
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XVIII  БРОЈ 1 КОВИН, 8. ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕ 

  
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
1. 
 

На основу члана 69. Закона о буџет-
ском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 
60. став 1. тачка 25. Статута општине Ковин 
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и 
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету опш-
тине Ковин за 2019. годину („Сл.лист општи-
не Ковин“ бр. 14/2018, 1/2019, 4/2019 и 
10/2019),   

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ КО-
ВИН,  д о н о с и  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1. 

Део средстава текуће буџетске резер-
ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2019. годину, 
раздео 4. глава 4.1.-Општинска управа, Про-
грам 15- Локална самоуправа -програмска 
класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва- програмска класи-
фикација 0602-0009, функционална класи-
фикација 160, позиција 189, економска кла-
сификација 499- ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б 
р а в а ј у  се  средства у износу од 58.330,27 
динара, у корист директног корисника 
Општинска управа Ковин- за недостајућа 
средства за плаћање рачуна за редовно одр-
жавање чистоће града на јавној површини 
општине Ковин. 

 
 Члан 2. 

 
Средства из тачке 1. овог Решења, 

распоређују се у оквиру раздела 4. глава 

4.1.– Општинска управа Ковин, Програм 
6. – Фонд за заштиту животне средине (про-
грамска класификација 0401), Програмска 
активност: Управљање заштитом животне 
средине (0401-0001) функционална класифи-
кација 560 – Заштита животне средине некла-
сификована на другом месту, позиција 86, 
економска класификација 421 – Стални тро-
шови, износ од 58.330,27 динара, извор 01 - 
Приходи из буџета.  

 
Члан 3. 

Одељење за урбанизам, стамбено-ко-
муналну делатност и животну средину и  
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин извршиће измене у другој из-
мени програма и финансијског плана Фонда 
за заштиту животне средине за 2019. годину, 
који су саставни део Одлуке о буџету оп-
штине Ковн за 2019. годину. 

 
     Члан 4. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 40-123/2019-II од 27. децембра 2019. 

године 
                                                                                
         ПРЕДСЕДНИЦА 
                  Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
2. 

 
На основу члана 69. Закона о 

буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 
54/2009, 73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 
72/2019), члана 60.став 1. тачка 25. Статута 
општине Ковин («Сл.лист општине Ковин», 
бр. 1/2019 и 10/2019), и члана 17. Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2019. годину 
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(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 14/2018, 
1/2019, 4/2019 и 10/2019),   

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
КОВИН,  д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске резе-

рве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2019. годину, 
раздео 4. глава 4.1.-Општинска управа, Про-
грам 15- Локална самоуправа -програмска 
класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва- програмска кла-
сификација 0602-0009, функционална кла-
сификација 160, позиција 189, економска кла-
сификација 499- ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б 
р а в а ј у  се  средства у износу од 48.870,30 
динара, у корист директног корисника 
Општинска управа Ковин- за недостајућа 
средства за плаћање рачуна за зоохигијену. 

 
 Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 4., глава 
4.1.– Општинска управа Ковин, Програм 
2. – Комуналне делатности (програмска 
класификација 1102), Програмска активност: 
Зоохигијена (1102-0004), функционална кла-
сификација 620-Развој заједнице, позиција 
48, економска класификација 424-Специјали-
зоване услуге, износ од 48.870,30 динара, 
извор 01-Приходи из буџета.  
 

Члан 3. 
Одељење за урбанизам, стамбено-ко-

муналну делатност и животну средину и  
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин извршиће измене у Петој изме-
ни програма и финансијског плана изградње 
и уређивања грађевинског земљишта, расхо-
да буџетских средстава комуналне потрошње 
и одржавања путева и улица за 2019. годину, 
који су саставни део Одлуке о буџету опш-
тине Ковин за 2019. годину.          

 
Члан 4. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 40-124/2019-II од 27. децембра 2019. 

године 
                                                                                
          ПРЕДСЕДНИЦА 
                    Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
3. 

 
   На основу чланова 17-28. Закона о 
јавном информисању и медијима („Сл. гла-
сник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 12/16 – аутен-
тично тумачење), члана 60. став 1. тачка 29, а 
у вези са чланом 15. став 1. тачка 10. Статута 
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, 
бр. 1/2019 и 10/2019-исправка) и Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2020. годину („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 11/2019)  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
08.01.2020. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

        Одлуком о буџету општине Ковин за 
2020. годину („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
11/2019), за суфинансирање пројеката за ост-
варивање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Ковин, 
предвиђена су средства у укупном износу од 
8.000.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
       Средства предвиђена чланом 1. ове 
Одлуке расподељују се за: 

1) пројекте производње медијских садр-
жаја у укупном износу од 
7.600.000,00 динара, што чини 95% 
укупно предвиђених средстава; 

2) појединачна давања у укупном 
износу од 400.000,00 динара, што 
чини 5% укупно предвиђених 
средстава. 
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Члан 3. 
        За расподелу средстава из члана 2. 
став 1. тачка 1) ове Одлуке расписује се Кон-
курс за суфинансирање пројеката производ-
ње медијских садржаја из области јавног 
информисања на територији општине Ковин 
у 2020. години (у даљем тексту: Конкурс). 
         Конкурс се објављује на званичној 
веб презентацији Општине Ковин на интер-
нет адреси www.kovin.org.rs и у једним дне-
вним новинама које се дистрибуирају на по-
дручју општине Ковин. 
                                         

Члан 4. 
        Конкурс садржи и позив новинарским 
и медијским удружењима и медијским стру-
чњацима за пријаву кандидата за учешће у 
раду конкурсне комисије. 
        Комисија има три члана, од којих ве-
ћину чине стручњаци које су предложила но-
винарска и медијска удружења, уколико та-
кав предлог постоји. 
 

Члан 5. 
         Јавни позив за учешће на конкурсу и 
конкурс садрже: 

1. намену и износ средстава за 
остваривање јавног интереса; 

2. најмањи и највећи износ средстава 
која се одобравају по пројекту; 

3. који субјекти имају право учешћа; 
4. критеријуме за оцену пројеката; 
5. прецизне рокове у којима се конкурс 

спроводи; 
6. информације о документацији коју 

прилаже подносилац пројекта; 
7. позив новинарским и медијским 

удружењима и медијским 
стручњацима за пријављивање 
кандидата заинтересованих за рад у 
конкурсној комисији; 

8. друге опште информације. 
 

Члан 6. 
        Конкурсни поступак, прикупљање, 
проверу и припрему документације за коми-
сију обавља Општинска управа Ковин. 
        Начелник општинске управе одређује 
лице које ће обављати послове секретара ко-
мисије. 
        Секретар комисије није члан коми-
сије. 
 

Члан 7. 
           Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена у „Службеном листу 
општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 65-1/2020-III од 08. јануара 2020. 
године 

                                                                                                  
              ПРЕДСЕДНИЦА 
        Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
4. 
 

На основу члана 51 Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018 ), члана 60 став 
1 тачка 13 Статута општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“ број 1/2019) и писменог 
захтева Министарства унутрашњих послова, 
Дирекције полиције, Полицијске  управе  
Панчево, Полицијске станице Ковин број 
403-14409/19 од 20.12.2019 године, 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2019.године, донелo је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

ПОКРЕТНОЈ СТВАРИ  
 
I 

 ОПШТИНА КОВИН преноси право 
коришћења на неодређено време, без накнаде 
на покретној ствари која није неопходна за 
вршење послова из делокруга општине Ко-
вин- и то:  
 
1 Алкометар марке „АЛКОКВАНТ 6020“ 
 
на Министарство унутрашњих послова, Ди-
рекција полиције, Полицијска  управа  Пан-
чево, Полицијска станица Ковин. 
 

II 
 Покретна ствар из тачке I ове Одлуке 
преноси се ради унапређења процеса рада и 
ефикаснијег обављања послова из делокруга 
Полицијске станице Ковин. 
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III 
 Покретна ствар из члана I ове Одлуке 
преноси сена коришћење Полицијској стани-
ци Ковин  на неодређено време без накнаде. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 22-41/2019-III од 27. децембра 2019. 
године 

 
                         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
              Зоран Николић, дипл.правник 
 
5. 
 

На основу члана 69. Закона о буџет-
ском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 
60.став 1. тачка 25. Статута општине Ковин 
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и 
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету општи-
не Ковин за 2019. годину („Сл.лист општине 
Ковин“ бр.14/2018, 1/2019, 4/2019 и 7/2019),   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН,  д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске резер-

ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2019. годину, 
раздео 4., глава 4.1.-Општинска управа, Про-
грам 15- Локална самоуправа -програмска 
класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва- програмска класи-
фикација 0602-0009, функционална класифи-
кација 160, позиција 189, економска класифи-
кација 499- ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в 
а ј у  се  средства у износу од 475.200,00 ди-
нара, у корист директног корисника Опш-
тинска управа Ковин- Основне школе 
„Предраг Кожић“ из Дубовца за исплату ра-

чуна за израду пројекта санације објекта 
школе. 

 
 Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 4., глава 
4.1.– Општинска управа Ковин на Про-
грам 9. – Основно образовање и васпитање 
(програмска класификација 2002), Програм-
ска активност: Функционисање основних 
школа (2002-0001), функционална класифи-
кација 912-Основно образовање, позиција 
106, економска класификација 463-Трансфе-
ри осталим нивоима власти, износ од 
475.200,00 динара, извор 01-Приходи из бу-
џета. 

 
Члан 3. 

Одељење за општу управу и јавне 
службе и Одељење за буџет и финансије 
Општинске управе Ковин извршиће измене 
Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. 
годину и уговор са школом. 

     
     Члан 4. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40-119/2019-III од 27. децембра 2019. 
године 

                                                                          
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

               Зоран Николић, дипл.правник 
 
6. 
 

На основу члана 69. Закона о буџет-
ском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 
60.став 1. тачка 25. Статута општине Ковин 
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и 
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету оп-
штине Ковин за 2019. годину („Сл.лист опш-
тине Ковин“ бр.14/2018, 1/2019, 4/2019 и 
7/2019),   
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН,  д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске резер-

ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2019. годину, 
раздео 4., глава 4.1.-Општинска управа, Про-
грам 15- Локална самоуправа -програмска 
класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва- програмска кла-
сификација 0602-0009, функционална класи-
фикација 160, позиција 189, економска кла-
сификација 499- ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б 
р а в а ј у  се  средства у износу од 205.451,26 
динара, у корист директног корисника 
Општинска управа Ковин- за корисника 
ДОМ ЗДРАЉА „КОВИН“ Ковин, за плаћање 
фактура за испоручене енергенте, комуналне 
услуге и услуге комуникација за део пос-
ловног простора.  

 
 Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 4., глава 
4.1.–Општинска управа Ковин-корисник Дом 
здравља Ковин, Програм 12. –Здравствена 
заштита (програмска класификација 1801), 
Програмска активност- Функционисање уста-
нова примарне здравствене заштите (кла-
сификација 1801-0001), функционална класи-
фикација 721-Опште медицинске услуге, на 
позицији 133, економска класификација 464-
Дотације организацијама обавезног социјал-
ног осигурања, извор 01-Приходи из буџета, 
износ од 205.451,26 динара.  

Средства ће бити уплаћена  Дому 
здравља „Ковин“  Ковин на жиро рачун број 
840-239661-12. 

                             
Члан 3. 

Одељење за општу управу и јавне 
службе и Одељење за буџет и финансије 
Општинске управе Ковин извршиће измене 
Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. 
годину и уговор са установом. 

 
      

Члан 4. 
Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 40-120/2019-III од 27. децембра 2019. г. 

                                                                                                           
                       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                       Зоран Николић, дипл.правник 
 
АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ 
 
7. 
 

На основу члана 22. и члана 28. Одлу-
ке о организацији Општинске управе Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2012,  
24/2013, 18/2014, 5/2015, 17/2016 и 9/2018-
испр.), 
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УП-
РАВЕ КОВИН, дана  25.12.2019. године, 
доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПАЊУ ПО ПРИЈАВАМА И 

ПРИТУЖБАМА НА 
РАД ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ КОВИН 
 

Члан 1 
Овим Правилником уређују се начин 

поступања по пријавама и притужбама (у да-
љем тексту: пријава) на рад запослених у 
Општинској управи Ковин (у даљем тексту: 
Управа), као и рокови поступања и мере које 
се предузимају у вези с поднетим пријавама. 

 
Члан 2 

Пријава у смислу овог правилника 
јесте поднесак у коме се износе примедбе на 
рад или поступање запосленог у Управи, а 
које се односе на његово законито поступа-
ње, поступање у складу с правилима добре 
управе, професионалним стандардима и ети-
чким правилима понашања, као и с прави-
лима комуникације с грађанима и другим 
странкама, те свако друго понашање које је 
супротно принципима и одредбама Кодекса 
понашања службеника и намештеника у 
Управи. 
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Члан 3 
Пријаву може поднети свако физичко 

и правно лице, као и организације без сво-
јства правног лица. 

 
Члан 4 

Пријава се сачињава у писаној или 
усменој форми и може се поднети путем 
поште, писарнице Управе, електронским пу-
тем или усмено на записник у просторијама 
Управе. 

Апликација треба да садржи кратак 
опис третмана на који се односи, име и пре-
зиме и контакт подносиоца захтева. 

Управа нема обавезу да поступа по 
анонимним пријавама. 

Ако пријава садржи елементе који 
могу бити основ за подношење неког другог 
правног средства, подносилац ће бити поучен 
да заштиту права може остварити и у другом 
поступку пред надлежним органом. 

Ако Управа процени да није надле-
жан за одлучивање по пријави, обавестиће о 
томе подносиоца и поучити га на који начин 
се може обратити надлежном органу. 

На подношење пријаве не плаћа се 
такса. 

 
Члан 5 

У Управи се води евиденција свих 
запримљених пријава које се прослеђују на 
даље поступање непосредном руководиоцу 
запосленог против кога је пријава поднета. 

 
Члан 6 

Ако је пријава непотпуна, односно 
ако не садржи чак ни основне информације 
које би омогућиле њено испитивање, подно-
силац ће бити поучен о начину на који може 
употпунити своју пријаву у разумном року 
који не може бити краћи од осам дана. 

Ако подносилац пријаве не употпуни 
пријаву у остављеном року, пријава се од-
бацује. 

 
Члан 7 

Непосредни руководилац затражиће 
од запосленог против кога је поднета пријава 
да се у року од осам дана изјасни о наводима 
из пријаве. 

Апликација ће се такође решавати 
ако запослени не достави исказ. 

Након разматрања свих списа у вези с 
предметном пријавом, о пријави одлучује На-
челник Управе, на основу предлога непосред-
ног руководиоца. 

 
Члан 8 

У одлуци о пријави утврђује се да ли 
постоји повреда правила поступања или по-
нашања запосленог. 

Уколико је пријава основана, у одлу-
ци се наводи мера која ће бити предузета ра-
ди отклањања утврђене неправилности у пос-
тупању или понашању запосленог. 

Обавештење о донетој одлуци о под-
нетој пријави доставља се подносиоцу еле-
ктронском или обичном поштом, најкасније у 
року од 30 дана од дана подношења пријаве. 

 
Члан 9 

Најкасније до краја фебруара текуће 
године, на колегијуму руководилаца, размат-
рају се све одлуке по пријавама донете у 
претходној години, израђује се анализа дело-
творности поступања по поднетим пријавама, 
идентификују се радни процеси у којима се 
јављају неправилности и дефинишу се мере 
за унапређивање рада запослених, о чему се 
сачињава годишњи извештај који чини сас-
тавни део информатора о раду Управе. 

Приликом разматрања одлука по 
пријавама и израде анализе, посебно се иден-
тификују радни процеси који су највише 
изложени ризицима за настанак корупције. 

 
Члан 10 

Начелник Управе ће посебним реше-
њем одредити лице задужено за пријем при-
јава, вођење евиденције о запримљеним при-
јавама, достављање обавештења о донетој од-
луци подносиоцу пријаве, припрему мате-
ријала за разматрање одлука по пријавама 
донетим у претходној години, израду анализе 
делотворности по поднетим пријавама и 
израду годишњег извештаја. 

Лице из става 1. овог члана имено-
ваће се у року од 15 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
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Члан 11 
Овај пропис ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 
листу општине Ковин" и објављује се на ог-
ласној табли, као и на сајту Општине. 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН 

Број:116-1/2019-IV од 25. децембра 2019. 
године 

    
  НАЧЕЛНИЦА 

                      Јелена Чолаковић, дипл.правник
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