преглед 
катастарских парцела по катастарским општинама 
и списак парцела по формираним јавним надме-
тањима (комплексима), које је предмет издавања у 
закуп, може се извршити у згради Општине Ковин, 
у канцеларији бр. 16 сваког радног дана од  10 до 
14 часова. 

Контакт особа: Небојша Пејковић, тел. 
013/742-268, лок. 127.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђе-
ном стању и закупац се не може позивати на његове 
физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, 
које се даје у закуп може се извршити:

–  за КО Ковин, КО Гај, КО Делиблато и 
КО Дубовац дана 24.11.2015. год. од 
10-14 часова

–  за КО Скореновац, КО Плочица, КО Бава-
ниште-1, КО Баваниште-2 и КО Мраморак  
дана 25.11.2015. год. од 10-14 часова

5. Уколико након расписивања Огласа за 
јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини дође до промена површине из 
огласа по било ком законском основу, даљи поступак 
давања пољопривредног земљишта у закуп ће се 
спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу за-
купа пољопривредног земљишта у државној својини 
сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп 
искључиво за пољопривредну производњу, не може 
се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се да-
вати у подзакуп. 

Гај 205 16.8265 30,000.00 151,438.50 1
Гај 206 59.4410 30,000.00 534,969.00 1
Гај 207 41.1532 30,000.00 370,378.80 1
Гај 208 50.3344 30,000.00 453,009.60 1
Гај 209 87.2324 30,000.00 785,091.60 1
Гај 210 6.1705 30,000.00 55,534.50 1
Гај 211 29.1913 30,000.00 262,721.70 1
Гај 212 62.0776 30,000.00 558,698.40 1
Гај 213 53.7274 30,000.00 483,546.60 1
Гај 214 65.2630 30,000.00 587,367.00 1
Гај 215 32.0131 30,000.00 288,117.90 1
Гај 216 35.4009 30,000.00 318,608.10 1
Гај 217 4.0340 30,000.00 36,306.00 1
Гај 218 18.0228 30,000.00 162,205.20 1
Гај 219 30.0526 30,000.00 270,473.40 1
Гај 220 45.4329 30,000.00 408,896.10 1
Гај 225 35.8151 30,000.00 322,335.90 1
Гај 226 100.2120 30,000.00 901,908.00 1
УКУПНО 3,246.5948

Лицитациони корак износи  1.000,00  динара.

II
- Услови за пријављивање на јавно надметање -

1. Право учешћа у јавном надметању за да-
вање у закуп пољопривредног земљишта у држвној 
својини има:

- физичко лице - које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава на територији јединице 
локалне самоуправе на којој се налази предметно 
земљиште и има активан статус, има својство оси-
гураника пољопривредника код Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање, са пребива-
лиштем у катастарској општини на којој се налази 
земљиште које је предмет закупа и које је власник 
најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у истој 
катастарској општини.

- физичко лице - које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и има активан статус, 
има својство осигураника пољопривредника код 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање, са  пребивалиштем на територији јединице 
локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, 
а чија се парцела граничи са земљиштем у државној 
својини које је предмет закупа.

- правно лице – које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и има активан статус, 
које је власник најмање 10 ха пољопривредног 
земљишта у катастарској општини у којој се налази 
земљиште које је предмет закупа и има седиште 
на територији јединице локалне самоуправе којој 
припада та катастарска општина.

2. Испуњеност услова за пријављивање на 
јавно надметање понуђач доказује  фотокопијама 
следећих докумената: 
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-  доказ о месту пребивалишта за физичка 
лица, односно извод из привредног регис-
тра (не старији од шест месеци до дана 
објављивања огласа) за правна лица,

-  потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава из текуће 
године,

-  доказ о власништу најмање 0,5 ха пољопри-
вредног земљишта у катастарској општини 
на којој се налази земљиште које је предмет 
закупа за физичка лица,

-  доказ о власништву пољопривредног 
земљишта којe се граничi са земљиштем 
које је предмет закупа за физичка лица,

-  доказ о власништу најмање 10 ха пољопри-
вредног земљишта правног лица у КО у 
којој се налази предметно надметање,

-  доказ о својству осигураника пољопри-
вредника код Републичког фонда ПИО.  

3. Понуђачи су дужни да пре почетка 
јавног надметања доставе оригинална докумен-
та из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за 
спровођење поступка јавног надметања. Најпо-
вољнији понуђач је дужан да након закључења 
записника са јавног надметања, преда оригинална 
документа из тачке 2. овог одељка на увид Коми-
сији за спровођење поступка јавног надметања.

4. Понуђач или његов овлашћени представ-
ник дужан је да присуствује јавном надметању, у су-
протном се сматра да је одустао од јавног надметања.

5. Овлашћени представник понуђача дужан 
је да достави оверено пуномоћје од стране надлеж-
ног органа Комисији за спровођење поступка јавног 
надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени 
представник може заступати  само једног понуђача 
на јавном надметању. 

6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом 
за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита 
у тачном динарском износу наведеном у табели 
из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање 
појединачно, на рачун Општинске управе Ковин 
број: 840-2047740-15,  број модела 97 са позивом 
на број 29-217.

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, 
уплаћени депозит ће се вратити након јавног над-
метања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити 
урачунат у годишњу закупнину.У случају да најпо-
вољнији понуђач одустане од своје понуде депозит 
се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који 
је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања удаљен са јавног надметања због нару-
шавања реда и дисциплине.

8. Правно, односно физичко лице које учес-
твује на јавном надметању, може закупити највише 
до 100 ха земљишта које је предмет закупа, осим за 
надметања чије је површина већа од 100 ха.

Лице које је остварило право пречег закупа, 
по основу узгоја животиња, има право да закупи 
пољопривредно земљиште у државној својини 

до површине пољопривредног земљишта које му 
припада по основу броја условних грла, а уз огра-
ничење из става 1.

9. Уколико излицитирана цена прелази 
двоструки износ почетне цене, потребно је да сви 
понуђачи, који настављају надметање, допуне де-
позит до 50% излицитиране цене. Надметање се 
наставља после уплате депозита.

10. Јавно надметање ће се одржати уколико 
буде благовремено достављена најмање једна пријава.

11. Право учешћа на јавном надметању у 
првом кругу немају правна и физичка лица која 
су право учешћа на јавном надметању у првом 
кругу, по Годишњем програму текуће године, већ 
искористила у другој јединици локалне самоуправе, 
односно у другом месту пребивалишта на територији 
Републике Србије и имају важећи уговор, по том 
основу, са Министарством пољопривреде и заштите 
животне средине.

12. Право учешћа у јавном надметању за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у др-
жавној својини  немају правна и физичка лица која 
нису испунила све обавезе из ранијих или текућих 
уговора о закупу пољопривредног земљишта у др-
жавној својини као и она која су извршила ометање 
поседа пољопривредног земљишта или која су нару-
шавала несметано одвијање било ког дела поступка 
јавног надметања приликом давања пољопривредног 
земљишта у државној својини у закуп.

III
- Документација за пријављивање на јавно 

надметање -

•  формулар за пријављивање (попуњен у 
целости и потписан) 

• доказ о уплати депозита
•  доказ о месту пребивалишта за физич-
ка лица, односно, извод из привредног 
регистра (не старији од шест месеци до 
дана објављивања огласа) за правна лица

•  потврда о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава из текуће 
године,

•  доказ о власништву најмање 0,5 ха 
пољопривредног земљишта физичког лица 
у катастарској општини на којој се налази 
земљиште које је предмет закупа, 

•  доказ о власништву пољопривредног 
земљишта физичког лица које се граничи 
са земљиштем које је предмет закупа,

•  доказ о власништву најмање 10 ха пољопри-
вредног земљишта правног лица у КО у 
којој се налази предметно надметање,

•  доказ о својству осигураника пољопри-
вредника код Републичког фонда ПИО.

Доказ о власништву пољопривредног 
земљишта је извод из јавне евиденције о не-
покретности не старији од шест месеци.
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Формулар пријаве и адресиране коверте, 
односно штампане налепнице са адресом општине, 
се могу преузети сваког радног дана на писарници 
Општине Ковин. Потребно је да се понуђач бла-
говремено упозна са садржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној 
коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:
•  Адреса: Општина Ковин, улица и број:  
ЈНА бр. 5, Комисији за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривред-
ног земљишта у државној својини

•  Број јавног надметања__________ 
КО _______________________

На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се 
наведена документација.

IV
- Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за прија-
вљивање је до 13,00 сати, дана 04.12.2015.године 
(ПЕТАК). Благовременим ће се сматрати све пријаве 
које стигну у писарницу Општинске управе Ковин 
до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

V
- Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта 
из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Дома 
културе Ковин, улица Цара Лазара бр. 85 и то:

-  07.12.2015. године (ПОНЕДЕЉАК) са 
почетком у 10,00 часова за: КО Ковин, 
КО Гај, КО Делиблато и КО Дубовац и

-  08.12.2015. године (УТОРАК) са почетком 
у 10,00 часова за: КО Скореновац, КО 
Плочица, КО Баваниште-1, КО Бава-
ниште-2 и КО Мраморак.

VI
- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у евре по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне 
лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској 
противредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан уплате.

VII
- Средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року 
од десет (10) дана од правоснажности одлуке достави 

доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правос-
нажном одлуком о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, умањеном за износ 
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству 
пољопривреде  и заштите животне средине преко 
Општинске управе Општине Ковин.

За уговоре чији је рок трајања дужи од једне 
године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. 
септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уп-
латницу за прву годину закупа доставља и:

•  гаранцију пословне банке у висини го-
дишње закупнине пољопривредног 
земљишта или

•  уговор о јемству јемца (правно лице) или
•  доказ о уплати депозита у висини једне го-
дишње закупнине као средство обезбеђења 
плаћања закупнине, а који ће се у случају 
редовног плаћања рачунати као плаћена 
закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 
2. ове тачке уговор о закупу се раскида, а закупнина 
ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу“ 
општине Ковин, на огласној табли Општинске управе 
Ковин, месних канцеларија на територији општине 
Ковин , и на званичниј веб страни општине Ковин 
www.kovin.org.rs, с тим што ће се рок за подношење 
пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном 
листу“ општине Ковин.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 320-168/2015-II од 02. новембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић дипл.дефектолог

319.

На основу члана 60. став 1. тачка 6. Ста-
тута општине Ковин („Сл-лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-прчишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и 
члана 11. став 4. Пословника о раду Општинског 
већа општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 4/2015 и 14/2015)

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН, 
дана 28.10.2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ И НАЧИНУ 
КОРИШЋЕЊА ПРЕНОСИВИХ РАЧУНАРА 

ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ

Члан 1.

Овим Правилником о праву на коришћење и 
начину коришћења преносивих рачунара за службене 
потребе (у даљем тексту: Правилник) уређује се 
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право на коришћење и начин коришћења преносивих 
рачунара за службене потребе изабраних, поставље-
них и запослених лица у органима општине Ковин, 
а у циљу благовременог и ефикасног извршавања 
службених послова из оквира права и дужности 
Скупштине општине и Општинског већа.

Члан 2.

Право на коришћење преносивиг рачунара 
за службене потребе је право корисника на доделу 
преносивог рачунара и његово одржавање у исправ-
ном стању. 

Члан 3.

Право на коришћење преносивог рачунара 
за службене потребе, под условима прописаним 
овим Правилником имају изабрана, постављена и 
запослена лица у органима општине Ковин.

Члан 4.

Право на коришћење једног преносивог 
рачунара за службене потребе имају изабрана лица 
у органима Општине, и то:

1. Председник Општине
2. Заменик председника Општине
3. Председник Скупштине Општине
4.  Заменик председника Скупштине општине
5. Одборници Скупштине општине
6. Чланови Општинског већа 
Право на коришћење преносивог рачунара из 

става 1. овог члана, не искључује право коришћења 
персоналног рачунара.

Члан 5.

Право на коришћење једног преносивг ра-
чунара за службене потребе имају постављена лица 
у органима Општине, и то:

1. Секретар Скупштине општине
2. Начелник Општинске управе
3. Помоћници Председника општине
Право на коришћење преносивог рачунара из 

става 1. овог члана не искључује право коришћења 
персоналног рачунра.

Члан 6.

Доделу преносивих рачунара врши Председ-
ник општине, односно лице које овласти, на основу 
писменог захтева начелника Општинске управе.

Начелник Општинске управе има право да 
у складу са потребама извршења задатака и послова 
додели још 4 преносива рачунара запосленима, уз 
писмену сагласност Председника општине.

Члан 7. 

При давању на коришћење преносивог рачу-
нара корисник је дужан да потпише потврду – реверс 

о примљеном преносивом рачунару и мора у целости 
бити упознат са овим Правилником.

Након престанка мандата корисник је дужан 
да изврши повраћај преносивог рачунара у року од 
3 (три)  радна дана.

Члан 8.

Преносиви рачунари се смеју користити 
искључиво у сврху одржавања седница Скупштине 
општине и Општинског већа: пријем материјала, 
праћење рада седнице, електронског гласања  као и 
увид у архиву и статистичке податке рада Скупштине 
општине и Општинског већа

Члан 9.

Корисници преносивих рачунара су у оба-
вези да исте имају приликом одржавања седница и 
у обавези су да преносиви рачунари буду спремни 
за рад у смислу 100% напуњености батерије, као 
и да на седници увек имају пуњач и каблове за 
допуну батерије.

Члан 10.

Корисник у потпуности одговара за губитаг 
преносивог рачунара, као и за намерна или ненамерна 
оштећења настала за време коришћења.

Приликом преузимања рачунара, корисник 
потписује и изјаву о обустављању дела плате на име 
измирења вредности преносивог рачунара. Образац 
изјаве је саставни део овог Правилника.

Члан 11.

Нестанак преносивог рачунара или квар, 
корисник је дужан да без одлагања пријави и под-
несе писану пријаву Начелнику Општинске управе.

Преносиви рачунар може се заменити само 
у случају немогућности поправке.

У случају нестанка преносивог рачунара 
ван пословних просторија корисника, корисник је 
дужан да надокнади његову тржишну вредност у 
време нестанка, обуставом од плате, а нови прено-
сиви рачунар се набавља по утврђеној процедури.

У случају нестанка преносивог рачунара из 
пословних просторија корисника, корисник је дужан 
да поднесе писану пријаву о нестанку Начелнику 
Општинске управе, а који о томе одлучује.

Члан 12.

Корисник преносивог рачунара за период 
коришћења преносивог рачунара исти не може дати 
на коришћење трећим лицима.

Инсталација додатних програма на прено-
сивом рачунар је забрањена.

Члан 13.

Спровођење овог Правилника и евиденцију 
о службеним преносивим рачунарима у складу са 
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овим Правилником, обавља Општинска управа - Из-
вршилац за маркетинг и информатички развоје, који 
је дужан да уреди сву потребну документацију, листу 
задужења, реверсе – потврде о датим преносивим 
рачунарима на коришћење и изјаве.

Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном листу општине 
Ковин“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 09-8/2015 - II од 28.10. 2015.год.

ПРЕДСЕДНИЦА,
Сања Петровић, дипл.дефектолог

320.

На основу члана 28. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („СЛ.гласник 
РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015), тачке III Решења 
о оснивању Савета за запошљавање општине Ковин 
и члана 60. став 1. тачка 9. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015)

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН, 
дана 12.11.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ КОВИН

I

У Савет за запошљавање општине Ковин 
именују се: 

1.  ДРАГАН ДРАГИЋ, представник локалне 
самоуправе; 

2.  СЛАЂАНА ЋИРИКОВАЧКИ, представ-
ник локалне самоуправе;

3.  ЈАГОДА СПАСИЋ, представник Наци-
оналне службе за запошљавање Ковин; 

4.  САВО ШАРЕНАЦ, представник Општег 
удружења приватних предузетника општи-
не Ковин; 

5.  ЂУРА КРСТИЋ, представник Савеза 
самосталних синдиката општине Ковин; 

6.  ЖИВАНКА ЈОВАНОВ ПЕТРОВИЋ, 
представник образовних институција; 

7.  НЕМАЊА ВУЈАСИНОВИЋ, представ-
ник невладиног сектора. 

II

Ступањем на снагу овог Решења престаје 
да важи Решење о именовању чланова Савета за 

запошљавање општине Ковин, број 02-96/2015-II 
од 02. септембра 2015. године. 

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-134/2015-II од 12. новембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

321.

На основу члана 28. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („СЛ.гласник 
РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015), тачке III Решења 
о оснивању Савета за запошљавање општине Ковин 
и члана 60. став 1. тачка 9. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015)

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН, 
дана 18.11.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН

I

У Савет за запошљавање општине Ковин 
именују се: 

1.  МИРЈАНА БАНОВИЋ, представник 
локалне самоуправе; 

2.  СЛАЂАНА ЋИРИКОВАЧКИ, представ-
ник локалне самоуправе;

3.  ЈАГОДА СПАСИЋ, представник Наци-
оналне службе за запошљавање Ковин; 

4.  САВО ШАРЕНАЦ, представник Општег 
удружења приватних предузетника општи-
не Ковин; 

5.  ЂУРА КРСТИЋ, представник Савеза 
самосталних синдиката општине Ковин; 

6.  ЖИВАНКА ЈОВАНОВ ПЕТРОВИЋ, 
представник образовних институција; 

7.  НЕМАЊА ВУЈАСИНОВИЋ, представ-
ник невладиног сектора. 

II

Ступањем на снагу овог Решења престаје 
да важи Решење о именовању чланова Савета за 
запошљавање општине Ковин, број 02-134/2015-II 
од 12. новембра 2015. године. 
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III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-138/2015-II од 18. новембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

322.

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014-др.закон) и члана 60. став 1. тачка 9. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОВИН, 
дана 23.10.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 12. НОВЕМБРА 2015. 

ГОДИНЕ

I

У Одбор за обележавање 12. новембра 2015. 
године именују се: 

1.  САЊА ПЕТРОВИЋ, за председника 
Одбора;

2. ЗОРАН БРАДАЊИ, за члана; 
3. МИЛАН ДИВАЦ, за члана; 
4. ВИОЛЕТА ОЦОКОЉИЋ, за члана; 
5. СТОЈАНКА ТАСИЋ, за члана; 
6. РАДЕ БРАКОЧЕВИЋ, за члана; 
7. БИЉАНА СТОЈКОВИЋ, за члана; 
8. ЂУРА КРСТИЋ, за члана;
9. РАТКО МОСУРОВИЋ, за члана; 
10. ДРАГАН ДРАГИЋ, за члана; 
11. МИРЈАНА БАНОВИЋ, за члана. 

II

Задатак Одбора је доношење програма и 
предлога активности за 12. новембар 2015. године. 

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-129/2015-II од 23. октобра 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
КОВИН

323.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. 
став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, 
бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 7. став 1. 
Одлуке о располагању непокретностима у јавној 
својини („Сл.лист општине Ковин“, бр. 22/2012), 
члана 19. став 1. Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом,  
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Сл.гласник РС“, бр. 24/2012 и 48/2015) и члана 
63. став 1. тачка 10. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015),

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КО-
ВИН на седници одржаној дана 06.11.2015. године, 
донело је 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ КОВИН У БЛОКУ 53 У КОВИНУ

Члан 1. 

РАСПИСУЈЕ СЕ Оглас за прикупљање 
писмених понуда у поступку отуђења грађевинског 
земљишта из јавне својине општине Ковин и то: 

•  катастарске парцеле број 2230/5 у површини 
од 00 ха 3 а 38 м2,

•  катастарске парцеле број 2230/6 у површини 
од 00 ха 3 а 63 м2,

•  катастарске парцеле број 223/7 у површини 
од 00 ха 3 а 58 м2

Члан 2.

Наведене катастарске парцеле налазе се у 
обухвату Регулационог плана блока 53 у Ковину, 
који је намењен за породично становање. 

Члан 3.

Право подношења писмених понуда за 
отуђење непокретности из члана 1. ове Одлуке 
имају физичка и правна лица и предузетници. 

Члан 4.

Понуда се даје засебно за сваку катастарску 
парцелу. 

Члан 5.

Почетна купопродајна цена непокретности 
која се отуђује из јавне својине општине Ковин, 
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утврђује се у висини тржишне вредности предмет-
не непокретности, изражене у еврима, с тим што 
се исплата врши у динарској противвредности по 
средњем званичном курсу Народне банке Србије, 
на дан уплате. 

Члан 6.

Купопродајна цена непокретности утврђује 
се на основу акта надлежног органа, којим је извр-
шена процена тржишне вредности непокретности. 

Члан 7.

Општинско веће општине Ковин ће посебним 
актом формирати Комисију за спровођење поступка 
прикупљања писмених понуда. 

Комисија из става 1. овог члана ће саставити 
текст огласа о спровођењу поступка прикупљања 
писмених понуда. 

Оглас из става 2. овог члана објављује 
Општинско веће општине Ковин у дневном листу 
који се дистрибуира на целој тгериторији Републике 
Србије. 

Члан 8.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-77/2015-III од 06. новембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

324.

На основу члана 51. Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) 
и члана 63. став 1. тачка 11. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015)

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 06.112015. године, 
донело је 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОСНОВНОГ 
СРЕДСТВА – ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА 

„Clio IV Authentique 1.2“

I

Општина Ковин даје на коришћење Ми-
нистарству унутрашњих послова, Полицијској станици 
Ковин, за потребе саобраћајне полиције основно сред-
ство – путнички аутомобил „Clio IV Authentique 1.2“.

II

Основно средство из тачке I ове Одлуке пре-
носи се наведеном државном органу ради техничког 
опремања јединица саобраћајне полиције које кон-
тролишу и регулишу саобраћај на путевима општине 
Ковин, на основу члана 19. став 1. тачка 5. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник 
РС“, бр. 41/2009. 53/2010, 101/2011 и 32/2013-Одлука 
УС, 55/2014).

III

Вредност основног средства из тачке I износи 
1.195.800,00 динара.

IV

Општинска управа Ковин, Одељење за буџет 
и финансије сачиниће исправу о давању предметног 
основног средства  државном органу наведеном у 
тачки I ове Одлуке. 

V

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 031-20/2015-III од  06. новембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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