
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XVI  БРОЈ 9 КОВИН, 3. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ 

  
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
155. 

 

На основу члана 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,  99/16 и 
113/2017),  члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин („Сл. Лист општине  Ковин“  
број 11/2012- пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), и члана 18. Одлуке о буџету општи-
не Ковин за 2018. годину („Сл.лист општине 
Ковин“, број 16/2017, 2/2018 и 7/2018),  

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ КО-
ВИН,  дана 17.7.2018. године, 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 2018. годину, 
раздео 4. глава 4.1. – Општинска управа, 
Програм 15 – Локална самоуправа – програм-
ска класификација 0602, Програмска актив-
ност – Текућа буџетска резерва – програмска 
класификација 0602-0009, функционална 
класификација 112, позиција 221, економска 
класификација 49912 – ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, 
одобравају се средства у изосу од 48.000,00 
динара, у корист индиректног корисника 
Месне заједнице Скореновац, за трошкове 
превоза тамбурашког оргкестра „Ковински 
бећари“ на фестивал народних игара и пе-
сама побртимљених градова и општина, у 
организацији града Рцкеве, Р.Мађарска.  
 

Члан 2.  
 Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру:  

- разрела 4. глава 4.5. – Месне зајед-
нице  - Месна заједница Скореновац, 
Програм 15. – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класифика-
ција 0602-0002 – Функционисање ме-
сних заједница, позиција 293, еконо-
мска класификација 423 – Услуге по 
уговору, у износу од 48.000,00 дина-
ра, за путовање у Рацкеве, Р. Ма-
ђарска, на фестивал побратимљених 
градова и општина. 

 
Члан 3. 

 МЗ Скореновац и Одељење за буџет и 
финансије Општинске управе Ковин извр-
шиће измене у Финансијском плану МЗ Ско-
реновац који је саставни део Одлуке о буџету 
општине Ковин за 2018. годину.  
 

Члан 4. 
 Корисник ових средстава је у обавези 
да средства користи наменски – за намене 
која се иста одобравају.  
 

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 40-39/2018-II од 11. јула 2018. године 

     
      ПРЕДСЕДНИЦА 

 Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 

156. 
 
На основу члана 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,  99/16 и 
113/2017),  члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин („Сл. Лист општине  Ковин“  
број 11/2012- пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), и члана 18. Одлуке о буџету општи-
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не Ковин за 2018. годину („Сл.лист општине 
Ковин“, број 16/2017, 2/2018 и 7/2018),  

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
КОВИН,  дана 17.7.2018. године, 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 2018. годину, 
раздео 4. глава 4.1. – Општинска управа, 
Програм 15 – Локална самоуправа – програм-
ска класификација 0602, Програмска актив-
ност – Текућа буџетска резерва – програмска 
класификација 0602-0009, функционална 
класификација 112, позиција 221, економска 
класификација 49912 – ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, 
одобравају се средства у изосу од 80.000,00 
динара, у корист индиректног корисника 
Месне заједнице Дубовац, за трошкове на-
бавке рачунара у МЗ Дубовац.  
 

Члан 2.  
 Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру:  

- разрела 4. глава 4.5. – Месне зајед-
нице  - Месна заједница Дубовац, 
Програм 15. – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска класифи-
кација 0602-0002 – Функционисање 
месних заједница, отвара се нова 
позиција 485, економска класифика-
ција 512 – машине и опрема у износу 
од 80.000,00 динара, за набавку 
рачунара у МЗ Дубоац.  

 
Члан 3. 

 МЗ Дубовац и Одељење за буџет и 
финансије Општинске управе Ковин извр-
шиће измене у Финансијском плану МЗ Ду-
бовац који је саставни део Одлуке о буџету 
општине Ковин за 2018. годину.  
 

Члан 4. 
 Корисник ових средстава је у обавези 
да средства користи наменски – за намене 
која се иста одобравају.  
 

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 40-42/2018-II од 17. јула 2018. године 

     
           ПРЕДСЕДНИЦА 

         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 

157. 
 
На основу члана 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,  99/16 и 
113/2017),  члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин („Сл. Лист општине  Ковин“  
број 11/2012- пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), и члана 18. Одлуке о буџету опш-
тине Ковин за 2018. годину („Сл.лист опш-
тине Ковин“, број 16/2017, 2/2018 и 7/2018),  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН,  дана 27.7.2018. 
године, 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 2018. годину, 
раздео 4. глава 4.1. – Општинска управа, 
Програм 15 – Локална самоуправа – програм-
ска класификација 0602, Програмска актив-
ност – Текућа буџетска резерва – програмска 
класификација 0602-0009, функционална 
класификација 112, позиција 221, економска 
класификација 49912 – ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, 
одобравају се средства у изосу од 80.000,00 
динара, у корист Основне школе „Ђура Јак-
шић“, за трошкове превоза ђака који ће учес-
твовати на манифестацији „Дани језика“ ОШ 
„Велика Долина“ у Јесеницама на Долен-
ском, Република Словенија у периоду од 26. 
до 28. септембра. 
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Члан 2.  
 Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру:  

- разрела 4. глава 4.1. – Основне школе 
на територији општине, Програм 9. – 
Основно образовање и васпитање, 
Програмска калсификација 2002-0001 
– Функционисање основних школа, 
Функција 912 – Основно образовање, 
позиција 98, економска класифика-
ција 4631 – Трошкови путовања, у из-
носу од 80.000,00 динара, за путовање 
у Јесенице на Доленском, Република 
Словенија, на манифестацију култур-
ног дана „Дани језика“. 

 
Члан 3. 

Корисник ових средстава је у обавези 
да средства користи наменски – за намене 
која се иста одобравају и 8 дана по утрошку 
средстава достави извештј о утрошеним 
средствима. 
 

Члан 4. 
 Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 40-49/2018-II од 27. јула 2018. године 

 
       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ 

      Зоран Николић, дипл.правник 
 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
158. 
 

На основу Одлуке Општинског већа 
општине Ковин број 463-19/2018-III од 
16.05.2018. године и у складу са чланом 99 
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 и 145/2014), члана 7 
став 1 Одлуке о располагању непокретности-
ма у јавној својини („Сл.лист општине 

Ковин“ бр.22/2012 и 14/2017) и члана 63 став 
1 тачка 11 Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“ број 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној  дана 
25.07.2018. године донело је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА  

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ПАРЦЕЛЕ 
10450/14 И 10450/15 КО КОВИН 

 
Члан 1. 

 На основу расписаног огласа за при-
купљање писмених понуда за отуђење непо-
кретности из јавне својине општине Ковин и 
то катастарских парцела бр. 9307/26, 
10450/14, 10450/15 и 10450/102, КО Ковин 
 
 „SOURCE OF FINANCING“ d.o.o., 
Ковин, ул. Дунавска бр.42 изабран је као нај-
повољнији понуђач у поступку прикупљања 
писмених понуда за отуђење (продају) не-
покретности и то: 
 

 катастарске парцеле број 10450/14 
у површини од 00 ха 00 а 24 м2  
уписане у ЛН 6097 КО Ковин; 

 катастарске парцеле број 10450/15 
у површини од 00 ха 01 а 11 м2 

уписане у ЛН 6097 КО Ковин 
 

Члан 2. 
 Поступак отуђења непокретности 
прикупљањем писмених понуда  из члана 1. 
ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама 
Закона о планирању и изградњи и Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној сво-
јини. 
 

Члан 3. 
 Комисија за спровођење поступка 
прикупљања писмених понуда за отуђење не-
покретности из јавне својине општине Ко-
вин, образована Решењем Општинског већа 
општине Ковин бр.463-19/2018-III од 
16.05.2018. године, спровела је поступак при-
купљања писмених понуда за отуђење из 



Страна 4 Број 9                            С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т               3. Август 2018. године 
 
 

 

 

јавне својине општине Ковин непокретности 
описаних у члану 1. ове Одлуке. 
  У поступку је прибављен извештај 
надлежног пореског органа о процени тр-
жишне вредности предметне непокретности.  
 Комисија је након спроведеног посту-
пка и отварања приспелих понуда дана 
09.07.2018. године сачинила Записник о отва-
рању писмених понуда са предлогом Општи-
нском већу општине Ковин о прихватању 
понуде понуђача „SOURCE OF FINANCING“ 
d.o.o., Ковин, ул.Дунавска бр.42, као једине 
приспеле и валидне понуде о отуђењу из 
јавне својине општине Ковин непокретности 
из члана 1.ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 Укупна тржишна вредност непокрет-
ности из члана 1. ове Одлуке утврђена је од 
стране надлежног пореског органа и иста 
износи 5,70 € / м²  
 Понуђач, „SOURCE OF FINANCING“ 
d.o.o., Ковин, ул. Дунавска бр. 42 доставио је 
понуду: 
- за катастарску парцелу бр. 10450/14 на 
износ од 5,90 € по м²; 
- за катастарску парцелу бр. 10450/15 на 
иснос од 5,90 € по м². 
 

Члан 5. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о отуђењу-купопродаји 
непокретности који ће бити оверен код Јав-
ног бележника. 
 Рок за закључење Уговора је 30 дана 
од дана доношења Одлуке надлежног органа 
о избору најповољнијег понуђача. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 Уколико Стицалац не закључи Уго-
вор о отуђењу-купопродаји непокретности из 
члана 1. овог уговора у року од 30 дана од да-
на доношења Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача, или не плати купопродајну цену у 
року од 15 дана од дана закључења уговора, 
губи право на повраћај уплаћеног депозита у 
износу од 76,96 € . 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број:463-36/2018-III од 25. јула 2018.године 
                                     

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

              Зоран Николић, дипл. правник 
 
159. 
 

На основу Одлуке Општинског већа 
општине Ковин број 463-19/2018-III од 
16.05.2018.године и у складу са чланом 99 
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 и 145/2014), члана 7 
став 1 Одлуке о располагању непокретнос-
тима у јавној својини („Сл.лист општине 
Ковин“бр.22/2012 и 14/2017) и члана 63 став 
1 тачка 11 Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“ број 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној  дана 
25.07.2018. године донело је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА  
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ПАРЦЕЛЕ 

10450/102 И 9307/26 КО КОВИН 
 

Члан 1. 
 На основу расписаног огласа за при-
купљање писмених понуда за отуђење непо-
кретности из јавне својине општине Ковин и 
то  катастарских парцела бр. 9307/26, 
10450/14, 10450/15 и 10450/102, КО Ковин 
 
 „СИГМА“ ДОО Смедерево, ул. Из-
летничка 6/6 изабран је као најповољнији 
понуђач у поступку прикупљања писмених 
понуда за отуђење (продају) непокретности и 
то: 
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 катастарске парцеле број 

10450/102 у површини од 00 ха 
01а 19 м2  уписане у ЛН 6097 КО 
Ковин; 

 катастарске парцеле број 9307/26 
у површини од 00 ха 01 а 50 м2 
уписане у ЛН 6097 КО Ковин 

 
Члан 2. 

 Поступак отуђења непокретности 
прикупљањем писмених понуда  из члана 1. 
ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама 
Закона о планирању и изградњи и Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној сво-
јини. 
 

Члан 3. 
 Комисија за спровођење поступка 
прикупљања писмених понуда за отуђење 
непокретности из јавне својине општине Ко-
вин, образована Решењем Општинског већа 
општине Ковин бр. 463-19/2018-III од 
16.05.2018. године, спровела је поступак при-
купљања писмених понуда за отуђење из 
јавне својине општине Ковин непокретности 
описаних у члану 1. ове Одлуке. 
  У поступку је прибављен извештај 
надлежног пореског органа о процени тр-
жишне вредности предметне непокретности.  
 Комисија је након спроведеног пос-
тупка и отварања приспелих понуда дана 
09.07.2018. године сачинила Записник о от-
варању писмених понуда са предлогом Опш-
тинском већу општине Ковин о прихватању 
понуде понуђача „СИГМА“ ДОО Смедерево, 
ул.Излетничка 6/6, као једине приспеле и 
валидне понуде о отуђењу из јавне својине 
општине Ковин непокретности из члана 1.ове 
Одлуке. 
 

Члан 4. 
 Укупна тржишна вредност непокрет-
ности из члана 1.ове Одлуке утврђена је од 
стране надлежног пореског органа и иста 
износи 5,70 € / м²  
 Понуђач, „СИГМА“ ДОО Смедерево 
доставио је понуду: 
- за катастарску парцелу бр. 10450/102 на 
износ од 5,90 € по м²; 
-за катастарску парцелу бр. 9307/26 на иснос 
од 6,50 € по м². 
 

Члан 5. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о отуђењу-купопродаји 
непокретности који ће бити оверен код 
Јавног бележника. 
 Рок за закључење Уговора је 30 дана 
од дана доношења Одлуке надлежног органа 
о избору најповољнијег понуђача. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 Уколико Стицалац не закључи Уго-
вор о отуђењу-купопродаји непокретности из 
члана 1. овог уговора у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке о избору најпо-
вољнијег понуђача, или не плати купопро-
дајну цену у року од 15 дана од дана зак-
ључења уговора, губи право на повраћај 
уплаћеног депозита у износу од 162,09 € . 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-19/2018-III од 25. јула 
2018.године 

                                                                                                         
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
              Зоран Николић, дипл. правник 
 
160. 
 

На основу Одлуке Општинског већа 
општине Ковин број 463-38/2018-III од 
16.05.2018. године и у складу са чланом 99 
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 и 145/2014), члана 7. 
став 1. и 11.а Одлуке о располагању непо-
кретностима у јавној својини („Сл.лист 
општине Ковин“ бр.22/2012 и 14/2017) и 
члана 63. став 1. тачка 11. Статута општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) 
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 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној  дана 
25.07.2018.године донело је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА  
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ПАРЦЕЛУ 1023/1 

КО ПЛОЧИЦА 
 

Члан 1. 
 На основу расписаног огласа за при-
купљање понуда за отуђење непокретности 
из јавне својине општине Ковин, катастарске 
парцеле бр. 1023/1,  КО Плочица 
 
 ТОМА ЈЕРЕМИЋ, из Ковина ,ул. Трг 
Ослобођења, бр.3/38 изабран је као најпо-
вољнији понуђач у поступку прикупљања 
писмених понуда за отуђење (продају) непо-
кретности и то: 
 

 катастарске парцеле број 1023/1   
у укупној површини од 00 ха 08 а 
9 2м², уписана у лист непокрет-
ности бр. 2121 КО Плочица; 

 
Члан 2. 

 Поступак отуђења непокретности 
прикупљањем писмених понуда  из члана 1. 
ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама  
Закона о планирању и изградњи и Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној сво-
јини. 
 

Члан 3. 
 Комисија за спровођење поступка 
прикупљања писмених понуда за отуђење не-
покретности из јавне својине општине Ко-
вин, образована Решењем Општинског већа 
општине Ковин бр. 463-39/2018-III од 
11.05.2018. године, спровела је поступак јав-
ног надметања прикупљањем писмених по-
нуда за отуђење из јавне својине општине 
Ковин непокретности описание у члану 1. 
ове Одлуке. 
 У поступку је прибављен извештај 
надлежног пореског органа о процени тр-
жишне вредности предметне непокретности.  
 Комисија је након спроведеног пос-
тупка и отварања приспелих понуда дана 

09.07.2018. године сачинила Записник о отва-
рању писмених понуда са предлогом Опш-
тинском већу општине Ковин о прихватању 
понуде понуђача Томе Јеремића,из Ковина 
.ул. Трг Ослобођења 3/38, као једине приспе-
ле и валидне понуде о отуђењу из јавне сво-
јине општине Ковин непокретности из члана 
1.ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 Укупна тржишна вредност непокрет-
ности из члана 1.ове Одлуке утврђена је од 
стране надлежног пореског органа и иста 
износи 1,95 € / м²  
 Изабрани понуђач доставио је понуду 
на износ од 1,96 € по м² 
 

Члан 5. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о отуђењу-купопродаји 
непокретности који ће бити оверен код Јав-
ног бележника. 
 Рок за закључење Уговора је 30 дана 
од дана доношења Одлуке надлежног органа 
о избору најповољнијег понуђача. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 Уколико Стицалац не закључи Уго-
вор о отуђењу-купопродаји непокретности из 
члана 1. овог уговора у року од 30 дана од 
дана доношења Одлуке о избору најповољ-
нијег понуђача, или не плати купопродајну 
цену у року од 30 дана од дана закључења 
уговора, губи право на повраћај уплаћеног 
депозита у износу од 173,95 € . 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-38/2018-III од 25. јула 2018. 
године 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             Зоран Николић, дипл. правник 
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161. 
 

На основу члана члана 61. ставови 13. 
и 14. Закона о буџетском систему („Сл. Гла-
сник 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,  99/16 и 113/2017),  члана 60. став 
1. тачка 10. Статута општине Ковин („Сл. 
Лист општине  Ковин“  број 11/2012- пречи-
шћен текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 17. 
Одлуке о буџету општине Ковин за 2018. 
годину („Сл. лист општине Ковин“, број 
16/2017, 2/2018 и 7/2018),  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН,  дана 25.07.2018. године, д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕНОСУ ДЕЛА АПРОПРИЈАЦИЈЕ У 
ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ  

И УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1. 

Врши се пренос дела апроприја-
ција, планираних Одлуком о буџету општине 
Ковин за 2018. годину, директног буџетског 
корисника Општинска управа Ковин у 
текућу буџетску резерву у укупном износу 
од  4.999.000 динара, и то на следећи начин: 

- у  разделу 4., глава 4.1.  Општинска 
управа Ковин, Програм 5- Пољопривреда и 
рурални развој (програмска класификација 
0101), Програмска активност: Подршка за 
спровођење пољопривредне политике у ло-
калној заједници (програмска класификација 
0101-0001),  позиција 65, функционална кла-
сификација 421, извор 01-Приходи из буџета, 
економска класификација 425- Текуће попра-
вке и одржавање износ од „13.704.710“ дина-
ра замењује се износом „8.705.710“ динара. 
Средства у износу од  4.999.000 динара пре-
носе се у текућу буџетску резерву. 

 
Члан 2. 

Део средстава текуће буџетске резер-
ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о  буџету општине Ковин за 2018. годи-
ну, раздео 4., глава 4.1.- Општинска управа 
Ковин, Програм 15-Локална самоуправа-про-
грамска класификација 0602, Програмска ак-
тивност- Текућа буџетска резерва –програм-
ска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 112, извор 01-Приходи из бу-
џета, позиција 221, економска класификација 
49912 - Текућа резерва, о д о б р а в а ј у  се  
у износу од 4.999.000 динара, на име Опш-
тинске управе Ковин.  

Средства из става 1. овог члана рас-
поређују се: у оквиру раздела 4. глава 4.1.  
Општинска управа Ковин, Програм 5- По-
љопривреда и рурални развој (програмска 
класификација 0101), на Пројекат Комасација 
(програмска класификација 0101-П1), функ-
ција 421, извор 01-Приходи из буџета, на 
позицију 72, економска класификација 424- 
Специјализоване услуге. Износ на овој по-
зицији од „50.000.000“ динара мења се и 
гласи „54.999.000“. 

 
Члан 3. 

Налаже се надлежним одељењима 
Општинске управе Ковин да изврше пот-
ребне измене у плану расхода Друге измене 
финансијског плана заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта опш-
тине Ковин за 2018. годину и плану набавки 
Општинске управе Ковин. 

 
Члан 4. 

Извршити одговарајућу измену Од-
луке о буџету општине Ковин за 2018. 
годину у члановима  3 .4. 7. и 8.  

 
Члан 5. 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, и постаје саставни део Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2018. годину. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 400-25 /2018-III од 25. јула 2018. 
године 

     
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                                  ОПШТИНЕ КОВИН
              Зоран Николић, дипл.правник 
 
162. 
 

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 и 
113/2017), члана 60.став 1. тачка 11. Статута 
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општине Ковин («Сл.лист општине Ковин», 
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), и члана 18. Одлуке о буџету општи-
не Ковин за 2018. годину („Сл.лист општине 
Ковин“ бр. 16/2017, 2/2018 и 7/2018),  

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 2018. 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 112, позиција 221, економска класи-
фикација 49912 - ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о 
б р а в а ј у  се средства у износу од 
672.690,80 динара, у корист директног ко-
рисника Општинске управе Ковин-за ко-
рисника ДОМ ЗДРАЉА „КОВИН“ Ковин, 
за рефундацију трошкова по извршној 
судској пресуди. 

 
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), Пројекат: 
Изградња објекта хитне медицинске помоћи 
и физикалне медицине са рехабилитацијом 
(1801-П1),  уводи се нова позиција 486, функ-
ционална класификација 721- опште меди-
цинске услуге, економска класификација 
4641– Новчане казне и пенали по решењу 
судова, износ од 672.690,80 динара, за пла-
ћање трошкова по извршној судској пре-
суди. 
 Средства ће бити уплаћена  Дому 
здравља „Ковин“  Ковин на жиро рачун број 
840-239661-12.                                 

 
Члан 3. 

Дом здравља „Ковин“ Ковин и над-
лежна одељења Општинске управе Ковин 

извршиће измене у Финансијском плану 
Дома здравља „Ковин“  Ковин који је сас-
тавни део Одлуке о буџету општине Ковин за 
2018. годину. 
 

Члан 4. 
 Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин.   

    
Члан 5. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40-46/2018-III од 25. јула 2018. године 
                     
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                                 ОПШТИНЕ КОВИН   
               Зоран Николић, дипл.правник 
 
163. 
 

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 и 
113/2017), члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин («Сл. лист општине Ковин», 
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), и члана 18. Одлуке о буџету опш-
тине Ковин за 2018. годину („Сл.лист опш-
тине Ковин“ бр. 16/2017, 2/2018 и 7/2018),  

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 2018. годину, 
раздео 4. глава 4.1. – Општинска управа, 
Програм 15 – Локална самоуправа – програм-
ска класификација 0602, Програмска актив-
ност – Текућа буџетска резерва – програмска 
класификација 0602 – 0009, функционална 
класификација 112, позиција 221, економска 
класификација 49912 – ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, 
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одобравају се средства у износу од 
856.028,00 динара, у корист Гимназије и 
економске школе «Бранко Радичевић» 
Ковин, за судске трошкове и законску ка-
мату по пресуди.  
 

Члан 2.  
 Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру:  
 - раздела 4. глава 4.1. – Програм 10 – 
Средње образовање и васпитање, Програмска 
класификација 2003-0001 Функционисање 
средњих школа, Функција 920 – Средње 
образовање, Позиција 122, Економска кла-
сификација 4631 – Новчане казне и пенали по 
решењу судова, у износу од 856.028,00 ди-
нара.  
 

Члан 3.  
 Гимназија и Економска школа «Бра-
нко Радичевић» извршиће измене у Финан-
сијском плану школе који је саставни део Од-
луке о буџету општине Ковин за 2018. го-
дину.  
 

Члан 4.  
 Кориснику ће наведена средства бити 
дозначена по достављеном захтеву за пренос 
средстава, са приложеним обрачунатим за-
конским каматама.  
 

Члан 5.  
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40-48/2018-III од 31. јула 2018. године 
                     
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
                                 ОПШТИНЕ КОВИН   
               Зоран Николић, дипл.правник 
 
164. 
 

На основу члана 63. став1. тачка 25. 
Статута општине Ковин („Службени лист 
општине Ковин“-пречишћен текст број 
11/2012, 25/2013 и 2/2015)  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 03.8.2018. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на 

капитално улагање за санацију 
постројења за пречишћавање 

(филтрацију) пијаће воде у Плочици и 
Дубовцу 

 
1. Даје се сагласност на капитално 

улагање за санацију постројења за 
пречишћавање (филтрацију) пија-
ће воде у Плочици и Дубовцу. 

 
2. Средства за капитална улагања из 

тачке 1. Овог Решења обезбеђена 
су у буџету општине Ковин за 
2018. годину у износу од 
28.000.000 динара, док ће сред-
ства у износу од 17.000.000 
динара бити обезбеђена буџетом 
за 2019. годину. 

 
3. Ова Сагласност је основ за пок-

ретање поступка јавне набавке. 
 

4. Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Ковин“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
Број: 45-1211/2018-III од 03. августа 2018. 

године 
                     
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

       ОПШТИНЕ КОВИН 
                          Зоран Николић, дипл.правник 
 
АКТА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
165. 
 

По извршеном сравњењу са изворним 
текстом утврђено је да се у  Одлуци о 
организацији Општинске управе Ковин 
(“Службени  лист општине Ковин“, број: 
16/2012, 24/2013, 18/2014, 5/2015 и 17/2016), 
поткрала техничка грешка у члану 29. па се 
на основу члана 4. Одлуке о објављивању 
аката органа општине, установа и јавних пре-
дузећа чији је оснивач Скупштина општине 
Ковин (Сл. лист општине Ковин бр. 12/2011), 
врши следећа 
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ИСПРАВКА 
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН 
 

I 
 

У Одлуци о организацији Општинске 
упрааве Ковин објављеној у Службеном  лис-
ту општине Ковин“ број 16/2012, 24/2013, 
18/2014, 5/2015 и 17/2016, врши се исправка 
техничке грешке тако што: 
- у члану 29. уместо да стоји „члана 26а.“ 

треба да стоји „члана 28.“. 
 

II 
 

Исправку објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“ 

 
                                          СЕКРЕТАР 
                     Радмила Сикимић, дипл. правник 
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