СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА IX БРОЈ 5

КОВИН, 27. АПРИЛА 2011. ГОДИНЕ

КОВИН
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
191.
На основу члана 7. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, бр.
46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06) и члана 15.
став 1. тачка 14. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/09 и 22/09)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМАИ ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
У Одлуци о превозу у друмском
саобраћају на територији општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 19/06, 21/08,
17/09 и 6/2010) у члану 35. став 1. алинеја 2.
мења се тако да гласи:
„да приликом отпочињања са аутотакси превозом поседује лекарско уверење о
здравственој способности, које није старије
од шест месеци и да се сваке треће године
подвргне здравственом прегледу ради
утврђивања психофизичке способности, о
чему доказ подноси Општинској управи
Ковин – саобраћајном инспектору.“
После алинеје 14. додаје се алинеја
15. која гласи:
„ да има полису осигурања путника у
јавном саобраћају.“
Члан 2.
У члану 35. став 2. Одлуке мења се
тако да сада гласи:

„За обављање ауто-такси превоза
путника правно лице мора поред услова
прописаних Законом да испуњава и следеће
услове:
- да је регистровано за обављање
ауто-такси превоза у складу са
Законом и овом Одлуком;
- да има седиште на територији
општине Ковин;
- да ауто-такси возач који је
запослен
у
правном
лицу
испуњава услове из став 1. овог
члана, осим алинеја 7. 8. 14. и 15.;
- да постоји слободно место за
ауто-такси возило у складу са
Програмом из члана 41. ове
Одлуке;
- да
је
власник
путничког
аутомобила или корисник возила
по уговору о лизингу који ће
обављати такси превоз;
- да има закључен уговор о
коришћењу такси станице;
- да има полису осигурања путника
у јавном саобраћају и
- да је ауто-такси возач пријављен
код послодавца.“
Члан 3.
У члану 45. став 3. Одлуке реч
„застати“ замењује се речима „зауставити
возило“, а после речи „стајалишту“ додају се
речи „и то“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 344-13/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор
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облике злостављања животиња и угрожавања
њиховог живота, здравља и добробити.

192.
На основу члана 3. став 2. и члана 66.
Закона о добробити животиња („Сл. гласник
РС“, бр. 41/2009), члана 46. Закона о
ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/2005
и 30/2010), члана 32. став 1. тачка 6. у вези
са чланом 20. став 1. тачка 26. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07) и члана 39. став 1. тачка 7. у вези са
чланом 15. став 1. тачка 27. Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 16/09
и 22/09),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
О Д Л У К У
О НАЧИНУ ДРЖАЊА ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и
начин држања и заштите домаћих животиња
на територији општине Ковин.
Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове
Одлуке сматрају се: копитари (коњи,
магарци, мазге и муле), папкари (говеда,
овце, козе и свиње), пси, мачке, кунићи,
пернате животиње (кокошке, ћурке, гуске,
патке и друге пернате животиње) и њихов
подмладак, украсне и егзотичне птице и
пчеле.
Члан 3.
Општина је дужна да се преко својих
органа брине о животу и заштити здравља и
добробити животиња и у том смислу
сарађује,
коoридинира
и
усклађује
активности на доношењу и спровођењу
одлука у области добробити животиња.
Дужност сваког грађанина је да
пријави
ветеринарској
организацији,
инспекцији или Полицијској станици све

Члан 4.
Власник односно држалац животиња
дужан је да им обезбеди одговарајуће услове,
односно
одговарајућу
негу,
храну,
хигијенско-санитарне услове и лечење, као и
да обезбеди да се држањем животиња не
загађује околина и не узнемиравају друга
лица.
Власник односно држалац животиња
дужан је да обезбеди:
1. одговарајући сигуран смештај животиња,
као и микроклиматске услове, хигијену,
довољно простора, слободу кретање, храну и
воду која одговара врсти, раси, полу,
старости
и
физичким,
биолошким,
производним потребама и потребама у
понашању животиње;
2. заштиту животиња од штетног утицаја
временских прилика, као и од природних
непријатеља;
3. одвојено држање животиња које
узнемиравају једна другу и представљају
опасност за друге животиње и људе;
4. одвојено држање болесних, повређених и
изнемоглих животиња;

5. да о животињама брину оспособљена
лица за рад и бригу о животињама:
6. испуни све обавезе предвиђене
Програмом мера здраствене заштите
животиња
Члан 5.

Животиње се могу држати, узгајати и
стављати у промет
у објектима који
испуњавају услове у погледу просторија,
простора и опреме у складу са законом и
овом Одлуком.
Промет живих животиња дозвољен је
само ако су обележене и евидентиране на
прописан начин, уколико потичу из
газдинстава регистрованих у централној
евиденцији, ако су спроведени послови по
Програму мера здраствене заштите за дату
животињску врсту и старосну категорију, на
регистрованим сточним пијацама, догонима
и другим откупним местима, која су под
сталном ветеринарском контролом.
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Члан 6.
У случају да власник односно
држалац животиња посумља да је животиња
оболела од неке заразне болести, дужан је да
о
томе
одмах
обавести
најближу
ветеринарску станицу или орган управе
надлежан
за
послове
ветеринарске
инспекције и поступи по њиховом налогу.
Члан 7.
Забрањено је држање домаћих
животиња из члана 2. ове Одлуке, осим
кућних љубимаца у центру насељеног места
Ковин на подручју од укрснице улице Цара
Лазара и улице Михајла Пупина, средином
улице Михајла Пупина до укрснице улице
Михајла Пупина и улице Ђуре Петровића,
средином улице Ђуре Петровића до укрснице
са улицом ЈНА, средином улице ЈНА до
укрснице са улицом Цара Лазара, средином
улице Цара Лазара до укрснице са улицом
Михајла Пупина.
Под кућним љубимцима подразумевају се пси, мачке, кунићи, украсне и
егзотичне птице, које се држе за дружење,
рекреацију, заштиту и помоћ човеку у стану
или кући.
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животиње и којима је предмет пословања
чување и узгој животиња.
Члан 11.
У сеоским насељима општине Ковин
дозвољено је држање животиња из члана 2.
ове Одлуке и то под посебним условима
прописаним овом Одлуком.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
1. Пси и мачке
Члан 12.

ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

У
објектима
или
зградама
колективног становања једно домаћинство
може држати у стану највише једног пса и
највише три мачке уз писмену сагласност
етажних власника, односно скупштине
станара зграде.
Власник односно држалац пса не сме
истог остављати самог у стану.
У објектима из става 1. овог члана
није дозвољено држање паса и мачака на
балкону, тераси или лођи, на тавану, подруму
или заједничким просторијама и увођење
паса и мачака у лифтове, осим када лифт не
користе станари и грађани.

Члан 8.

Члан 13.

Право да држи и узгаја животиње
имаа правно и физичко лице, односно
предузетник, који испуњава услове за
држање и узгој животиња у складу са
законом и овом Одлуком.

У дворишту стамбене зграде са два
или више станова (у даљем тексту:
заједничко двориште) могу се држати
највише два пса и три мачке, уз писмену
сагласност већине етажних власника станова.
У
дворишту
индивидуалног
стамбеног објекта могу се држати три пса и
три мачке, а њихов подмладак најдуже до
шест месеци старости.
Животиње из става 1. и 2. овог члана
морају се држати у ограђеном простору или
на
такав начин да не могу угрозити
пролазнике и суседе.
Власник односно држалац пса је
дужан да обезбеди за пса одговарајућу
кућицу, која мора бити на удаљености
најмање 3 метра од суседне парцеле, односно
од суседног објекта.

Члан 9.
У објектима и зградама колективног
становања кућни љубимци могу се држати
само под условима прописаним овом
Одлуком.
Члан 10.
Одредбе ове Одлуке које се односе на
број и врсту животиња које се могу држати,
не примењују се на правна и физичка лица
која у вршењу своје делатности користе
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Пас може слободно да се креће само
у стану или у ограђеном простору под
условом да му је онемогућен излазак, а
власник односно држалац га може извести
ван затвореног простора само на кратком
поводнику и са заштитном корпом на
њушци, с тим да се без заштитне корпе, а на
одговарајућем поводнику, могу изводити
само пси малих раса (пекинезери, пудлице, и
сл.), као и штенад до три месеца, с тим да се
ова одредба не односи на ловачке псе за
време лова и овчарске псе за време чувања
стоке.
Власник односно држалац пса је
дужан да при извођењу пса, са собом носи
документацију коју ставља на увид
службеном лицу при вршењу контроле којом
се доказује порекло и идентитет животиње и
да је спроведен програм мера здравствене
заштите.
Члан 14.
Уколико пас при извођењу из стана
или куће запрља зграду, степениште, стазу,
зелену површину или други простор, власник
односно држалац пса је дужан да запрљану
површину очисти или опере.
Власник односно држалац пса је
дужан да са собом носи опрему за уклањање,
односно чишћење запрљане површине (ПВЦ
врећица, лопатица и метлица).
Члан 15.
Пси се могу изводити у паркове и на
јавне површине и кретати по њима на начин
прописан Одлуком о комуналном уређењу.
Члан 16.
На улазу у кућу (улазну капију,
ајнфор) у којој се држи пас мора, на видном
месту, стајати табла са натписом: „ЧУВАЈ
СЕ ПСА“.
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Члан 18.
Пси расе пит бул теријер; бул
теријер; стафорд теријер; амерички стафорд
теријер; мини бул теријер и мешанци тих
раса, који потичу из контролисаног узгоја,
могу се држати само под условима прописаним Правилником о начину држања паса
који могу представљати опасност за околину.
На улазу у кућу (улазну капију,
ајнфор) мора бити истакнут натпис:
„ОПАСАН ПАС“.
Члан 19.
Ако се пас затекне у кругу или
дворишту предузећа (привредног друштва),
или ако га радници хране и чувају дуже од
три дана, сматраће се да пас припада том
предузећу, а предузеће је у том случају у
обавези да се придржава посебних услова из
ове Одлуке.
Предузеће је дужно, да у случају из
става 1. овог члана, пријави пса ветеринарској станици и да га вакцинише,
региструје и трајно обележи.
Члан 20.
Уколико пас уједе неко лице, а пас
није вакцинисан против беснила, власник односно држалац пса је дужан да сноси трошкове прегледа пса на беснило, трошкове обележавања и вакцинације пса против беснила
као и све трошкове лечења угрижене особе.
2. Пернате животиње
Члан 21.
Украсне и егзотичне птице (птице
певачице, папагаји и сл.) могу се држати на
терасама под условом да се тиме не
угрожавају станари и пролазници и не
загађује животна околина.

Члан 17.

Члан 22.

Обавезна је
вакцинација против
беснила свих паса и мачака старијих од три
месеца, једанпут годишње, као и њихово
трајно обележавање.

Перната живина може се држати у
помоћним објектима, просторијама, кавезима као и у двориштима индивидуалне
стамбене зграде, изузев у улицама наведеним
у члану 7. став 1. ове Одлуке.
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Помоћни објекат, просторија или
кавез за држање пернате живине мора бити
удаљен 4 метара од стамбеног објекта на суседној парцели, ако другачије није прописано
урбанистичким планом, са обавезом да је
улаз окренут према сопственом дворишту.
У објектима из става 2. овог члана
може се држати на сваки метар квадратни 5
комада живине.
Ако двориште, помоћни објекат или
просторију користи више власника или
корисника, перната живина се може држати
под условима прописаним овом Одлуком
само ако се с тим писмено сагласи већина
власника, односно корисника дворишта,
објекта или просторије.
На пернатим животињама морају
бити спроведене све мере предвиђене Програмом мера здравствене заштите животиња.
Члан 23.
Забрањено је држати живину (пилиће,
кокошке, ћурке и сл.) у стамбеним зградама
на балкону, у подруму, на тавану или другим
заједничким просторијама.
Члан 24.
Голубови се могу држати у објектима
колективног становања у, посебно за ту
сврху изграђеним просторијама, на тавану
или у објектима на крову или заједничкој
тераси, уз претходно прибављену сагласност
већине етажних власника, а под условом да
се не узнемиравају суседи и да се не загађује
околина.
Голубови се могу држати у објектима
изграђеним на парцелама индивидуалног
становања у посебним просторијама, на
тавану, а за држање до 10 голубова може се
изградити привремени објекат као што је
кавез од дасака, жице или другог сличног
материјала.
Стални објекти за држање голубова
морају бити изграђени од чврстог материјала
који се може лако чистити и дезинфиковати.
Члан 25.
У дворишту, тавану или помоћном
објекту, просторији
коју користи више
власника односно корисника, голубови се
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могу држати под условима прописаним овом
Одлуком само ако се са тим писмено сагласи
већина
власника
односно
корисника
дворишта, тавана, или помоћног објекта.
3. Кунићи
Члан 26.
Кунићи се могу држати у помоћним
објектима, просторијама, као и у двориштима
индивидуалне
стамбене
изградње
у
ограђеном простору или кавезу.
Помоћни
објекат,
просторија,
ограђени простор или кавез за држање
кунића мора да буде изграђен од чврстог
материјала који се може лако чистити и
дезинфиковати.
Објекти из става 2. овог члана морају
се налазити на удаљености од најмање 4
метара од стамбеног објекта на суседној
парцели, ако другачије није прописано
урбанистичким планом.
У помоћном објекту, просторији,
ограђеном простору или у кавезу могу се
држати највише 2 кунића по једном метру
квадратном.
Ако двориште, помоћни објекат или
просторију користи више власника, или
корисника, кунићи се могу држати под
условима прописаним овом Одлуком ако се с
тим писмено сагласи већина власника,
односно корисника дворишта, помоћног
простора или просторије.
4. Копитари и папкари
Члан 27.
На изграђеним парцелама индивидуалног становања могу се држати копитари
и папкари у посебно изграђеним објектимастајама, које морају бити осветљене, са
природном
вентилацијом
и
вратима
окренутим ка дворишту, осим у улицама
наведеним у члану 7. став 1. ове Одлуке.
Објекти морају бити саграђени од
тврдог материјала, са подовима од непропусног материјала и нагибом према затвореном каналу за одвођење нечистоће и
осоке у септичку јаму са поклопцем или
прихватни базен.
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Прихватни базен, ђубриште и
септичка јама морају бити удаљени најмање
4 метра од суседне парцеле и изграђени тако
да не дозвољавају пуштање и отицање
нечистоће и загађивање околине.
У летњим месецима копитари и
папкари могу се држати и испод настрешнице под условом да се обезбеди одвођење
нечистоће у складу са ставом
2 . и 3. овог члана.

Пчелињаци на паши, морају имати
видно истакнуто име и презиме и пуну
адресу власника односно држаоца, а кошнице
морају бити обележене редним бројем.
На пчелињацима
морају бити
спроведене све мере предвиђене Програмом
мера здраствене заштите животиња.

Члан 28.

Члан 31.

У стаји се може држати одређен број
копитара и папкара и то:
-говеда, коњи, магарци, мазге и муле - по
једна животиња на првих 10 метара
квадратних, а на сваких следећих 5 метара
квадратних још по једна животиња.
-овце, козе и свиње - по једна животиња на
сваких 2 метра квадратна.

У циљу сузбијања беснила и других
заразних болести на територији општине
Ковин извршиће се збрињавање напуштених
паса и мачака на начин и под условима
прописаним законом.

Члан 29.
Објекти за држање животиња из
члана 27. став 1. и 2. ове Одлуке морају бити
удаљени од стамбеног објекта на истој
парцели и од објекта на суседној парцели
најмање 10 метара, ако другачије није
прописано урбанистичким планом, с тим да
прихватни базен, ђубриште и септичка јама
морају бити удаљени од бунара, или другог
извора водоснабдевања најмање 20 метара.
Објекти се морају редовно и темељно
чистити и прати.
На копитарима и папкарима морају
бити спроведене све мере предвиђене
Програмом мера здравствене заштите
животиња.
5. Пчеле
Члан 30.
Пчелињаци, до 10 кошница, могу се
држати у дворишту породичне стамбене
зграде, с тим што морају бити удаљени
најмање 10 метара од регулационе линије
стамбених објеката, објеката за држање
животиња и објеката за снабдевање водом.
Пчелињаци, преко 10 кошница, могу
се постављати, односно држати само тако да
су удаљени најмање 30 метара до стамбених
објеката у суседству.

ХВАТАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И
МАЧАКА

Члан 32.
Хватање и збрињавање напуштених
паса и мачака на територији општине Ковин
врши зоохигијенска служба која се образује у
саставу ЈП „Ковински комуналац“ Ковин.
За реализацију послова из става 1.
овог члана Фонд за грађевинско земљиште,
путеве и комуналну потрошњу закључује
уговор са ЈП „Ковински комуналац“ Ковин.
Зоохигијенска служба ЈП „Ковински
комуналац“ Ковин, дужна је да ухваћеног
пса, односно мачку смести у прихватилиште
за животиње.
Трошкове збрињавања напуштених
животиња сноси власник, односно држалац
животиње, а ако је непознат, трошкове
збрињавања животиње сноси власник
прихватилишта.
Члан 33.
Ухваћени пас или мачка, након
наплате трошкова из члана 32. став 4. ове
Одлуке, могу бити враћени власнику односно
држаоцу ако су пас или мачка пријављени
надлежној ветеринарској организацији и
инспекцији, цепљени против беснила и ако
су регистровани у складу са законом.
Ухваћени пас или мачка, који се не
могу вратити власнику односно држаоцу, јер
не испуњава услове из става 1. овог члана,
или је власник односно држалац непознат,
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смештају се у прихватилиште за животиње
или се могу удомити.
ПРИХВАТИЛИШТЕ
ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ
Члан 34.
Прихватилиште за напуштене животиње (у даљем тексту: прихватилиште) мора
испуњавати услове за заштиту животиња у
погледу простора за животиње, просторија и
опреме, у складу са законом и мора бити
уписано у Регистар објеката који води
надлежно министраство, у складу са Законом
којим се уређује ветеринарство.
Лица која раде са животињама у
прихватилишту, морају бити обучена за рад
са животињама.
Члан 35.
Општина Ковин дужна је да пре
уписа објекта прихватилишта, надлежном
министарству достави доказе да је
обезбедила:
1.финансијска средства за несметан рад;
2.спровођење здраствене заштите животиња;
3.одговарајући простор за смештај животиња
на начин који ће обезбедити добробит
животиња, а неће нарушити јавни ред и мир;
4.лица која су обучена за поступање са
животињама.
После извршене регистрације објекта
прихватилишта, исти се предаје на
управљање ЈП „Ковински комуналац“ Ковин.
Члан 36.
Бригу о здравственом стању животиња у прихватилишту води ветеринарска
станица са којом ЈП „Ковински комуналац“
Ковин закључује уговор.
Члан 37.
У прихватилиште се смештају :
-напуштене и изгубљене домаће животиње;
-домаће животиње чији власници, односно
држаоци не могу више да брину о њима, по
пријави власника, односно држаоца;
-домаће животиње које су одузете од
власника, односно држаоца;
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-домаће животиње које су у опасности;
-животиње које надлежно министарство
преко ветеринарских организација одузме од
власника, односно држаоца.
Ако се животињи у року од најмање
30 дана од дана смештаја у прихватилиште
не пронађе власник, односно ако се не збрине
на други начин, са животињама се поступа у
складу са програмом контроле смањења
популације напуштених паса и мачака или на
други начин, у складу са прописима који се
односе на друге врсте животиња.
Члан 38.
На животињама које се стављају у
прихватилиште мора се извршити дезинсекција и дехелминтизација (чишћење од
цревних паразита), вакцинисање и обележавање, приликом пријема у
прихватилиште.
Животиње смештене у прихватилиште морају се редовно лечити, хранити
и појити.
Члан 39.
Прихватилиште мора имати довољно
одговарајућег простора за смештај животиња, а мора се редовно хигијенски
одржавати и дезинфиковати.
Животиње које се смештају у
прихватилиште морају бити обележене, свака
посебно на одговарајући начин - редним
бројевима, а мора се водити посебна
евиденција за сваку животињу о датуму и
месту хватања, здраственом стању и
коначном поступку са животињама (трајно
обележавање, стерилизација, кастрација,
еутаназија и удомљавање).
Члан 40.
Ухваћени пас и мачка који имају на
себи евиденциону ознаку смештају се у
посебне боксеве под истим условима као и
друге животиње.
Зоохигијенска служба одмах, а
најкасније у року од 24 сата обавештава
републичку ветеринарску инспекцију и
надлежни
орган
јединице
локалне
самоуправе (комунална
инспекција
и
инспкција за заштиту животне средине) и
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после провере регистрације животиње,
позива власника односно држаоца животиње
да најкасније у року од три дана од дана
хватања преузме идентификовану ухваћену
животињу.
Члан 41.
Уколико животиња оболи у прихватилишту, мора се сместити у посебан бокс
и лечити, а ако оболи од заразне болести
мере одређује ветеринарска организација.
Уколико животиња угине у прихватилишту, надлежна ветеринарска служба
обавезно утврђује узрок угинућа, а са лешом
животиње поступа се на посебан начин.
Члан 42.
Ако власник, односно држалац не
преузме животињу из прихватилишта или је
исти непознат, таква животиња може бити
уступљена научно-истраживачким и другим
сличним установама, или бити уступљена
(удомљена) правном и физичком лицу.
Члан 43.
Лице које пронађе напуштену
животињу, дужно је да о томе, без одлагања
обавести прихватилиште, ради збрињавања
исте.
Члан 44.
Власник, односно држалац који
изгуби животињу дужан је да тај губитак без
одлагања, а најкасније у року од три дана од
дана губитка животиње, пријави комуналној
инспекцији и ветеринарској организацији.
Ако власник, односно држалац не
пријави губитак из става 1. овог члана сматра
се да је напустио животињу.
УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА
Члан 45.
Зоохигијенска служба ЈП „Ковински
комуналац“ Ковин обавља послове:
-нешкодљивог уклањања лешева животиња
са површина јавне намене, и из објеката за

27. Април 2011. године

узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање
такмичења и промет животиња, по позиву;
-транспорта или организовања транспорта
лешева животиња са површина јавне намене
и из објеката из алинеје прве овог става до
објеката
за
сакупљање,
прераду
и
уништавање отпада животињског порекла на
начин који не представља ризик за друге
животиње, људе или околину.
Зоохигијенска служба, послове на
уклањању лешева паса и мачака са јавних
површина у насељеним местима, осим
Ковина, обавља уз помоћ комуналних редара
запослених у месним заједницама.
МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 46.
Забрањено је:
1. прикупљање, уклањање и смештај у
прихватилиште, домаћих животиња, осим од
стране овлашћеног правног лица или
предузетника, коме су поверени ови послови,
у складу са посебним прописима;
2. остављање лешева угинулих домаћих
животиња и њихових делова на површинама
јавне и друге намене;
3. сахрањивање и остављање угинулих
домаћих животиња и њихових делова ван
места одређеног за ту сврху;
4. држање и збрињавање домаћих животиња
супротно одредбама ове Одлуке;
5. напајање домаћих животиња на јавним
чесмама и бунарима намењеним за
водоснабдевање
грађана,
на
марини
"Дунавац" и купалишту Шљункара;
6. шишање и чишћење животиња и одлагање
длака на површинама јавне намене;
7. увођење домаћих животиња у службене
просторије, средства јавног саобраћаја, на
дечија игралишта или на друга јавна места
одређена посебним прописима;
8. хранити псе отпацима закланих или
деловима угинулих животиња;
9. увођење пасе на пијаце и у јавне
просторије
(продавнице,
угоститељске
радње, позориште, биоскоп и друге јавне
просторије);
10. увођење и шетање паса на спортским,
рекреативним и другим местима масовног
окупљања грађана, изузев јавних површина
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које су одређене Одлуком о одржавању
јавних површина и зеленила.
11. купање паса и других домаћих животиња
на марини "Дунавац" и купалишту
„Шљункара“;
12. злостављање и напуштање домаћих
животиња;
13. хватање и збрињавање домаћих
животиња, осим од стране овлашћеног
предузећа;
14. хушкање једне животиње на другу;
15. организовање борби животиња и
омогућивање учешћа животиња у тим
борбама;
16. држање опасних раса паса из
неконтролисаног узгоја, супротно члану 18.
Одлуке;
17. вршење других радњи супротно
одредбама ове Одлуке.
НАДЗОР
Члан 47.
Надзор над спровођењем ове Одлуке
врши Општинска управа Ковин преко
комуналне инспекције и инспекције заштите
животне средине.
Члан 48.
У вршењу инспекцијског надзора
надлежни инспектор је дужан да:
1. донесе решење о отклањању недостатака и
о забрани држања домаћих животиња;
2. покрене поступак принудног одузимања
домаће животиње уколико власник или
држалац не поступи у складу са решењем о
забрани држања домаћих животиња или не
отуђи или не уклони домаћу животињу у
остављеном року;
3. донесе решење о забрани држања, ако се
ради о забрањеној раси паса из члана 18. ове
Одлуке.
4. покрене прекршајни поступак против
власника или држаоца домаће животиње
уколико је иста нанела телесну озледу или
проузроковала материјалну штету трећим
лицима;
5. покрене прекршајни поступак против
власника или држаоца домаће животиње
уколико не поступи у складу са решењем из
тачке 1. овог става;
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6. изда налог ЈП „Ковински комуналац“
Ковин да збрине напуштеног пса или мачку,
без надзора, као и домаћу животињу са јавне
површине;
7. обавља и друге послове у складу са овом
Одлуком и другим прописима.
На решење надлежног инспектора
може се уложити жалба Општинском већу
општине Ковин у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Новчаном казном у износу од 50.000
до 500.000 динара казниће се за прекршај
правно лице:
1. ако не обезбеди одговарајуће услове за
држање животиња у складу са чланом 4, ове
Одлуке;
2. ако не обавести ветеринарску организацију
о болести животиње у складу са чланом 5.
ове Одлуке;
3. ако држи животиње на забрањеном
подручју из члана 7. ове Одлуке;
4. ако не пријави пса и невакционише га у
складу са чланом 17.ове Одлуке;
5. ако одбије да сноси трошкове из члана 20.
ове Одлуке;
6. ако не извршава задатке хватања и
уклањања паса и мачака у складу са чланом
32. ове Одлуке;
7. ако се у прихватилишту не обезбеде
услови у складу са чланом 34. ове Одлуке;
8. ако се не води евиденција о ухваћеним
псима и мачкама у складу са чланом 39. став
2. ове Одлуке;
9. ако се не врши уклањање лешева угинулих
животиња у складу са чланом 45 ове Одлуке;
10. ако поступа супротно мерама забране из
члана 46. ове Одлуке;
11. ако не поступа са псима и мачкама
смештеним у прихватилиште у складу са
чланом 38, 39, и 41, ове Одлуке;
12. ако не поступи по налогу надлежног
инспектора из члана 48. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 500 до 50.000 динара.
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Члан 50.
Новчаном казном од 25.000 до
250.000 динара казниће се за прекршај
правно лице, ако учини радње из члана 49.
ове Одлуке.
Члан 51.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000
динара казниће се за прекршај власник
односно држалац (физичко лице) , ако:
1. не обезбеди одговарајуће услове за држање
животиња у складу са чланом 4. ове Одлуке;
2. не обавести ветеринарску организацију о
болести животиње у складу са чланом ове
Одлуке;
3. држи животиње на забрањеном подручју у
складу са чланом 7. ове Одлуке;
4. не пријави пса и невакцинише га у складу
са чланом 17.ове Одлуке;
5. одбије да сноси трошкове из члана 20. ове
Одлуке;
6. на улазу у кућу (улазну капију) у којој се
држе пси не истакне натпис „ЧУВАЈ СЕ
ПСА“ у складу са чланом 16. ове Одлуке и
натпис „ОПАСАН ПАС“ у складу са чланом
18. ове Одлуке;
7. држи, изводи и шета пса расе супротно
члану 18 ове Одлуке;
8. држи пернате животиње у стамбеној
згради (члан 23. ове Одлуке)
9. шета пса на просторима на којима је
забрањено по Одлуци о комуналном
уређењу;
10. држи украсне и егзотичне птице
супротно члану 21. ове Одлуке.
11. држи голубове, супротно члану 24. ове
Одлуке;
12. држи куниће супротно члану 26. ове
Одлуке;
13. држи копитаре и папкаре супротно члану
27, 28 и 29. ове Одлуке.
14.држи пчеле супротно члану 30.ове
Одлуке;
15. одбије да плати трошкове хватања,
превоза и смештаја паса и мачака у
прихватилишту супротно члану 32. став 4.
ове Одлуке;
16. не омогући надлежном инспектору да
изврши инспекцијски надзор из члана 48. ове
Одлуке;
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17. ако поступа супротно мерама забране из
члана 46. ове Одлуке;
18. непоступи по решењу надлежног
инспектора из члана 48. ове Одлуке;
19. уводи псе на пијаце и јавне прострорије
супротно члану 46. став 1. тачка 8. ове
Одлуке.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Општина Ковин и ЈП „Ковински
комуналац“ Ковин ускладиће рад прихватилишта за напуштене животиње најдаље
до 10.06.2012. године.
Члан 53.
Одредбе члана члана 22. став 2.,
члана 26. став 3., и члана 29. став 1. и члана
30. став 2. ове Одлуке не примењују се на
легално изграђене сталне и помоћне објекте.
Члан 54.
За све што није предвиђено овом
Одлуком изворно се примењују одредбе
Закона о добробити животиња („Сл. гласник
РС“, бр. 41/09) и Програм мера здраствене
заштите животиња.
Члан 55.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о држању домаћих
животиња на територији општине Ковин
(„Сл. лист општина Смедерево и Ковин“, бр.
6/95 и „Сл. лист општине Ковин“, бр. 14/04).
Члан 56.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл. листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 326-6/2011-I од 27. априла 2011.
годиине
ПРЕДСЕДНИК,
Срђан Стојановић, професор
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„Члан 24а

На основу члана 4. став 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр.
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и
члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр.
16/2009 и 22/2009).
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ
ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА
Члан 1.

Услови за именовање директора
Јавног предузећа утврђују се Статутом
Јавног предузећа.
Члан 24б
Ако Управни одбор не изврши избор
кандидата за директора Јавног предузећа,
односно ако Скупштина општине Ковин не
именује директора у складу са одредбама ове
одлуке, Скупштина општине Ковин ће
именовати вршиоца дужности директора
Јавног предузећа на време од годину дана.
Услови за именовање директора
утврђени Статутом Јавног предузећа , као и
права, обавезе и одговорности директора
Јавног предузећа, односе се и на вршиоца
дужности директора Јавног предузећа.
Члан 24в

У Одлуци о оснивању Јавног
предузећа за послове дистрибуције гаса („Сл.
лист општина Смедерево и Ковин“, бр. 7/96 и
8/98 и „Сл. лист општине Ковин“, бр. 2/03),
члан 24 мења се и гласи:
„Директора Јавног предузећа именује
и разрешава Скупштина општине Ковин на
време од четири године, уз могућност
поновног именовања.
Директор јавног предузећа именује се
на основу јавног конкурса који расписује
Управни одбор.
Јавни конкурс из става 2. овог члана
расписује се најмање 60 дана пре истека
мандата директора Јавног предузећа.
Управни одбор дужан је да у року од
15 дана од дана завршетка јавног конкурса
изврши избор кандидата и предлог достави
Скупштини општине Ковин.
На основу предлога Управног одбора
из става 4.овог члана, Скупштина општине
Ковин именује директора Јавног предузећа.
Ако Скупштина општине Ковин, као
оснивач не прихвати предлог Управног
одбора за именовање директора сматра се да
јавни конкурс није успео. „

Директор Јавног предузећа је ораган
пословања у Јавном предузећу.
Директор Јавног предузећа:
1.заступа и представља Јавно предузеће;
2.организује и руководи процесом рада;
3.води пословање Јавног предузећа;
4.доноси опште и појединачне акте у складу
са законом и општим актима Јавног
предузећа;
5.одговара за законитост рада Јавног
предузећа;
6.предлаже програм рада и план развоја
Јавног предузећа и предузима мере за
њихово спровођење;
7.подноси финансијске извештаје и извештаје
о пословању;
8.извршава одлуке и закључке Скупштине
општине Ковин и Општинског већа општине
Ковин које се односе на рад и развој Јавног
предузећа;
9.извршава одлуке и закључке Управног
одбора Јавног предузећа;
10.врши и друге послове одређене законом и
Статутом Јавног предузећа.

Члан 2.

Члан 24г

После члана 24. додају се нови
чланови 24а, -24г, који гласе:

Скупштина
општине
разрешиће
директора Јавног предузећа пре истека
мандата:
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1. на лични захтев;
2. ако обавља дужност супротно
одредбама закона, ове Одлуке и Статута
Јавног предузећа.
3. ако нестручним, неправилним и
несавесним радом проузрокује већу штету
Јавном предузећу или тако занемарује или
несавесно извршава своје обавезе да су
настале или могу настати веће сметње у раду
Јавног предузећа;
4. ако је против њега покренут
кривични поступак за дело које га чини
недостојним
за
обављање
дужности
директора Јавног предузећа, односно ако је
правоснажном судском Одлуком осуђен на
кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора Јавног
предузећа;
5. из других разлога утврђених
Законом и Статутом Јавног предззећа.
Предлог за разрешење може поднети
Управни одбор Јавног предузећа.
Предлог из става 2. овог члана
доставља се Скупштини општине Ковин.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл. листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-11/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
УРЕЂИВАЊУ, КОРИШЋЕЊУ И
ОДРЖАВАЊУ
КУПАЛИШТА НА ЛОКАЛИТЕТУ
ШЉУНКАРА У ПОТЕСУ „ЖАРКОВАЦ“

Члан 1.
У Одлуци о уређивању, коришћењу и
одржавању купалишта на локалитету
Шљункара у потесу „Жарковац“ („Сл. лист
општине Ковин“, бр. 6/2007), члан 6. мења се
и гласи:
„Уређивање,
коришћење
и
одржавање
купалишта на локалитету
Шљункара у потесу „Жарковац“ поверава се
Туристичкој организацији општине Ковин.
Поверавање послова из става 1. овог
члана врши се уговором који закључује
општина Ковин и Туристичка организација
општине Ковин.
Туристичка организација општине
Ковин без сагласности Општинског већа
општине Ковин не може издавати предметно
купалиште и објекте у подзакуп.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 352-7/2011-I од 27. априла 2011. г.

194.
На основу члана 3. став 3., члана 4.
став 2. Закона о комуналним делатностима
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98) и члана
39. став 1. тачка 7. Статута општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009).
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.4.20011. године, донела је
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ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

195.
На основу члана 91. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/09), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07) и члана 39. став 1. тачка 7. у вези са
чланом 15. став 1. тачка 9. Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 16/09
и 22/09),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
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О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ФОНДА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ
ПОТРОШЊУ
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин („Сл. лист
општине Ковин“, бр. 4/2007, 8/2007 и
20/2009) , члан 16б. мења се и гласи:
„Лица из члана 16а ове Одлуке имају
право на накнаду за време вршења наведене
дужности у нето износу, и то:
1.Директор Фонда за грађевинско
земљиште, путеве и комуналну потрошњу
у висини од 50% просечне бруто зараде
исплаћене у Републици Србији према
последњем податку Републичког завода за
статистику, месечно;
2.Председник Управног одбора и
председник Надзорног одбора у висини од
10% просечне бруто зараде исплаћене у
Републици Србији према последњем
податку Републичког завода за статистику
и
3.Чланови Управног и Надзорног
одбора у висини од 5% просечне бруто
зараде исплаћене у Републици Србији
према последњем податку Републичког
завода за статистику;
Права утврђена у ставу 1. под тачком
2. и 3. остварују се по одржаној седници
органа.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл. листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 025-11/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

196.
На основу члана 20. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
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РС“, бр. 129/07) и члана 39. став 1. тачка 7. у
вези са чланом 15. став 1. тачка 10. Статута
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“,
бр. 16/09 и 22/09),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за
развој општине Ковин („Сл. лист општине
Смедерево и Ковин“, бр. 4/2002 и „Сл. лист
општине Ковин“, бр. 2/2003, 5/2005, 19/2006
и 8/2007) , члан 15б. мења се и гласи:
„Лица из члана 15а ове Одлуке имају
право на накнаду за време вршења наведене
дужности у нето износу, и то:
1. Директор у висини од 20% просечне бруто зараде исплаћене у Републици
Србији
према
последњем
податку
Републичког завода за статистику.
2. Председник Управног одбора у
висини од 10% просечне бруто зараде
исплаћене у Републици Србији према
последњем податку Републичког завода за
статистику и
3. Председник Надзорног одбора и
чланови Управног и Надзорног одбора у
висини од 5% просечне бруто зараде исплаћене у Републици Србији према последњем податку Републичког завода за
статистику;
Права утврђена у ставу 1. оостварују
се по одржаној седници органа.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл. листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 025-10-2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор
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197.
На основу члана 39. став 1. тачка 7.
Статута општине Ковин "Сл. лист општине
Ковин" бр. 16/2009 и 22/2009),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И
НАКНАДАМА ОДБОРНИКА И
ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА ОПШТИНЕ
И СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
У Одлуци о платама изабраних,
именованих и постављених лица и накнадама
одборника и чланова радних тела општине и
Скупштине општине Ковин ("Сл.лист
општине Ковин", бр. 15/2004, 5/2005, 15/2006

27. Април 2011. године

и 14/2008) у члану 33. у ставу 1., 2. и 3.
речи: „ просечне зараде по запосленом у
привреди
Републике
Србије,
према
последњем објављеном податку Републичког
органа надлежног за статистику“ замењују се
речима:
„просечне бруто зараде исплаћене у
Републици Србији према последњем
податку
Републичког
завода
за
статистику.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Ковин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 121-15/2011-I од 27. априла 2011.
године
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

198.
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број: 62/2006, 65/2008.-др. Закон и 41/2009.), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број:129/2007) и члана 39. став 1. тачка 7., а у вези са
чланом 15. став 1. тачка 21. Статута општине Ковин („Службени лист општине Ковин“, број:
16/2009 и 22/09), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број
320-11-484/2011-15 од 18.4.2011. године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 27.4.2011. године,
донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ КОВИН
ЗА 2011. ГОДИНУ
Овим програмом се уређује врста и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног
земљишта на територији општине Ковин за 2011.годину.
Овим програмом даје се преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским
општинама, класама, културама, анализа стања заштите и уређењу пољопривредног земљишта,
утврђује програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини.
I Општи део програма
Пољопривредне површине су основ и најважније средство пољопривредне производње у
општини Ковин. Њихова је карактеристика да се разликују од других средстава за рад јер су
непокретне, могу се искоришћавати само на месту где се налазе. Имајући то у виду треба тежити
да се пољопривредно земљиште што потпуније искористи,:
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- треба што рационалније уредити обрадиве површине да се са земљишта добије што већа
производња са што мањим утрошком рада и средстава за производњу по јединици производа и
- потребно је чувати обрадиве површине за пољопривредну производњу, одвајајући само
неопходни део за урбани развој и остале потребе.
Ради стварања бољих услова за производњу, пољопривредно земљиште треба груписати
што је и омогућено Законом о пољопривредном земљишту. Комасацијом се групишу расцепкани
делови пољопривредног газдинства образује се нова мрежа пољских путева и стварају услови за
изградњу и функционисање система за одводњавање и наводњавање. Може се очекивати да се
поседовни односи у догледно време неће значајно мењати, али ће се значајно мењати начин
коришћења земљишта - у правцу интезивне производње ( сточарство, индустријско и крмно биље,
повртарство и др.) то ће захтевати одговарајућу организацију земљишне територије.
У општини Ковин главна привредна грана је пољопривреда, па је проблему заштите
коришћења и уређења пољопривредног земљишта у периоду од 1970. до 1990. године, поклањана
велика пажња и улагања. Тако је према садашњем нивоу биотехничког сазнања могуће на два
начина повећање физичког обима производње хране: први је, интезивирањем пољопривредне
производње по јединици површине нормалних земљишта, применом наводњавања и савремене
агротехнике ради реализације генетских потенцијала високородних сората и хибрида и други,
мелиорацијама анормалних
земљишта ради отклањања њихових еколошких ограничења.
Коришћење анормалних земљишта у општини Ковин има два аспекта: први, када је реч о
мелиорацијама земљишта која се већ налазе у екстензивној култури и други када је реч о
привођењу култури, то јест проширење производнога земљишног фонда освајањем нових
површина. У општини Ковин различите су физичке, хемијске, биолошке и морфолошке особине
земљишта што је одраз педогенетских процеса. Због велике разноврсности основних фактора
педогенезе на релативно малом простору општине Ковин сусрећу се различита земљишта и то:
черноземни, смонице, ливадска земљишта, ритске црнице, тресетна и полутресетна земљишта,
слана земљишта и песковита земљишта. Та велика и разнородна скупина земљишта у општини
Ковин у целини представља значајне резерве у производњи хране.
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редни број

Мраморак

друштвен
а својина
задружна
своијна
мешовита
својина
други
облици
својине

приватна
својина
државна
својина
РС
државна
својина
СРЈ

друштвен
а својина
задружна
своијна
мешовита
својина
други
облици
својине
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Гај

друштвен
а својина
задружна
своијна
мешовита
својина
други
облици
својине

приватна
својина
државна
својина
РС
државна
својина
СРЈ

друштвен
а својина
задружна
своијна
мешовита
својина
други
облици
својине

приватна
својина
државна
својина
РС
државна
својина
СРЈ

0.4975

1537.5581

14.1933

0.1788

45.4209

4964.2868

376.5450

0.0981

0.1724

207.9951

8.3924

26.0966

4978.2649

0.1200

28.5958

0.0877

53.8454

9.1841

36.6740

1.4088

3.9980

40.9995

14.9320

0.1788

3167.3681

5185.2049

0.0000

393.9086

0.0000

151.3513

0.0000

582.8038

5207.3149

0.0000

0.0000

0.0678

0.0678

0.6187

1263.4099

83.2507

17.3441

90.7469

270.9034

78.2110

0.0000

5.5626

1.8888

15.3062

0.5693

24.8604

0.0000

351.1559

25.0879

0.0195

35.3989

99.0779

5.0371

0.0000

14.3133

0.1788

1547.2397

5074.9775

0.0000

376.5450

0.0000

9.8993

0.0000

212.2532

5099.2064
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Делиблато
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I

Баваниште

друштвен
а својина
задружна
своијна
мешовита
својина
други
облици
својине

приватна
својина
државна
својина
РС
државна
својина
СРЈ

друштвен
а својина
задружна
своијна
мешовита
својина
други
облици
својине

приватна
својина
државна
својина
РС
државна
својина
СРЈ

0.0682

0.0657

135.3157

0.3608

669.0127

73.5938

18.7432

5.0502

7151.5615

2.2213

37.6337

1238.1248

6.1031

0.7892

4.4677

36.2212

4.7289

6.1847

0.1985

22.8049

31.9623

4.2273

0.0000

135.3814

0.0000

10.7933

151.5295

78.3909

0.0000

669.3735

7182.5925

48.3140

12.5555

6.0263

0.6118

0.6351

17.3187

0.9088

434.2803

129.4402

135.9932

0.0000

4.8624

119.0584

0.9088

1261.2096

7377.9800

0.0000

0.0000

6.6821

0.0000

2848.3182

1522.3617

0.0000

0.7832

752.8450

32.6535

0.0000

17.6333

2.9111

5.6452

0.0000

2.6899

2027.6558

172.7045

0.0000

3.2090

0.0000

64.9063

1311.3585
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Дубовац
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друштвен
а својина
задружна
своијна
мешовита
својина
други
облици
својине

приватна
Скореновац својина
државна
својина
РС
државна
својина
СРЈ

друштвен
а својина
задружна
своијна
мешовита
својина
други
облици
својине

приватна
својина
државна
својина
РС
државна
својина
СРЈ

161.9840

1108.4731

1307.4607

16.6077

0.0657

9.5316
877.6891

0.0682

18.7432

201.4426

338.0688

7152.8012

0.3255

6.1031

5.6386

14.5381

10.1210

4.7289

6.1847

0.0000

167.6226

0.0000

1108.4731

0.0000

1322.3243

904.4178

9.5973

364.7400

4.1417

4.2273

0.0000
0.0000

1.8903

17.5362

206.2397

0.0000

338.0688

7183.8322

4.0714

25.2121

12.5555

48.3140

0.3327

330.7895

655.0867

45.1744

0.4201

0.6351

18.8547

433.7133

127.9525

0.0000

167.9553

0.0000

1443.3340

0.0000

2367.3631

953.7339

10.0174

0.0000

4.8624

239.5402

0.0000

771.7821

7377.6349
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II

Баваниште
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друштвен
а својина
задружна
своијна
мешовита
својина
други
облици
својине

26.6631

270.7707

24.5213

287.5572

2232.7567

РГЗ Служба за катастар непокретности Ковин

Дел. песак

приватна
својина
државна
својина
РС
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својина
СРЈ

друштвен
а својина
задружна
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мешовита
својина
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облици
својине

приватна
својина
државна
својина
РС
државна
својина
СРЈ
5.1484
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18.2051

9.4556

1.1412
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0.0000

188.1205

0.0000

0.0000

289.7517

0.0000

69.0232

0.0000

449.8439

2309.0228

0.0000

25.6053

18.9810

44.5019

127.4587

50.8022

0.0000

3947.5757

34.8280

0.9692

0.0000

0.0000

36.1795

0.0000

0.0000

270.7707

0.0000

24.5213

0.0000

287.5572

2257.2514

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

10

9

Плочица
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каналска мрежа

Одводњавање
цевна дренажа

УКУПНО у ха

Наводњавање

0.0000

РГЗ служба за катастар непокретности Ковин

0.0000

Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака

физичке мелиорације хемијске
биолошке
мелиорације ливада и
у ха
мелиорације у ха
мелиорације у ха
пашњака у ха
остало у ха
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ТАБЕЛА 6.

широкозахватне
кап по кап
машине у ха
тифони у ха
(миниорошавање)у кишна крила у ха
остало у ха
0.0000
550.0000
0.0000
0.0000

ТАБЕЛА 5.

0.0000

УКУПНО у ха

550.0000

УКУПНО у ха

изграђено у ха
у функцији у ха
изграђено у ха
у функцији у ха
изграђено у ха
у функцији у ха
40945.0000
40945.0000
4478.3000
4478.3000
40945.0000
40945.0000

ТАБЕЛА 4.
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159.1136

К.О.
Бавани
К.О.
Мраморак ште I

298.1811
0.6043

K.O.
Бавани K.O.
ште II
Gaj

РГЗ Служба за Катастар непокретности Ковин

0.1108
191.3391
61.7751
1107.9999 1784.1523 667.8157 146.7297 1534.0637
132.3447 120.9981
11.8972
627.3299
19.1009
57.5703
1329.9407 2551.5812 826.9293 338.0688 1902.3166

27.7102

К.О.
Ковин

Корисници пољопривредног земљишта у државној својини

површина
земљишта
коју
користи
назив корисника
МЗ Дубовац
33.8835
МЗ Баваниште 1
159.1136
МЗ Скореновац
5.2620
МЗ Плочица
29.7995
МЗ Делиблато
1.4016
Болница Ковин
27.7102
МЗ Гај
298.1811
ЈП " Ковински комуналац "
0.6043
ДСНО Београд
191.4499
Средња пољопривредна школ
61.7751
Мин. Пољопривреде
9170.8896
" Војводина шуме "
4674.9321
МЗ Мраморак
627.3299
" Војводина воде "
77.6025
15359.9349
укупно

ТАБЕЛА 7.

29.7995
1.4016

0.9313
2055.1738 1712.2764 322.3852 311.9004 4009.3625

2053.9231 1307.7541 292.5857 275.8654
399.2603
1.0693 4009.3625

5.2620

К.О.
К.О.
Делибла
Скоренов К.О.
K.O.
ац
Плочица тo
Дубовац
Дел. Песак
0.3194
33.5641
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План прихода сопственог учешћа

92,950,328.80

9,476,281.92

16,296,446.80

16,041,936.24

51,135,663.84

(дин)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

УКУПНО

Очекивана средстава од вансудских поравнања
пољопривредног земљишта у државној својини за 2008/9
годину из табеле 11

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у
државној својини по Програму 2008.(III година) из табеле 10-б

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у
државној својини по Програму 2007.(IV година) из табеле 10-a

Пренета средства

извор средстава

ТАБЕЛА 8

Страна 24 Број 5
27. Април 2011. године

51,676,848.41

4,000,000.00

4,000,000.00

72,435,402.77

Заштита од
пољске штете

/

591,180.00

3,700,000.00

/

26,971,970.36

40,235,402.77

УКУПНО:

20,113,698.05

24,500,000.00

Одводњавање
пољопривред
ног земљишта 4500 ха 4500
Уређење
атарских
путева
30.000 м 29500
Подизање
ветрозаштитн
их појасева и
агрошумских
производних
засада
20 ха
/

51,676,848.41

4,000,000.00

591,180.00

26,971,970.36

20,113,698.05

предрачунска вредност улагања (дин)
планирано
Програмом
предрачунска
по фактури
2010.
вредност

72,435,402.77

4,000,000.00

3,700,000.00

40,235,402.77

24,500,000.00

у дин

100.00

100.00

100.00

100

100

у%

100.00

15.97

67.03

82.09

у%

51,676,848.41 69.89

4,000,000.00

591,180.00

26,971,970.36

20,113,698.05

у дин

сопствено учешће
планирано Програмом
утрошено

Извештај о утрошеним средствима у 2010. години за Општину Ковин

површина у
hа, број
узорака m´, m³
планир
ано оствар
намене улагања Програ ено

ТАБЕЛА 9a

0.00

/

/

/

/

/

/

/

/

0.00

/

/

/

/

/

/

/

/

други извори
планира утрошено
у
у дин % у дин
у%

27. Април 2011. године
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50

Штампање и умножавање карата и
планова

укупно(I+II+ III)

III Студијско-истраживачки радови који
третирају проблематику земљишта

2

32 ха

92,950,328.80

425,000.00

25,000.00

400,000.00

1,000,000.00
11,200,000.00

100

100

100

100

92,950,328.80

425,000.00

25,000.00

400,000.00

1,000,000.00
11,200,000.00

3,700,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00
3,700,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00
100

81,325,328.80

81,325,328.80

/

/

/

/

0.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Објављивање огласа за јавна надметања

Набавка теренског возила за потребе
противградне заштите, Комисије за давање
земљишта у закуп и пољочуварске службе
II Заштита пољопривредног земљишта

Заснивање ветрозаштитних појасева и
агрошумских производних ѕасада

Заштита од пољске штете

намене улагања
Идентификација ситних парцела
Атарски путеви
Одводњавање
I у ређење пољопривредног
земљишта
Трошкови опремања пољочуварске
службе

предрачунска
вредност
Количина (јед.
мере)
улагања (дин)
1,100
1,000,000.00
30.000 м
35,775,000.00
7,500
44,550,328.80

конструкција финансирања
сопствено учешће
други извори
(%)
(дин)
(%)
(дин)
(%)
(дин)
(%)
(дин)
100
1,000,000.00
/
/
100
35,775,000.00
/
/
100
44,550,328.80
/
/

ТАБЕЛА 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта
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15

Tрифуље 320-112007 до
ско
6486/6Љубиша 2007-06 2012
Ганчов
320-11Ерне
6486/21- 2007 до
2007-06 2012
АД „
320-11Златар „ 6486/14- 2007 до
2007-06 2012
Трајкови 320-11ћ Дејан 6486/23- 2007 до
2007-06 2012
320-116486/16- 2007 до
АД „ 7 ЈУЛ2007-06 2012
Драгаше 320-11вић
6486/10- 2007 до
Слађан 2007-06 2012
Миросла 320-11в Алекса 6486/13- 2007 до
2007-06 2012
ДОО „
320-11Ател „
6486/18- 2007 до
2007-06 2012
Јоксимо 320-11вић
6486/15- 2007 до
Милоја
2007-06 2012
Тапољча 320-11њи
6486/19- 2007 до
Ласло
2007-06 2012
Трифуље 320-112007 до
ско
6486/8Зоран
2007-06 2012
Лукић
320-11Сава
6486/24- 2007 до
2007-06 2012
УКУПНО
курс еура за израду табеле

Период
закупа
(од-до)

96.6054
2452.9920

113.8540

15.4275

35.3166

199.4214

142.7162

29,079.45

5,953.47

6,897.69

10,186.45

56,529.89

18,606.14

129,216.18

20,979.93

47,154.18

12,578.47

33,585.03

11,184.01
381,950.86
105.00 40% у дин.

115.77

255.41

385.90

195.31

51.08

396.10

166.01

116.31

1110.9636

112.0784

308.72

140.48

115.77

293.74

Цена/ха
(еуро)

67.9578

335.6647

108.6505

114.3359

Површина
(ха)

4,473.60
152,780.35
16,041,936.24

11,631.78

2,381.39

2,759.07

4,074.58

22,611.95

7,442.45

51,686.47

8,391.97

18,861.67

5,031.39

13,434.01

Очекивани
приход
општине40%(еуро)

0.00

Преостал
и износ
Депозит уплате
(еуро)
(еуро)
Датум
уплате

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Јемство

Средства
обезбеђе
ња

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14

13

11

10

7

6

5

4

3

2

1

Редни
број

Назив
правног/
Број
физичког
лица
уговора

Укупан
износ
годишње
закупнине
по уговору
(еуро)

ТАБЕЛА 10.а Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држ.својини по програму 2007 (IV год.закупа)
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редни брназив правног/физичкоброј уговорпериод зповршина (хацена/ха (еурукупан износ очекивани при депозитпре датум упласредства обезбеђења
320-116973/320082008-06 2013
1
ДОО „ АТЕЛ „
41.2160
178.74
73.6701
29.4680
Јемство
320-116973/220082008-06 2012
147.4765
158.22
233.3488
93.3349
Јемство
2
ДОО „ АТЕЛ „
320-116973/420082008-06 2011
143.9401
227.85
327.9648
131.1859
Јемство
3
ДОО“ Прима Про“
320-116973/520082008-06 2011
186.1468
158.23
294.5360
117.8144
Јемство
4
Николић Никола
320-11Плаћено
6973/62008авансно
2008-06 2011
8.2062
145.57
11.9456
4.7782
5
Анђелковић Јадран
Банкарск
320-11а
6973/72008гаранција
2008-06 2013
75.6971
286.4
216.8009
86.7203
6
Дотлић Јовица
320-116973/820082008-06 2011
7
Савић Душан
132.6164
145.57
193.0491
77.2196
Јемство
320-116973/920082008-06 2013
8
Тасић Саша
187.9810
226.32
424.9917
169.9966
Јемство
320-116973/12- 20089
Станојевић Мирослав 2008-06 2011
49.3993
126.58
62.5308
25.0123
Хипотека
320-116973/13- 20082008-06 2013
59.4591
632.91
376.3224
150.5289
Јемство
10
Алекса Милан

ТАБЕЛА 10 б . Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2008 ( III година закупа)
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Стевановић Данијел

ДОО “ МДН-АГРИ“

Гава Мугурел

12

13

14

15
Гава Данијел
УКУПНО
курс еура за израду табеле

Алекса Срђан

11

320-116973/152008-06
320-116973/142008-06
320-116973/162008-06
320-116973/182008-06
320-116973/172008-06
105.9786

102.6201

20082013
20082013
696.2

170.88

208.86

457.72

714.4436

181.1026

109.6430

457.2575

285.7774

72.4410

43.8572

182.9030

103.2249
196.2
202.5298
81.0119
1496.3562
3880.1367
1552.0496
105.0000
40% у дин. 16,296,446.80
976.0474 Остаје у закуп до 30.10.2013. године
520.3088 Заузето до 30.10.2011. године

52.4958

20082013

20082013

99.8983

20082013

Јемство

Јемство

Јемство

Хипотека

Јемство

27. Април 2011. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 29 Број 5

320-11-8354/21-2009-06
320-11-8354/102009-06
320-11-8354/11-2009-06
320-11-8354/3-2009-06
320-11-8354/17-2009-06
320-11-8354/18-2009-06
320-11-8354/13-2009-06
320-11-8354/23-2009-06
320-11-8354/4-2009-06
320-11-8354/122009-06
320-11-8354/12009-06
320-11-8354/5-2009-06
320-11-8354/2-2009-06
320-11-8354/20-2009-06
320-11-8354/22-2009-06
320-11-8354/15-2009-06
320-11-8354/26
2009-06
320-11-8354/27
2009-06

2 Стојаков Никола

3 Радић Иван- Баваниште

4 Стевановић Данијел

5 Радић Божидар-Ковин

6 Пенов Нико

7 Тапољчањи Ласло

8 Тасић Саша

9 Алекса Милан

10 Живков Никола

12 Радиша Рошкић

13 Рошкић Владан

14 Арко Надежда

15 Потић Зоран

16 Анђелковић Наташа

17 ДОО " АТЕЛ "

19 Гава Мугурел
УКУПНО
Унапред плаћено по уговорима

период закповршина (цена/ха (еуукупан износ гочекивани пр депозит (еуро) преосдатум упласредства обезбеђења
20092012
51.2568
117.05
59.9964
23.9986
Јемство
Банкарск
а
2009гаранција
2012
20.7211
138.33
28.6635
11.4654
20092012
64.0638
122.36
78.3873
31.3549
Хипотека
20092012
7.6843
138.33
10.6296
4.2518
Хипотека
20092012
56.2872
106.41
59.8952
23.9581
Хипотека
20092012
74.8318
117.05
87.5906
35.0362
Јемство
20092012
86.0102
120.7
103.8128
41.5251
Јемство
20092012
16.8068
138.33
23.2474
9.2990
Јемство
20092012
360.9158
130.88
472.3891
188.9556
Јемство
20092012
50.0713
138.33
69.2636
27.7054
Јемство
20092012
34.0837
215.42
73.4247
29.3698
Јемство
20092012
61.5829
117.05
72.0827
28.8330
Јемство
20092012
30.6024
127.69
39.0762
15.6305
Јемство
20092012
151.3010
127.69
193.1962
77.2785
Јемство
20092012
59.6303
159.61
95.1758
38.0703
Јемство
20092012
102.5089
154.3
158.1712
63.2685
Јемство
20092012
231.2671
119.81
277.0774
110.8310
Јемство
20092012
50.1303
232.71
116.6601
46.6640
Јемство
20092012
87.9673
264.44
232.6273
93.0509
Јемство
1597.7230
2,251.3671
900.5466
40% у динарима
9,595,665.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

18 Арко Надежда

11 Милић Станиша

320-11-8354/16-2009-06

1 Коларевић Јелица

редни бројназив правног/физичког лица број уговора

ТАБЕЛА 10 ц. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2009 (2-а година закупа)
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период површина (хцена/ха (еуукупан изно очекивани п депозит (еуро)преосдатум усредства обезбеђења
20101
Анђелковић Јадран
320-11-036535/1-2010-15 2011
52.7896
86.65
4,574.22
1,829.69
1,366.71
20102
Дотлић Славица
320-11-036535/2-2010-15 2011
22.6990
192.57
4,371.15
1,748.46
654.78
20103
Бирташевић Божидар 320-11-036535/3-2010-15 2011
53.1762
170.32
9,056.97
3,622.79
1,530.74
2010
4
Богданов Раде
320-11-036535/4-2010-15 2013
30.0000
317.74
9,532.20
3,812.88
4,184.30
Јемство
2010
5
Јакаб Јожеф
320-11-036535/5-2010-15 2013
135.9588
115.54 15,708.68
6,283.47
4,696.30
Јемство
2010
6
Давид Болдижар
320-11-036535/6-2010-15 2013
193.8719
115.54 22,399.96
8,959.98
6,720.24
Јемство
2010
7
Пенов Јован
320-11-036535/7-2010-15 2013
218.1550
105.91 23,104.80
9,241.92
6,391.80
Јемство
2010
8
Месечов Имре
320-11-036535/8-2010-15 2013
22.3394
115.54
2,581.09
1,032.44
774.35
Јемство
2010
9
Тополчањи Розалија
320-11-036535/9-2010-15 2013
27.4377
110.73
3,038.18
1,215.27
911.45
Јемство
2010
10 Ковач Јожеф
320-11-036535/10-2010-15 2013
23.0356
115.54
2,661.53
1,064.61
798.48
Интабулација
УКУПНО
779.4632
97,028.78 38,811.51
28,029.15
Унапред плаћено по уговорима
40% у динарима
4,098,000.98
650.7984 остаје у закуп до 30.10.2013.
128.6648 заузето до 10/30/2011

редни назив правног/физичког број уговора

ТАБЕЛА 10 д.Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2010 ( 2-а година закупа)
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редн назив правног/физичког лица
површина /ха/ рок плаћањаукупан износизнос уплате (ддатум упочекивани из потписано поравнање
1 Ратарство АД Скореновац
290.9677 20.12.2010.
99,623.52 10,460,469.60
39,849.41 не
2 Гитарић пољопривреда ДОО Плочица
947.2987 15.12.2009. 113,056.25 11,870,906.25
45,222.50 не
3 Агролука ДОО Азања
72.1563 15.09.2009.
9,281.45
974,552.25
3,712.58 не
4 Трајковић Радован
24.0000 15.04.2009.
2,676.04
280,984.20
1,070.42 не
5 Ласло Дежи
24.0000 15.05.2009.
988.5
103,792.50
395.4 да
УКУПНО
1358.4227
225,625.76 23,690,704.80
90,250.31
1 еуро = 105 динара
9,476,281.92

ТАБЕЛА 11. Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2009/10 годину
(д
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ДЕЛИБЛАТО

УКУПНО

2

1

редни бројКО

2

3

2628 9416- део Њива
9416- део Њива

21.8886

3.9959 издат 2010 године

17.8927 Источни део Кат.парцеле 9416 издат до 2013.г.

Напомена

Средња пољопривредна школа "Васа Пелагић"

Број поседовног лисБрој катастКултура Класа Површина (ха)

ТАБЕЛА 12. Коришћење без плаћања накнаде
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8

1
2
3
4
5
6
7

ред.бр.

АД ЗЛАТАР МРАМОРАК
ЈЕЛИЧИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
СРБУЉ САВИЦА
ПОПОВИЋ БРАНКО
ГЛАДИНСКИ НИКОЛА
БОЖИН МИРОСЛАВ
МАКАРИЋ НОВИЦА

Назив правног/физичког лица

792.3000
12.6000
34.8000
65.0000
70.8000
70.9000
20.8000
40.0000

број условних грла по
документацији

ТАБЕЛА 14. Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег закупа - сточари

Напомена:
АД ЗЛАТАР је у закупу површине на 335,6647 ха важећих Уговора

Мраморак
Делиблато
Мраморак
Баваниште II
Мраморак
Делиблато
Баваниште II

КО

88

256.8553

26.9476

површина
број јавног јавних
надметањ надметањ
а
а
(ха)
0.0000
21
12.6000
16
23.3973
22
65.0000
89
44.0090
23
70.9000
17
14.0014

Страна 34 Број 5
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3,388.1586

2943.3304

582.8038

3167.3681
2848.3182

1261.2096
771.7821

2367.3631

449.8439
4197.4810
21977.6588

Ковин

Мраморак

Делиблато

Гај
Дубовац

Баваниште I
Баваниште II

Скореновац

Плочица
Дел. песак
УКУПНО

КО

ЗБИРНА ТАБЕЛА

976.0474
520.3088

до 2011

0.0000
0.0000
1496.3562

49.3993 2008-012

667.3507 2008-012
143.9401 2008-012

147.4765 2008-012
0.0000

0.0000

0.0000

488.1896 2008-2013

до2013

192.0358 2007-012
0.0000
2452.9920

0.0000

0.0000
0.0000

1310.3850 2007-012
0.0000

853.9658 2007-012

96.6054 2007-012

2009-2012

1597.7230
до 2013
до 2011

40.7668 2010-012

450.6821

0.0000
0.0000

61.5829 2009-2012
0.0000

0.0000

34.8280
249.8263

159.1793

75.8275
74.6581

202.8086
298.4022

22.0589
192.3029
106.2291

50.7022

51.0638
48.5382

93.9571
210.6620

29.6524

90.1163

37.9024

4
23
93

12

3
3

4
10

5

14

15

дато у закуп по основу власништва инфраструктуре

дато на бесплатно коришћење

6.2687
9.4556

2.2034

1.6620
26.9476

15.4885
22.8049

103.0759

217.3226

120.5485

256.8553 дато у закуп по основу узгајања животиња

0.0000

21.8886

88.2356
4422.9673
9879.3092

608.4259

153.1915
145.6147

375.8285
2106.6199

2.1092

4.1017

2.0937

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0.0000

650.7984
128.6648
21.8886

0.0000
779.4632

620.7984 2010-13

0.0000
0.0000

0.0000

148.2619

30.0000 2010-13

111.2180 2009-2012

568.5363
1261.6276

128.6648 2010-11

план коришћења за 2011.годину
најмања
површина највећа
просечна
трајање планирано за
површина за површина за
закупа
за закуп у
надметањ надметање( надметање(х број
(од-до) 2011.(ха)
е(ха)
ха)
а)
надметања

551.3920 2009-2012

382.0812 2009-2012

укупно
издато
у
издато
у
издато у
пољопривред издато
у
закуп
по трајање
закуп
по трајање
закуп по
но земљиште закуп
по трајање
закупа (од-програму
у државној
Програму
закупа (од- Програму закупа (од- Програму
до)
до)
до)
2008.(ха)
2009.(ха)
2010.(ха)
својини (ха) 2007.(ха)

ТАБЕЛА 16.
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УКУПНО:

Одлука Владе РС

Војна установа Авала Ковин

6398.9002

191.4499

коментар
површина (ха)
6207.4503
на терену није пољопривредно земљиште, п

Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима

разлог изузимања
Правно и фактичко стање се разликују

ТАБЕЛА 16а

Страна 36 Број 5
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ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања
величина (ха)

број јавних надметања
5
20
14
13
17
24
0
93

до 5
од 5 до 25
од 25 до 50
од 50 до 100
од 100 до 200
од 200 до 500
преко 500
УКУПНО
• подаци се односе на план коришћења у 2011.години

Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Ковин за 2010. годину, је користила податке из јавне
евиденције о непокретности и за тачност података одговара под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу.
"СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 320-21/2011-I од 27. априла 2011. године"
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

199.
На основу члана 22. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, бр. 62/2006) и члана 26. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 16/2009 и 22/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.4.2011. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАВАНИШТЕ
Члан 1.
У циљу обезбеђења средстава за
реализацију
Програма
развоја
Месне
заједнице Баваниште којим се задовољавају
заједнички интереси и потребе грађана уводи
се самодопринос.

Члан 2.
Самодопринос се уводи за период од
5 година и то од 01.11.2011. до 31.10.2016.
године.
Члан 3.
Средства прикупљена самодоприносом користиће се за следеће заједничке
интересе и потребе грађана Месне заједнице
Баваниште:
1. изградња
погона
за
пречишћавање пијаће воде;
2. израда пројектне документације и
почетак радова на изградњи
фекалне канализације;
3. израда пројектне документације и
почетак радова на изградњи –
измештању сточног гробља;
4. израда пројектне документације и
почетак радова на изградњи –
реконструкцији
ужег
центра
Баваништа (паркови);

Страна 38 Број 5
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5. израда пројектне документације и
почетак радова на изградњи
капеле;
6. израда пројектне документације и
почетак радова на уређењу алеја –
атарских путева;
7. 10% од прикупљених средстава
издваја се за спорт и културу;
8. остали трошкови по Одлуци
Савета
Месне
заједнице
Баваниште;
9. зависни трошкови за реализацију
Програма самодоприноса.
Члан 4.
Самодоприносом ће се прикупити
средства у износу од 25.000.000,00 динара.
Уколико се оствари већи прилив
средстава самодоприноса од износа из става
1. овог члана користиће се искључиво за
намене утврђене у члану 3. Предлога одлуке.
Члан 5.
Самодопринос се уводи у новцу и то за:
- запослене у радном односу на
основицу коју чини нето зарада
по стопи од 3%;
- власнике – носиоце права
коришћења и плодоуживаоце
земљишта на основицу коју чини
катастарски приход по стопи од
400%;
- приватне предузетнике који
самостално обављају делатност
личним радом, средствима у
својини грађана и личним радом у
виду професионалне делатности,
по стопи од 3%;
- пензионере, уз личну изјаву
пензионера по стопи од 1%;
- лица,
носиоце
права
на
дивиденду по стопи од 3%.
Члан 6.
Одлуку доносе грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају.
Обвезници самодоприноса су грађани
чије је место пребивалишта подручје Месне
заједнице Баваниште и грађани који немају

27. Април 2011. године

пребивалиште
у
Месној
заједници
Баваниште, а на том подручју имају
непокретну имовину.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на
примања и имовину који су Законом изузети
од опорезивања.
Члан 8.
Самодопринос се извршава на начин
и у роковима прописаним Законом којим је
уређен порез на доходак грађана.
Обрачун и наплату самодоприноса на
зараде запослених дужни су да врше
исплатиоци зарада, за власнике – носиоце
права
коришћења
и
плодоуживаоце
земљишта и приватне предузетнике који
самостално обављају делатност личним
радом средствима у својини грађанаи личним
радом у виду професионалне делатности –
локална пореска администрација односно
Општинска управа Ковин уплатом обвезника
на рачун самодоприноса Месне заједнице
Баваниште – код управе за трезор Филијала
Ковин, за пензионере – уз писмену изјаву
пензионера Фонд ПИО, а за лица, носиоце
права на дивиденду обрачун и наплату
вршиће Пореска управа Филијала Ковин.
Члан 9.
Новачана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу
приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 10.
Средства самодоприноса воде се на
посебном рачуну.
Наредбодавац
за
коришћење
средстава је председник Савета Месне
заједнице Баваниште.
Евиденцију уплате самодоприноса
води Месна заједница Баваниште.
Члан 11.
Грађани остварују надзор над
остваривањем и коришћењем средстава

27. Април 2011. године
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самодоприноса преко зборова грађана или на
други погодан начин.
Члан 12.
Обвезници самодоприноса имају
право увида у начин трошења средстава
остварених по овом основу.
Савет Месне заједнице Баваниште је
дужан да најмање једном годишње поднесе
извештај о реализацији самодоприноса збору
грађана.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 439-4/2011-I од 27. aприла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

200.
На основу члана 20. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Сл.гласник РС“, бр. 62/2006), члана 10. став
2. и члана 12. Закона о референдуму и
народној иницијативи („Сл.гласник РС“, бр.
48/94 и 11/98) и члана 26. став 8. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 16/2009 и 22/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАВАНИШТЕ
Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за
подручје Месне заједнице Баваниште.
Члан 2.
На
референдуму
о
увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
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Баваниште, грађани ће се изјаснити о
Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Баваниште за
период 01.11.2011. до 31.10.2016. године.
Члан 3.
Референдум ће се одржати у периоду
од 24.6. до 28.6.2011. године у времену од
09,00 до 17,00 сати.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је
предмет референдума обавиће се у згради МЗ
Баваниште – сала Дома културе.
Члан 5.
Комисију за спровођење референдума
именује Скупштина општине Ковин.
Члан 6.
Након спроведеног референдума
Комисија утврђује резултате референдума и
сачињава
извештај
о
резултатима
референдума који подноси Савету Месне
заједнице Баваниште и Скупштини општине
Ковин.
Задатак из претходног става Комисија
ће обавити најкасније 48 сати по истеку рока
за изјашњавање.
Члан 7.
Комисија ће резултате референдума
објавити на огласној табли Месне заједнице
Баваниште,
а
Одлуку
о
увођењу
самодоприноса у „Службеном листу општине
Ковин“.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 439-4/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић,професор
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3. прописује обрасце за спровођење
референдума;
4. одређује гласачка места и
образује гласачке одборе на
гласачким местима за спровођење
референдума;
5. утврђује и проглашава укупне
резултате референдума;
6. обавља и друге послове утврђене
Законом и Одлуком.

201.
На основу члана 13. Закона о
референдуму и народној иницијативи
(„Сл.гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98), члана
93. став 2. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и
члана 5. Одлуке о расписивању референдума
за подручје Месне заједнице Баваниште
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАВАНИШТЕ

Члан 4.
Решење објавити
листу општине Ковин“.

Члан 2.
У
Комисију
за
спровођење
референдума именују се:
1. ЋУРЧИЋ ВАСА, председник
Комисије
2. АНЂЕЛКОВИЋ МИЛЕ, члан
Комисије
3. РАДУЛОВИЋ СТЕВАН, члан
Комисије
1. УРОШЕВ МЛАЂАН, заменик
председника Комисије
2. ШТЕТИЋ СТЕВАН, заменик члана
Комисије
3. СТОЈАНОВ СЛОБОДАН, заменик
члана Комисије.
Члан 3.
Комисија за спровођење референдума
обавља следеће послове:
1. стара
се
о
законитости
референдума;
2. стара се о обезбеђењу материјала
за спровођење референдума;

у

„Службеном

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 439-4/2011-I од 27. април а 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ
Комисија за
спровођење референдума о Предлогу одлуке
о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Баваниште који ће се одржати у
периоду од 24.6. до 28.6.2011. године.

27. Април 2011. године

202.
На основу члана 22. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Сл.гласник РС“, бр. 62/2006) и члана 26.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.4.2011. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СКОРЕНОВАЦ
Члан 1.
У циљу обезбеђења средстава за
реализацију
Програма
развоја
Месне
заједнице Скореновац којим се задовољавају
заједнички интереси и потребе грађана уводи
се самодопринос.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за период од
5 година и то од 01.7.2011. до 01.7.2016.
године.
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Члан 3.
Средства
прикупљена
самодоприносом користиће се за следеће заједничке
интересе и потребе грађана Месне заједнице
Скореновац:
1. Побољшање
квалитета
и
капацитета пијаће воде;
2. Наставак
изградње
фекалне
канализације;
3. Финансијска
подршка
удружењима и јавним установама;
4. Одржавање објеката и јавних
површина у власништву Месне
заједнице Скореновац;
5. Израда
планова,
пројектне
документације и учешћа у
суфинансирању на одобреним
конкурсима;
6. Одржавање – изградња путева и
тротоара.
Члан 4.
Самодоприносом ће се прикупити
средства у износу од 15.000.000,00 динара.
Уколико се оствари већи прилив
средстава самодоприноса од износа из става
1. овог члана користиће се искључиво за
намене утврђене у члану 3. Предлога одлуке.
Члан 5.
Самодопринос се уводи у новцу и то за:
- запослене на основу нето зараде
по стопи од 3%;
- власнике – носиоце права
коришћења и плодоуживаоце
земљишта на основицу коју чини
катастарски приход по стопи од
10%;
- приватне предузетнике који
самостално обављају делатност
личним радом, средствима у
својини грађана и личним радом у
виду професионалне делатности,
по стопи од 3%.
Члан 6.
Одлуку доносе грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају.

Страна 41 Број 5

Обвезници самодоприноса су грађани
чије је место пребивалишта подручје Месне
заједнице Скореновац и грађани који немају
пребивалиште у Месној заједници Скореновац, а на том подручју имају непокретну
имовину.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на
примања и имовину који су Законом изузети
од опорезивања.
Члан 8.
Самодопринос се извршава на начин
и у роковима прописаним Законом којим је
уређен порез на доходак грађана.
Обрачун и наплату самодоприноса на
зараде запослених дужни су да врше исплатиоци зарада, за власнике – носиоце права
коришћења и плодоуживаоце земљишта и
приватне предузетнике који самостално
обављају
делатност
личним
радом
средствима у својини грађана и личним
радом у виду професионалне делатности –
локална пореска администрација односно
Општинска управа Ковин уплатом обвезника
на рачун самодоприноса Месне заједнице
Скореновац – код управе за трезор Филијала
Ковин.
Члан 9.
Новачана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу
приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 10.
Средства самодоприноса воде се на
посебном рачуну.
Наредбодавац за коришћење средстава је председник Савета Месне заједнице
Скореновац.
Евиденцију уплате самодоприноса
води Месна заједница Скореновац.
Члан 11.
Грађани остварују надзор над
остваривањем и коришћењем средстава
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самодоприноса преко зборова грађана или на
други погодан начин.
Члан 12.
Обвезници самодоприноса имају
право увида у начин трошења средстава
остварених по овом основу.
Савет Месне заједнице Скореновац је
дужан да најмање једном годишње поднесе
извештај о реализацији самодоприноса збору
грађана.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 439-5/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

203.
На основу члана 20. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Сл.гласник РС“, бр. 62/2006), члана 10. став
2. и члана 12. Закона о референдуму и
народној иницијативи („Сл.гласник РС“, бр.
48/94 и 11/98) и члана 26. став 8. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 16/2009 и 22/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СКОРЕНОВАЦ
Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за
подручје Месне заједнице Скореновац.
Члан 2.
На
референдуму
о
увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице

27. Април 2011. године

Скореновац, грађани ће се изјаснити о
Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Скореновац за
период 01.7.2011. до 01.7.2016. године.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 10. 11. и
12. јуна 2011. године у времену од 08,00 до
20,00 сати.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је
предмет референдума обавиће се у
просторијама МЗ Скореновац.
Члан 5.
Комисију за спровођење референдума
именује Скупштина општине Ковин.
Члан 6.
Након спроведеног референдума
Комисија утврђује резултате референдума и
сачињава
извештај
о
резултатима
референдума који подноси Савету Месне
заједнице Скореновац и Скупштини општине
Ковин.
Задатак из претходног става Комисија
ће обавити најкасније 48 сати по истеку рока
за изјашњавање.
Члан 7.
Комисија ће резултате референдума
објавити на огласној табли Месне заједнице
Скореновац,
а
Одлуку
о
увођењу
самодоприноса у „Службеном листу општине
Ковин“.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 439-5/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић,професор

27. Април 2011. године
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3. прописује обрасце за спровођење
референдума;
4. одређује гласачка места и
образује гласачке одборе на
гласачким местима за спровођење
референдума;
5. утврђује и проглашава укупне
резултате референдума;
6. обавља и друге послове утврђене
Законом и Одлуком.

204.
На основу члана 13. Закона о
референдуму и народној иницијативи
(„Сл.гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98), члана
93. став 2. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и
члана 5. Одлуке о расписивању референдума
за подручје Месне заједнице Скореновац
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СКОРЕНОВАЦ

Члан 4.
Решење објавити
листу општине Ковин“.

Члан 2.
У
Комисију
за
спровођење
референдума именују се:
1. МАЂАР ТЕРЕЗИЈА, председник
Комисије
2. ЈОНА МИХАЉ, члан Комисије
3. ШЕБЕШЋЕН НАНДОР, члан
Комисије
1. ПАП ПЕТЕР, заменик председника
Комисије
2. ПАП ФЕРЕНЦ, заменик члана
Комисије
3. БОГОШ ЕВА, заменик члана
Комисије.
Члан 3.
Комисија за спровођење референдума
обавља следеће послове:
1. стара
се
о
законитости
референдума;
2. стара се о обезбеђењу материјала
за спровођење референдума;

у

„Службеном

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 439-5/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ
Комисија за
спровођење референдума о Предлогу одлуке
о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Скореновац који ће се одржати 10.
11. и 12. јуна 2011. године.

Страна 43 Број 5

205.
На основу члана 39. став 1. тачка 31.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и члана 52.
Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОИВН, на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
I
ДОРИНА МАРКОВИЋ из Ковина,
улица Уроша Предића бр. 5, разрешава се
дужности члана Савета за буџет и финансије
Скупштине општине Ковин, пре истека
мандата.
II
ПЕТАР ПЕТРОВИЋ из Делиблата,
улица Паје Маргановића бр. 117, бира се за
члана Савета за буџет и финансије
Скупштине општине Ковин.
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2. БОЈОВИЋ ДРАГАН, из Ковина, ул.
Карађорђева бр. 6, представник
локалне самоуправе

III
Решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у
“Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-7/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

206.
На основу члана 54. став 2. и члана
55. став 3. тачка 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.Гласник РС“,
бр. 72/2009), члана 39. став 1. тачка 31.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и члана 104.
Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.4.2011. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ КОВИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
чланови Школског одбора Гимназије и
Економске школе „Бранко Радичевић“
Ковин, пре истека мандата:
1. ВЕСЕЛИНОВИЋ
СЛАВКО,
представник локалне самоуправе
2. МЛАДЕНОВИЋ
ДАНИЈЕЛ,
представник локалне самоуправе
II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског
одбора Гимназије и Економске школе
„Бранко Радичевић“ Ковин:
1. ЋУЛАФИЋ
СИНИША,
из
Ковина, ЈНА бр. 7, представник
локалне самоуправе;

27. Април 2011. године

III
Мандат новоименованим члановима
Школског одбора из тачке II овог Решења
траје до краја мандата Школског одбора
Гимназије и Економске школе „Бранко
Радичевић“ Ковин именованог Решењем
Скупштине општине Ковин број 61-34/2010-I
од 25. јуна 2010. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-8/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

207.
На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Сл.гласник РС“, бр. 25/00,
25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и члана 39.
став 1. тачка 10. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ
ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА „КОВИН-ГАС“
КОВИН
I
ВЛАДИМИР
МИЛОЈЕВИЋ,
дипл.инж.машинства, из Ковина, разрешава
се дужности вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за послове дистрибуције
гаса „Ковин-гас“ Ковин.
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II
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-8/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

208.
На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Сл.гласник РС“, бр. 25/00,
25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и члана 39.
став 1. тачка 10. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ
ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА „КОВИН-ГАС“
КОВИН
I
ВЛАДИМИР
МИЛОЈЕВИЋ,
дипл.инж.машинства, из Ковина, именује се
дужности вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за послове дистрибуције
гаса „Ковин-гас“ Ковин, до избора
директора, а најдуже једну годину.
II
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-9/2011-I од 27. априла 2011.
године
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

Страна 45 Број 5

209.
На основу члана 39. став 1. тачка 10.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009), члана 24. Одлуке о организовању Јавног предузећа за комуналне послове и стамбене услуге („Сл.лист
општина Панчево, Ковин и Опово“, бр. 6/94,
„Сл.лист општина Смедерево и Ковин“, бр.
2/96, 8/98, 17/98 и 1/2004 и „Сл.лист општине
Ковин“, бр. 8/2007) и члана 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
КОМУНАЛНО СТАМБЕНУ
ДЕЛАТНОСТ „КОВИНСКИ
КОМУНАЛАЦ“ КОВИН
I
ВУКОВИЋ ЂУРИЦА из Гаја,
Партизанска бр. 24, разрешава се дужности
члана Управног одбора ЈП за комунално
стамбену делатност „Ковински комуналац“
Ковин.
II
ФАКО ВЕНДЕЛ из Скореновца,
Жарка Зрењанина бр. 22, именује се за члана
Управног одбора ЈП за комунално стамбену
делатност „Ковински комуналац“ Ковин до
истека мандата председника и чланова
Управног одбора именованог Решењем број
023-24/2009-I од 28. јула 2009. године и
Решењем број 023-18/2010-I од 25. јуна 2010.
године.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-10/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

Страна 46 Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

27. Април 2011. године

210.

211.

На основу члана 39. став 1. тачка 10.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009), члана 7. став
3. Одлуке о оснивању Фонда за развој
општине
Ковин
(„Сл.лист
општине
Смедерево и Ковин“, бр. 4/2002 и „Сл.лист
општине Ковин“, бр. 2/2003, 5/2005, 19/2006
и 8/2007) и члана 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је

На основу члана 39. став 1. тачка 10.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009), члана 20.
Одлуке о оснивању Установе културних
делатности Центар за културу „Ковин“
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 3/2011) и
члана 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
17/2010)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КОВИН

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРУ“ КОВИН

I

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
дужности
чланови Управног одбора Фонда за развој
општине Ковин, пре истека мандата:
1. КОВАЧ ЈОЖЕФ, из Скореновца,
ЈНА бр. 30;
2. ПУШОЊИЋ ДАРКО, из Ковина,
Кречанска бр. 39.

СТЕВАН
РАДУЛОВИЋ,
из
Баваништа, ул. 29. Новембра 25, разрешава
се дужности председника Управног одбора
Установе културних делатности „Центар за
културу“ Ковин, пре истека мандата.

II

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

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Фонда за развој општине Ковин:
1. ЂЕРЂ ИЛДИКО, из Скореновца,
Жарка Зрењанина 41;
2. ПАНКАЛУЈИЋ
БЛАЖА,
из
Ковина, Кречанска 115.

II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-11/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

III
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 025-9/2011-I од 27. априла 2011.
године
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

212.
На основу члана 39. став 1. тачка 10.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009), члана 20.
Одлуке о оснивању Установе културних
делатности Центар за културу „Ковин“
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 3/2011) и
члана 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
17/2010)

27. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 47 Број 5

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године донела је

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН,
на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРУ“ КОВИН

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ
„НАША РАДОСТ“ КОВИН

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
дужности
чланови Управног одбора ПУ „Наша Радост“
Ковин пре истека мандата и то:
1. ВИДИЋ ЦАПТАНИЋ ЈЕЛЕНА,
из реда запослених
2. КАЧИНА
ДРАГИЦА,
представник локалне самоуправе
3. ШТАРК СТАНА, представник
локалне самоуправе

ЈЕЛИЦА
ДОЛОВАЧКИ,
из
Баваништа, ул. Банатска 104, именује се за
председника Управног одбора Установе
културних делатности „Центар за културу“
Ковин.
II
Мандат новоименованом председнику траје до истека мандата Управног
одбора именованог Решењем Скупштине
општине Ковин број 022-14/2009-I од 16.
септембра 2009. године.
III
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
“Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-12/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

213.
На основу члана 39. став 1. тачка 10.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009), члана 17.
Одлуке о оснивању ПУ „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, 5/2005) и члана 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009)

I

II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора ПУ „Наша Радост“ Ковин:
1. ЈОКА ДРАГАНА, из реда
запослених
2. ВЈЕШТИЋ
ВЛАДИМИР,
из
Ковина, ул. Цара Лазара бр. 260,
представник локалне самоуправе
3. ДРАГОЈЛОВИЋ МАРИНА, из
Ковина,
ЈНА
бр.
14/14,
представник локалне самоуправе.
III
Мандат новоименованим члановима
Управног одбора из тачке 2. овог Решења
траје до краја мандата Управног одбора ПУ
„Наша Радост“ Ковин именованог Решењем
Скупштине општине Ковин број 60-158/2009I од 16.9.2009. године, број 60-152/2010-I од
29.10.2010. године и број 60-168/2010-I од
28.12.2010. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 60-96/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

Страна 48 Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

214.
На основу члана 39. став 1. тачка 10.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и члана 12.
став 4. Одлуке о оснивању Фонда за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу
општине
Ковин
(„Сл.лист
општине Ковин“,бр. 4/2007, 8/2007 и 20/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ПОТРОШЊУ
ОПШТИНЕ КОВИН
I
САЊА ПЕТРОВИЋ, дипломирани
дефектолог из Ковина, разрешава се
функције директора Фонда за грађевинско
земљиште, путеве и комуналну потрошњу
општине Ковин, пре истека мандата, на
лични захтева.

27. Април 2011. године

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ПОТРОШЊУ
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ТАТЈАНА
БУДАКОВИЋ,
из
Ковина, именује се за директора Фонда за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин, на период од 4
године.
II
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 025-5/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

216.

II
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 025-2/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

215.
На основу члана 39. став 1. тачка 10.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и члана 12.
став 2. Одлуке о оснивању Фонда за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу
општине
Ковин
(„Сл.лист
општине Ковин“,бр. 4/2007, 8/2007 и 20/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је

На основу члана 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
27.4.2011. године, донела је у 13,25 сати
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
I
МАКСЕМ
ЛАСЛУ,
оборнику
Скупштине општине Ковин, изабраном са
Изборне листе Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – „ЗА
ДОМАЋИНСКИ КОВИН“ престаје мандат
одборника са 27.4.2011. године, пре истека
времена на које је изабран, због подношења
оставке.

27. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

II
Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Дана 11. марта 2011. године, у складу
са чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним изборима одборник Максем Ласло
поднео је оставку на место одборника
Скупштине општине Ковин, што је
Скупштина и утврдила на седници одржаној
дана 27.4.2011. године.

Страна 49 Број 5

С обзиром на наведено одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке допуштена је жалба
Вишем суду у Панчеву у року од 48 часова
од дана доношења Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-7/2011-I од 27. априла 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

Страна 50 Број 5

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

27. Април 2011. године

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН

204. Решење о именовању Комисије за
спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне
заједнице Скореновац ............................... 43
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превозу у друмском саобраћају на
територији општине Ковин ........................ 1

205. Решење о разрешењу и избору члана
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