СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XVII БРОЈ 2

КОВИН, 15. МАРТ 2019. ГОДИНЕ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
38.
На основу члана 29. став 1. тачка 4., члана 31. а у вези са чланом 44. став 1. тачка 3. Закона
о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („ Сл.гласник РС“, бр.
87/2018), члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014, 101/2016 и 47/2018), у вези са чланом 60. став 1. тачка 24. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 1/2019), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуација
општине Ковин,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 14.3.2019. године
донело је,
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се привредна друштва и друга правна лица оспособљена за спровођење мера заштите и спасавања на територији општине Ковин (у даљем тексту: оспособљена
правна лица).
Члан 2.
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање су:

Ред.
Број

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА

1

Ј. П. ''Ковински комуналац''

2

Ј.П. ''Ковин гас''

3

В.П.. ''Подунавље''

4

Дом здравља ''Ковин'' Ковин

5

Филимонија Доо Ковин

6
7

Ауто Кодекс, Београд
''Утва - Силос'' А.Д. Ковин

8.

Нови Силос-Силос Доо Ковин

9.

Специјална болница за психијатријске
болести „Ковин“ Ковин

10.

„Нова пешчара“ Д.О.О.

11.

Црвени крст Ковин

ДЕЛАТНОСТ

АДРЕСА

комунална
водоснабдевање
снабдевање гасом
(плином)

Ковин, Ул. Соње
Маринковић 6
Ковин, Ул. Соње
Маринковић 15
Ковин, Ул. Соње
Маринковић 6
Ковин, Ул. Трг
ослобођења 4а
Ковин, Ул. Светозара
Марковића 135
Ковин, Ул. Немањина 96
Ковин, Дунавска 46

водопривреда
здравство
производња опекарским
производима
саобраћај
металургија
складиштење пољопривредних
производа
здравство
млинска индустрија,
пољопривреда
хуманитарни рад

Ковин, Светозара
Марковића бб
Ковин, Ул. Цара Лазара
253
Делиблато, Ул. Браће
Бузаџије 156
Ковин, Ул. Михајла
Пупина 17
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Члан 3.
Оспособљена правна лица из члана 2. ове Одлуке, својим планом и програмом рада, у
складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и
плановима заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, утврдиће задатке, организацију
деловања и активности којима се обезбеђује учешће њихових чланова, органа и служби у
извршавању задатака заштите и спасавања.
Члан 4.
Накнада трошкова за спровођење припреме, утврђених задатака и ангажовања у акцијама
заштите и спасавања регулисаће се уговором закљученим између Општине Ковин и оспособљеног
правног лица, у складу са задацима који се утврђују плановима заштите и спасавања Општине
Ковин.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању оспособљених
правних лица за заштиту и спасавање за територију општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 10/2011 и 20/2013).
Члан 6.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Ковин''
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-5/2019-III од 14. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

39.
На основу члана 27 став 10 и члана 29
став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС“, број 72/2011, 88/2013 ,105/2014,
104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 99 став 2 Закона о планирању
и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018), члана 7 став 1. Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини („Сл.
лист општине Ковин“, број 22/2012, 14/2017
и 5/2018), и члана 60. став 1. тачка 12. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, број 1/2019),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
14.3.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
ПАРЦЕЛЕ 1503 КО ПЛОЧИЦА
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ
ПОНУДА

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за
отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин прикупљањем писмених понуда
и то:
 катастарске парцеле број 1503 површине 4323 м², уписане у лист непокретности број 2121 КО Плочица.
Члан 2.
Наведена катастарска парцела број
1503 је грађевинско земљиште изван грађевинског подручја у насељеном месту Плочица и намењено је породичном становању.
Члан 3.
Право подношења писмених понуда
за отуђење непокретности из члана 1. ове Oдлуке имају физичка и правна лица и предузетници.
Члан 4.
Почетна купопродајна цена непокретности која се отуђује из јавне својине општине Ковин, утврђује се у висини тржишне вредности предметне непокретности, изражене у
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еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије, на дан уплате.
Члан 5.
Купопродајна цена непокретности
утврђује се на основу акта надлежног органа,
којим је извршена процена тржишне вредности непокретности.
Члан 6.
Отуђење непокретности из члана 1.
ове одлуке спровешће се прикупљањем писмених понуда, а по расписаном огласу.
Члан 7.
Општинско Веће oпштине Ковин ће
посебним актом формирати Комисију за
спровођење поступка прикупљања писмених
понуда.
Комисија из става 1. овог члана ће
саставити текст огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда.
Оглас из става 2. овог члана објављује
Општинско веће општине Ковин у дневном
листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-9/2019-III од 14. марта
2019.године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

40.
На основу члана 29.став 4. Закона о
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011,
88/2013,
105/2014
и,104/2016-др.закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), ), члана 100.
став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009исп., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018) члана 14. став
1. Одлуке о располагању непокретностима у
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јавној својини („Сл.лист општине Ковин“ бр .
22/2012,14/2017 и 5/2018) и члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“ број 1/2019.)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
14.3.2019. године, донелo је
О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Отуђује се из јавне својине непосредном погодбом део непокретности- парцеле у јавној својини општине Ковин, број
3618 у површини од 2,00 м² у уделу од
2/2831, уписане у ЛН 3534 КО Баваниште1, a
која се граничи са парцелом број 352/1 уписаном у ЛН 2782 КО Баваниште1, у својини
Ивковић Добросава.
Члан 2.
Отуђењем дела парцеле број 3618 у
површини од 2,00 м² из јавне својине општине Ковин решавају се имовинско правни
односи власника парцела 352/1 и 3618.
Оправданост и целисходност отуђења
непокретности из члана 1. ове Одлуке из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом је у чињеници да је на парцели 352/1,
која се граничи са парцелом 3618, покренут
поступак за легализацију објекта код општинске управе Ковин, чији је власник Ивковић Добросав из Баваништа, док парцела
3618 представља јавну површину-улицу, на
којој је делимично изграђен објекат који се
легализује.
Решавањем имовинско правних односа власника парцела број 352/1 и 3618 КО
Баваниште1, стварају се услови за израду
геодетског елабората исправке граница суседних парцела.
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке
спроводи се сагласно одредбама Закона о
јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
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искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.

Члан 4.
Комисија за спровођење поступка
непосредне погодбе, образована Одлуком о
покретању поступка отуђења дела непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом, Општинског већа општине Ковин бр.463-80/2018-III од 25.01.2019.
године, спровела је поступак отуђења из
јавне својине општине Ковин непосредном
погодбом непокретности описане у члану 1.
ове Одлуке.
У поступку је дана 11.02.2019.године
прибављен извештај надлежног пореског
органа о процени тржишне вредности предметне непокретности и то 406,00 динара по
м², што по средњем курсу НБС на дан процене износи 3,43 €по м².
Укупна процењена тржишна вредност непокретности из члана 1 ове одлуке износи 6,86 €
Комисија је након спроведеног поступка и отварања приспеле понуде дана
18.02.2019. године сачинила записник о отварању писмених понуда са предлогом Општинском већу о прихватању понуде понуђача
Ивковић Добросава из Баваништа која износи 5 €/м², по средњем курсу НБС на дан
достављања понуде, што чини укупан износ
од 10 € .
Члан 5.
Непокретност из члана 1.ове одлуке
отуђује се из јавне својине општине Ковин по
цени од 10 €, што је више од процењене тржишне вредности коју је утврдио надлежни
порески орган, а која износи 3,43 €, односно
за 2,00 м² укупно 6,86 €.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-15/2019-III од 14. марта 2019. г.

Члан 6.
О отуђењу непокретности из члана 1.
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин
закључиће се уговор о купопродаји који ће
бити оверен код Јавног бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.

ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл.дефектолог

41.
На основу члана 29.став 4. Закона о
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011,
88/2013,
105/2014
и,104/2016-др.закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), ), члана 100.
став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009исп., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018) члана 14. став
1. Одлуке о располагању непокретностима у
јавној својини („Сл.лист општине Ковин“ бр .
22/2012,14/2017 и 5/2018) и члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“ број 1/2019.)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
14.3.2019.године, донелo је
О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Отуђује се из јавне својине непосредном погодбом део непокретности- парцеле у јавној својини општине Ковин, број
4047 у површини од 6,00 м² у уделу од
6/14550, уписане у ЛН 6037 КО Ковин, a која
се граничи са парцелом број 3821 уписаном у
ЛН 1293 КО Ковин, у својини Јовановић
Драгана.
Члан 2.
Отуђењем дела парцеле број 4047 у
површини од 6,00 м² из јавне својине општине Ковин решавају се имовинско правни
односи власника парцела 3821 и 4047.
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Оправданост и целисходност отуђења
непокретности из члана 1. ове Одлуке из
јавне својине општине Ковин непосредном
погодбом је у чињеници да је на парцели
3821, која се граничи са парцелом 4047, покренут поступак за легализацију објекта код
општинске управе Ковин, чији је власник Јовановић Драган из Ковина, док парцела 4047
представља јавну површину-улицу, на којој
је делимично изграђен објекат који се легализује.
Решавањем имовинско правних односа власника парцела број 3821 и 4047 КО Ковин, стварају се услови за израду геодетског
елабората исправке граница суседних парцела.
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке
спроводи се сагласно одредбама Закона о јавној својини, Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда и Одлуке о располагању
непокретностима у јавној својини.
Члан 4.
Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, образована Одлуком о покретању поступка отуђења дела непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом, Општинског већа општине Ковин бр.463-2/2019-III од 25.01.2019.
године, спровела је поступак отуђења из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом непокретности описане у члану 1. ове
Одлуке.
У поступку је дана 11.02.2019.године
прибављен извештај надлежног пореског
органа о процени тржишне вредности предметне непокретности и то 962,00 динара по
м², што по средњем курсу НБС на дан процене износи 8,13 €по м².
Укупна процењена тржишна вредност непокретности из члана 1 ове одлуке
износи 48,78 €
Комисија је након спроведеног поступка и отварања приспеле понуде дана
18.02.2019. године сачинила записник о отварању писмених понуда са предлогом Опш-
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тинском већу о прихватању понуде понуђача
Јовановић Драгана из Ковина која износи 10
€/м², по средњем курсу НБС на дан достављања понуде, што чини укупан износ од
60 € .
Члан 5.
Непокретност из члана 1.ове одлуке
отуђује се из јавне својине општине Ковин по
цени од 60 €, што је више од процењене
тржишне вредности коју је утврдио надлежни порески орган, а која износи 8,13€, односно за 6,00 м² укупно 48,78 €
Члан 6.
О отуђењу непокретности из члана 1.
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин
закључиће се уговор о купопродаји који ће
бити оверен код Јавног бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број:463-2/2019-III од 14. марта 2019. г.
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл.дефектолог

42.
На основу члана 29.став 4. Закона о
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011,
88/2013,
105/2014
и,104/2016-др.закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), ), члана 100.
став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009исп., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018) члана 14. став
1. Одлуке о располагању непокретностима у
јавној својини („Сл.лист општине Ковин“ бр .
22/2012,14/2017 и 5/2018) и члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“ број 1/2019.)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
14.3.2019. године, донелo је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Отуђује се из јавне својине непосредном погодбом део непокретности- парцеле у јавној својини општине Ковин бр. 4047 у
површини од 06 м2, у уделу од 6/14550,
уписане у ЛН бр. 6037 КО Ковин а која се
граничи са парцелом број 3786 уписаном у
ЛН бр. 885 КО Ковин у својини Јована
Ђукића.
Члан 2.
Поступак отуђења непокретности непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке
спроводи се сагласно одредбама Закона о
јавној својини, Закона о планирању и изградњи и Одлуке о располагању непокретностима
у јавној својини.
Члан 3.
Отуђењем дела парцеле 4047 у површини од 06 м2 из јавне својине општине Ковин решавају се имовинско правни односи
власника парцела 3786 и 4047.
Оправданост и целисходност отуђења
непокретности из члана 1. ове Одлуке из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом садржана је у чињеници да је на парцели 3786, која се граничи са парцелом 4047,
покренут поступак за легализацију код општинске управе Ковин, чији је власник Јован
Ђукић из Ковина, док парцела 4047 представња јавну површину -улицу, на којој је делимично изграђен објекат који се легализује.
Ревањем имовинско правних односа
власника парцела 3786 и 4047 Ко Ковин Стварају се услови за израду геодетског елабората
исправке граница суседних парцела.
Члан 4.
Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе за отуђење непокретности
из јавне својине општине Ковин, образована
Одлуком Општинског већа општине Ковин
бр.463-89/2018-III од 23.11.2018. године,
спровела је поступак непосредне погодбе за
отуђење из јавне својине општине Ковин
непокретности описане у члану 1. ове Одлуке.

15. Март 2019. године

У поступку је дана 05.12.2018.гoдине
прибављен извештај надлежног пореског
органа о процени тржишне вредности предметне непокретности и то 369 динара по м2
што по средњем курсу НБС на дан процене
износи 3,12 €/м2
Укупна тржишна вредност непокретности из члана 1.ове Одлуке утврђена је од
стране надлежног пореског органа и иста
износи 18,73 €.
Комисија је након спроведеног поступка и отварања приспеле понуде дана
21.01.2019. године, сачинила Записник о отварању писмених понуда са предлогом Општинском већу општине Ковин о прихватању
понуде понуђача Јована Ћукића на износ од
19,20 €.
Члан 5.
Непокретности из члана 1.ове одлуке
отуђује се из јавне својине општине Ковин по
цени од 19,20 €, што је више од процењене
тржишне вредности коју је утврдио надлежни порески орган, а која износи динара
18,73€.
Члан 6.
О отуђењу непокретности из члана 1.
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин
закључиће се уговор о купопродаји који ће
бити оверен код Јавног бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-3/2019 од 14. марта 2019.године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

15. Март 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

43.
На основу члана 29.став 4. Закона о
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011,
88/2013, 105/2014 и 104/2016-др.закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), ), члана 100.
став 1. тачка 2. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009,
81/2009-исп., 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) члана 14.
став 1. Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини („Сл.лист општине Ковин“ бр . 22/2012,14/2017 и 5/2018) и члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“ број1 /2019)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
14.3.2019. године, донелo је
О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Отуђује се из јавне својине непосредном погодбом део непокретност – парцеле у јавној својини општине Ковин , 645/3
у површини од 8 м2, у уделу 8/464, уписане у
ЛН бр. 6097 КО Ковин а која се граничи са
парцелом број 1499/55 уписаном у ЛН 4798
КО Ковин, у сусвојини Јанковић Петра и
Јанковић Зорице.
Члан 2.
Поступак отуђења непокретности
непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке
спроводи се сагласно одредбама Закона о
јавној својини,Закона о планирању и изградњи и Одлуке о располагању непокретностима
у јавној својини.
Члан 3.
Отуђењем дела парцеле 645/3 у површини од 8 м2 из јавне својине општине Ковин
решавају се имовинско правни односи власника парцела 1499/55 и 645/3.
Оправданост и целисходност отуђења непокретности из члана 1. ове Одлуке из
јавне својине општине Ковин непосредном
погодбом садржана је у чињеници да је на
парцели 1499/55, која се граничи са парцелом
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645/3, покренут поступак за легализацију код
општинске управе Ковин,чији су сувласници
Јанковић Петар и Јанковић Зорице, обоје из
Ковина, док парцела 645/3 представља јавну
површину -улицу, на којој је делимично
изграђен објекат који се легализује.
Решавањем имовинско правних односа власника парцела број 1499/55 и 645/3. КО
Ковин, стварају се услови за израду геодетског елабората исправке граница суседних
парцела.
Члан 4.
Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе за отуђење непокретности
из јавне својине општине Ковин, образована
Одлуком Општинског већа општине Ковин
бр.463-41/2018-III од 23.11.2018. године,
спровела је поступак непосредне погодбе за
отуђење из јавне својине општине Ковин непокретности описане у члану 1. ове Одлуке.
У поступку је дана 03.12.2018.г. прибављен извештај надлежног пореског органа
о процени тржишне вредности предметне непокретности и то 369 динара по м2 . Укупна
тржишна вредност непокретности из члана 1.
ове Одлуке утврђена је од стране надлежног
пореског органа и износи 24,98 € односно
3,12 € / м² .
Комисија је након спроведеног поступка и отварања приспеле понуде дана
04.12.2018. године, сачинила Записник о
отварању писмених понуда са предлогом
Општинском већу општине Ковин о прихватању понуде понуђача Јанковић Петра и
Јанковић Зорице на износ од 29,60 € односно
3,70 € по м².
Члан 5.
Непокретности из члана 1.ове одлуке
отуђује се из јавне својине општине Ковин по
цени од 29,60 € , што је више од процењене
тржишне вредности коју је утврдио надлежни порески орган, а која износи 24,98 € .
Члан 6.
О отуђењу непокретности из члана 1.
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин
закључиће се уговор о купопродаји који ће
бити оверен код Јавног бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број:463-14/2019-III од 14. марта 2019. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

44.
На основу члана 60. став 1. тачка 13.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“ број 1/2019.)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
14.3.2019. године, донело је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА БРОЈ 463-3/2019III ОД 25.01.2019.ГОДИНЕ И ЗАКЉУЧКА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА БРОЈ 463-3/2019III ОД 25.01.2019.ГОДИНЕ
1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о
отуђењу дела непокретности из јавне својине
општине Ковин непосредном погодбом за
парцелу 4047 КО Ковин број 463-3/2019-III
од 25.01.2019. године и Закључак о прихватању Уговора о отуђењу непокретности из
јавне својине општине Ковин непосредном
погодбом број 463-3/2019-III од 25.01.2019.
године;
2. Одлука о отуђењу дела непокретности из
јавне својине општине Ковин непосредном
погодбом и Закључак о прихватању предлога
уговора о отуђењу дела непокретности из
јавне својине општине Ковин се ставља ван
снаге из разлога што је потребно дефинисати
удео који се отуђује из јавне својине општине
Ковин;
3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
„општине Ковин.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-3/2019-III од 14. марта 2019. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

15. Март 2019. године

45.
На основу члана 60.став 1.тачка 13.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, број 1/2019 )
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној
дана
14.3.2019. године, донело је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА БРОЈ 463-41/2018III ОД 07.12.2018.ГОДИНЕ И ЗАКЉУЧКА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА БРОЈ 463-41/2018III ОД 07.12.2018.ГОДИНЕ
1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о
отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом за парцелу 645/3 КО Ковин број 463-41/2018-III од
07.12.2018. године и Закључак о прихватању
Уговора о отуђењу непокретности из јавне
својине општине Ковин непосредном погодбом број 463-41/2018-III од 07.12.2018. године;
2. Одлука о отуђењу непокрености из јавне
својине непосредном погодбом и Закључак о
прихватању Уговора о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом се стављају ван снаге из
разлога што је протекао рок за закључење
уговора од 30 дана од доношења Одлуке надлежног органа о отуђењу непокретности из
јавне својине општине Ковин и као из разлога потребе дефинисања удела који се отуђује.
3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-41/2018-III од 14. марта 2019. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

15. Март 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

46.
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
и 95/2018), члана 60.став 1. тачка 25. Статута
општине Ковин («Сл.лист општине Ковин»,
бр. 1/2019), и члана 17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину („Сл.лист општине Ковин“ бр.14/2018 и 1/2019),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2019. годину,
раздео 4., глава 4.1.-Општинска управа, Програм 15- Локална самоуправа -програмска
класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва- програмска класификација 0602-0009, функционална класификација 160, позиција 189, економска класификација 499- ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, о д о б р
а в а ј у се средства у износу од 1.000.000
динара, у корист директног корисника
Општинска управа Ковин- за недостајућа
средства за прикључење напојног кабла за
халу за мале спортове.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру:
- раздела 4., глава 4.1.– Општинска управа
Ковин, Програм 14. –Развој спорта и омладине (програмска класификација 1301), Пројекат: Радови на изградњи хале за мале спортове у Ковину (1301-П1), функционална
класификација 810-Услуге рекреације и спорта, на позицији 154, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти
износ од 1.000.000 динара.
Члан 3.
Одељење за буџет и финансије Општинске управе Ковин извршиће измене у
Финансијском плану и Плану јавних набавки
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Општинске управе број 402-3/2019-IV од
27.02.2019. године, који су саставни део Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске
управе Ковин.
Члан 5.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-39/2019-III од 14. марта 2019. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

АКТА НАЧЕЛНИЦЕ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ КОВИН
47.
На основу члана 3. и 14. Закона о
безбедности и здрављу на раду ("Службени
гласник Републике Србије" број 101/05,
91/2015 и 113/2017 – др.закон) и члана 22. и
члана 28. Одлуке 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
УПРАВЕ КОВИН, дана 15.03.2019. године,
доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ПРОВЕРЕ ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОВИН
ДА ЛИ СУ ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА
ИЛИ ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНИХ
СУПСТАНЦИ, ОДНОСНО СРЕДСТАВА
КОЈА ИЗАЗИВАЈУ БОЛЕСТ
ЗАВИСНОСТИ
Члан 1.
Овим Правилником, у складу са Законом уређује се поступак провере запослених
у Општинској управи Ковин ( у даљем тексту: Општинска управа) да ли су под утицајем
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алкохола или других психоактивних супстанци, односно средстава која изазивају болести
зависности (у даљем тексту: болести зависности).
Члан 2.
Правилник се примењује на:
1. запослене у Општинској управи,
2. лица која се налазе на стручној пракси у
Општинској управи,
3. друга лица која по било ком основу обављају рад у Општинској управи.
Члан 3.
Начелник Општинске управе, руководиоци унутрашњих организационих јединица-служби и сви запослени у Општинској управи одговорни су за поштовање радне дисциплине и непрекидност процеса рада.
Начелник Општинске управе и руководиоци унутрашњих организационих јединица-служби обавезни су да:
- не дозволе почетак рада, односно, одмах
прекину започети рад запосленима из члана
2. Павилника, када постоји сумња да су под
утицајем алкохола или других средстава зависности;
- спрече уношење и конзумирање алкохола
или других средстава зависности за време рада у радним просторијама и радној околини
Општинске управе
- удаље лица из члана 2. Правилника, која су
под утицајем алкохола или других средстава
зависности, са рада и из радне околине.
Члан 4.
Провера запослених из члана 2. Правилника да ли су под утицајем алкохола или
других средстава зависности врши се у следећим случајевима:
- када својим понашањем видно оставља
утисак да је под утицајем алкохола,
- када се затекне на радном месту да конзумира алкохол,
- екцесног понашања (изазивање туче, вређања запослених и других лица и слично),
- понашања које може довести или има за
последицу ремећење процеса рада, наношење
материјалне штете Општинској управи, угрожавање живота и здравља запослених или
трећих лица и слично,
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- повреде на раду или у вези са радом ако се
процени да је узрок повреде употреба алкохола или других средстава зависности,
- када начелник Општинске управе, руководилац унутрашње организационе јединице
Општинске управе или лице одговорно за
безбедност и здравље на раду процени да
треба извршити проверу,
- као и у другим случајевима када се посумња да је запослени конзумирао алкохол или
друга средства зависности пре доласка на
рад, односно у току рада у просторијама
Општинске управе.
Члан 5.
Провера лица из члана 2. Правилника
да ли су под утицајем алкохола врши се помоћу одговарајућих алко-тест уређаја, односно средстава или апарата, у складу са Законом.
Сваки запослени је дужан да се подвргне алко-тест провери.
Запослени који одбије да се подвргне
алко-тест провери не сме започети односно
наставити рад.
Члан 6.
Алко-тест проверу спроводи Комисија у саставу од 3 члана (председник Комисије
и два члана) на начин како се то врши прописима о безбедности саобраћаја, а на основу
писаног захтева за спровођење алко-теста,
који подноси начелник Општинске управе
или непосредни руководилац организационе
јединице - службе којој припада запослени
који подлеже алко-тест провери (у даљем
тексту: подносилац захтева).
Захтев се подноси по сопственој иницијативи, по пријави запосленога или трећег
лица.
Захтев за спровођење алко-тест провере подноси се руководиоцу унутрашње организационе јединице - службе, односно начелнику Општинске управе.
Председник комисије је лице одговорно за безбедност и здравље на раду, а најмање један члан Комисије мора бити обучен
за руковање алко-тест уређајем, односно за
коришћење других средстава или апарата
којима се врши провера да ли је лице под
утицајем алкохола.
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Комисија из става 1. овог члана може
бити стална или се образује по потреби, решењем начелника Општинске управе.
Стална Комисија из става 4. овог члана образује се на период до 2 (две) године.
Члан 7.
Алко-тест провера спроводи се одмах
и без одлагања, а најкасније у року од 2 (два)
сата од сата подношења захтева из става 1.
члана 6. овог Правилника.
Алко-тест провера врши се након
протека 15 минута од позива за алко-тест
проверу, који се упућује запосленом писаним
путем, а у року из става 1. овог члана.
Члан 8.
О извршеној алко-тест провери Комисија из члана 6. став 1. овог Правилника сачињава записник.
Записник из става 1. овог члана потписују председник, чланови Комисије и запослени који подлеже алко-тест провери.
Уколико запослени одбије да се подвргне алко-тест провери, односно одбије да
потпише записник, у записник се констатују
разлози одбијања.
Записник се сачињава у 2 (два) примерка, један примерак доставља се начелнику, а други запосленом који је подвргнут
алко-тест провери. Један фотокопирани примерак записника из става 1. овог члана доставља се председнику Комисије који је уједно лицу за безбедност и здравље на раду.
Члан 9.
Резултати алко-тест провере могу се
користити у циљу утврђивања одговорности
запосленога, односно у циљу спровођења мера социјалне заштите и мера радне и социјалне адаптације запосленога.
Члан 10.
Уколико се алко-тест провером утврди да је запослени под утицајем алкохола (садржај алкохола у организму виши од 0,00%),
руководилац организационе јединице-службе, односно начелник Општинске управе,
дужан је да запосленог одмах искључи из
процеса рада и удаљи из радне околине.
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Члан 11.
Запослени који не прихвати резултате
спроведене алко-тест провере као тачне или
из неоправданих разлога одбије да се подвргне алко-тест провери, односно не користи
алко-тест уређај према добијеном упутству,
може у року од 1 (једног) сата од извршене
провере,односно од одбијања да се подвргне
алко-тест провери, да да крв на анализу у
надлежној здравственој установи, о свом
трошку, у супротном сматраће се да је под
утицајем алкохола.
Налаз надлежне здравствене установе, који обавезно садржи датум и време извршене лабораторијске анализе крви, запослени
је дужан да достави Комисији, најкасније 3
(три) дана од дана извршене лабораторијске
анализе крви у надлежној здравственој установи, у супротном сматраће се да су резултати спроведене алко-тест провере тачни.
Члан 12.
Запослени који је под утицајем алкохола, као и запослени који се, у смислу овог
Правилника, сматра да је под утицајем алкохола, одмах се искључује из процеса рада и
удаљава из радне околине.
Удаљење запосленог из става 1. овог
члана организује непосредни руководилац
запосленог, о чему писаним путем обавештава начелника Општинске управе.
Члан 13.
Уколико се алко-тест провером лица
утврди да су под утицајем алкохола, односно
ако ова лица одбију да се подвргну алко-тест
провери или не користе алко-тест уређај према добијеном упутству, ако се посумња да су
под утицајем алкохола, иста морају прекинути рад и одмах се, без одлагања, удаљити
из радне околине, о чему се у писаној форми
обавештава начелник Општинске управе.
Члан 14.
Провера лица из члана 2. овог Правилника да ли су под утицајем других средстава зависности врши се у надлежној здравственој установи, у складу са Законом.
Трошкови провере падају на терет
Општинске управе, осим у случају када се
утврди да су ова лица под утицајем других
средстава зависности.
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Члан 15.
Уколико је запослени под утицајем
алкохола или других средстава зависности, у
мери да је неспособан за кретање, здраво расуђивање или се процењује да би му здравље
и живот били угрожени након удаљења из
радне околине, организоваће се његово збрињавање у овлашћеној здравственој установи
и о томе обавестити чланови породице, односно ближи сродници запосленога.

Члан 17.
За спровођење овог Правилника задужени су руководиоци свих унутрашњих организационих јединица и служби Општинске
управе.

Члан 16.
Запослени код кога се утврди да је
под утицајем алкохола подвргава се најмање
једној контролној алко-тест провери, у наредних 30 (тридесет) дана од дана те провере.

ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
Број: 110-4/2019-IV од 15. марта 2019 г.

Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Ковин".

НАЧЕЛНИЦА,
Јелена Чолаковић, дипл.правник
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