
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XX  БРОЈ 11 КОВИН, 28. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

  
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
151. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетс-
ком 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, 72/2019, 149/2020 
и 118/2021), члана 60.став 1. тачка 25. Стату-
та општине Ковин («Сл.лист општине Ко-
вин», бр. 1/2019 и 10/2019), и члана 17. Одлу-
ке о буџету општине Ковин за 2022. годину 
(„Сл. лист општине Ковин“ бр. 19/2021, 
4/2022 и 10/2022)  

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 2022. годину, 
раздео 4. Општинска управа, Програм 15- 
Локална самоуправа -програмска класифика-
ција 0602, Програмска активност –Текућа бу-
џетска резерва- програмска класификација 
0602-0009, функционална класификација 160, 
позиција 165, економска класификација 499- 
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в а ј у  се  
средства у износу од 40.000 динара, у ко-
рист индиректног корисника МЗ Бавани-
ште, за средства за плаћање ПДВ-а за греба-
ни асфалт. 

 
Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 4.1. 
месне заједнице, Програм 15. Опште услуге 
локалне самоуправе (програмска класифика-

ција 0602), програмска активност: Функцио-
нисање месних заједница (класификација 
0602-0002), функционална класификација 
160-Опште услуге, позиција 184, економска 
класификација 482- порези, обавезне таксе, 
казне и пенали, извор 01-Приходи из буџета, 
износ од 40.000 динара.       

                                                                 
Члан 3. 

Налаже се Одељењу за буџет и фи-
нансије Општинске управе Ковин да изврши 
потребне измене у плану расхода, који је сас-
тавни део Одлуке о буџету општине Ковин за 
2022.годину, и МЗ Баваниште да изврши из-
мену финансијског плана.  

           
 Члан 4. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40-231/2022-II од 16. маја 2022. 
године 

                                                                              
ПРЕДСЕДНИЦА                                                                  

      Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
152. 
 
 На основу члана 18. став 1. тачка 3) 
Правилника о заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и методолош-
ким упутствима за поступање и извештавање 
интерне ревизије у јавном сектору („Сл. глас-
ник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013) и  члана 56. 
став 1. тачка 6) Статута општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 1/2019 и бр. 
10/2019-исправка), 
           ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ КО-
ВИН,  дана 01.07.2022.године,  донео је 
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О Д Л У К У 
о  усвајању  Извештаја о раду интерне 

ревизије општине Ковин  за период јануар 
– јун 2022. године 

 
Члан 1. 

           Усваја се  Извештај о раду интерне ре-
визије општине Ковин за период  јануар – јун 
2022. године. 
 

Члан 2. 
          Извештај о раду интерне ревизије оп-
штине Ковин за период јануар – јун 2022. го-
дине  саставни је део ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
          Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном листу оп-
штине Ковин“. 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ КОВИН 
Број:  47-16/2022-II  од 01. јула 2022. године 
                                                                                                    
     ПРЕДСЕДНИЦА  
 Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 

На  основу члана 18. став 1. тачка 3) 
Правилника о заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и методолош-
ким упутствима за поступање и извештавање 
интерне ревизије у јавном сектору („Сл. глас-
ник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013), 
          ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, дана 
01.07.2022. године, сачинио је 
 

И З В Е Ш Т А Ј   О   Р А Д У  
 ИНТЕРНЕ  РЕВИЗИЈЕ  ОПШТИНЕ 
КОВИН ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 

2022.ГОДИНЕ   
 

1. ОПШТИ ДЕО 
 

1.1. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
          Чланом 82. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-
др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 
118/2021) утврђене су и дефинисане  актив-
ности и улога интерне ревизије. 

          Начини успостављања интерне ревизи-
је код корисника јавних средстава регулиса-
ни су чланом 3. Правилника о заједничким 
критеријумима за организовање и стандарди-
ма и методолошким упутствима за поступа-
ње и извештавање интерне ревизије у јавном 
сектору („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011 и 
106/2013). 
          Интерна ревизија општине Ковин осно-
вана је Одлуком  о оснивању интерне ревизи-
је општине Ковин  бр.47-23/2021-II  од  09.12. 
2021. године. Даном ступању на снагу ове 
Одлуке престала је да важи Одлука о оснива-
њу интерне ревизије општине Ковин бр. 47-
21/2016-II  од 14.11.2016.године. Интерну ре-
визију обавља једно лице, самостални извр-
шилац, који је директно одговоран руково-
диоцу корисника јавних средстава, односно 
Председнику општине Ковин. Лице које  
обавља послове интерне ревизије у обавези је 
да наведене  послове обавља одговорно, ефи-
касно, савесно и непристрасно. 
          Субјекти ревизије су: сви oргaнизaциo-
ни дeлoви општине Ковин, сви програми, ак-
тивности и прoцeси у нaдлeжнoсти општине 
Ковин, укључуjући срeдствa Eврoпскe униje 
као и све  остале  ресурсе  које су обезбедила 
друга тела и институције, сви корисници  
средстава из буџета општине Ковин,  Јавно 
предузеће за комунално-стамбену делатност 
„Ковински комуналац“ Ковин на основу зак-
љученог споразума и уз сагласност Централ-
не јединице за хармонизацију Министарства 
финансија, Јавно предузеће за послове дис-
трибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин на основу 
закљученог споразума и уз сагласност Цен-
тралне јединице за хармонизацију Министар-
ства финансија. 
 

1.2. ОБУКА И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ ИНТЕРНОГ 

РЕВИЗОРА  У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 
2022. ГОДИНЕ  

 
          Чланом 21. ставови 2. и 3. Правилника 
о заједничким критеријумима за организова-
ње и стандардима и методолошким упутстви-
ма за поступање и извештавање интерне ре-
визије у јавном сектору предвиђено је да обу-
ку за стицање звања овлашћени интерни ре-
визор у јавном сектору спроводи Централна 
јединица за хармонизацију Министарства фи-
нансија. 
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          Чланом 21. став 8. Правилника о зајед-
ничким критеријумима за организовање и 
стандардима и методолошким упутствима  за 
поступање и извештавање интерне ревизије у 
јавном сектору прописано је да су овлашћени 
интерни ревизори у јавном сектору дужни да, 
у циљу одржавања и усавршавања нивоа про-
фесионалног знања, похађају обуку за струч-
но усавршавање. 
          Од 01.01.2020.године примењују се од-
редбе Правилника о стручном усавршавању 
овлашћених интерних ревизора у јавном сек-
тору („Сл. гласник РС“,бр. 15/2019). Правил-
ником о стручном усавршавању овлашћених 
интерних ревизора у јавном сектору прописа-
на су  подручја и облици стручног усаврша-
вања овлашћених интерних ревизора у јав-
ном сектору и критеријуми за признавање 
стручног усавршавања. 
          У складу са чланом 17. став  1. тачка  5) 
Правилника о заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и методолош-
ким упутствима  за поступање и извештавање 
интерне ревизије у јавном сектору интерни 
ревизор је израдио План стручног усавршава-
ња у 2022.години. 
          У циљу унапређења и усавршавања 
знања интерни ревизор је у извештајном пе-
риоду похађао следеће обуке: 

1. Вебинар „Примена система 
електронских фактура“, одржан дана 
14.02.2022.године, у организацији 
Националне академије за јавну 
управу; 

2. Вебинар „Етика и интегритет“, 
одржан дана 25.02.2022.године, у 
организацији  Националне академије 
за јавну управу; 

3. Вебинар „Портал јавних набавки“, 
одржан дана 02.03.2022.године, у 
организацији Националне академије 
за јавну управу; 

4. Вебинар „Јавно-приватно 
партнерство у локалној самоуправи“ 
одржан дана 03.03.2022.године, у 
организацији Националне академије 
за јавну управу; 

5. Вебинар „Комуникација и 
презентација у ревизији“, одржан 
дана 03.03.2022.године, у 
организацији Control Audit Reference; 

6. Вебинар „Припрема и спровођење 
инфраструктурних пројеката по 

правилима ЕУ“, одржан дана 
10.03.2022.године, у организацији 
Националне академије за јавну 
управу; 

7. Вебинар „Спровођење набавки у 
оквиру пројеката по праг 
процедурама и усклађеност праг 
процедура и Закона о јавним 
набавкама“, одржан дана 
16.03.2022.године, у организацији 
Националне академије за јавну 
управу; 

8. Вебинар „Финансијско управљање и 
контрола у локалној самоуправи“, 
одржан дана 25.03.2022.године, у 
организацији Националне академије 
за јавну управу; 

9. Вебинар „Буџетско рачуноводство и 
извештавање“, одржан дана 
13.04.2022.године, у организацији 
Националне академије за јавну 
управу; 

10. Вебинар „Привлачење и управљање 
инвестицијама“, одржан дана 
18.04.2022.године, у организацији 
Националне академије за јавну 
управу; 

11. Вебинар „Методологија интерне ИТ 
ревизије“, одржан дана 
17.05.2022.године, у организацији 
Министарства финансија-Централне 
јединице за хармонизацију; 

12. Вебинар „Рачуноводство за интерне 
ревизоре“, одржан дана 
02.06.2022.године и 
03.06.2022.године, у организацији 
Удружења интерних ревизора Србије; 

13. Вебинар „Тимови и тимски рад“, 
одржан дана 13.06.2022.године, у 
организацији Националне академије 
за јавну управу; 

14. Вебинар „Ревизија, интерна ревизија 
и управљање ревизијом“, одржан 
дана 15.06.2022.године, у 
организацији Националне академије 
за јавну управу; 

15. Онлајн обуке: „Права припадника 
националних мањина (службена 
употреба језика и писма националних 
мањина)“, „Превенција корупције“, 
„Јавне политике-дизајнерско 
размишљање“, „Кориговање лошег 
радног учинка“, „Комуникација и 
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односи са јавношћу-медијска 
писменост“, „Кохезиона политика 
ЕУ“, „Лични развој-у пар корака до 
очувања физичког здравља на раду“ и  
„Четврта индустријска револуција-
нове технологије“ у организацији 
Националне академије за јавну 
управу. 

 
2. ПОСЕБАН ДЕО 

.  
2.1. ИЗВРШЕЊЕ СТРАТЕШКОГ И 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ У ПЕРИОДУ  ЈАНУАР – ЈУН 

2022.ГОДИНЕ 
 
          На основу члана 23. Правилника о за-
једничким критеријумима за организовање и 
стандардима и методолошким упутствима за 
поступање и извештавање интерне ревизије у 
јавном сектору интерна ревизија се обавља 
према стратешком плану, годишњем плану и 
плану појединачне ревизије. Стратешки план 
се  доноси до краја текуће године за следећи 
трогодишњи период, а годишњи план интер-
не ревизије до краја текуће године за наредну 
годину.  
          На  предлог интерног ревизора одобрен 
је, од стране Председника општине Ковин, 
Стратешки план рада  интерне ревизије оп-
штине Ковин за период 2022-2024.године. 
          На  предлог интерног ревизора одобрен 
је, од стране Председника општине Ковин, 
Годишњи план рада  интерне ревизије оп-
штине Ковин за 2022.годину. 
          Годишњим планом рада интерне реви-
зије општине Ковин за 2022. годину планира-
не су  следеће ревизије: 

1. Ревизија система финансијског 
управљања и контроле у 
Предшколској установи „Наша 
радост“ Ковин; 

2. Ревизија система зарада и путних 
трошкова запослених у Туристичкој 
организацији општине Ковин; 

3. Ревизија система набавки 
спроведених средствима из 
општинског буџета у Основној школи 
„Бора Радић“ Баваниште; 

4. Саветодавна ревизија система 
испуњености услова за вођење 
пословних књига код директног 
буџетског корисника Општинске 

управе Ковин, укључујући и 
индиректне буџетске кориснике у 
надлежности овог директног 
корисника;  

5. Ревизија система финансијског 
управљања и контроле у Месној 
заједници Гај. 

          Интерни ревизор је у извештајном пе-
риоду  извршио  ревизије у складу са  Годиш-
њим планом рада  интерне ревизије општине 
Ковин за 2022.годину.  За сваку  извршену 
ревизију сачињени су нацрт извештаја и ко-
начан  извештај и достављени руководству 
субјеката ревизије и Председнику општине 
Ковин. 
           Интерни ревизор општине Ковин обав-
ља ревизије и у Јавном предузећу за кому-
нално-стамбену делатност „Ковински кому-
налац“ Ковин и Јавном предузећу за послове 
дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин. Реви-
зије у ова два јавна предузећа, чији је осни-
вач општина Ковин, обављају се  на основу 
закљученог споразума и уз сагласност Цен-
тралне јединице за хармонизацију Министар-
ства финансија. У складу са претходно наве-
деним, за свако јавно предузеће је посебно 
урађен Стратешки план рада интерне реви-
зије за период 2022-2024.године и Годишњи 
план рада  интерне ревизије за 2022.годину. 
 

2.2. ИЗВЕШТАВАЊЕ ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ 

 
          У складу са чланом 30. став 1. Правил-
ника о заједничким критеријумима за органи-
зовање и стандардима и методолошким упут-
ствима за поступање и извештавање интерне 
ревизије у јавном сектору интерни ревизор је 
у обавези да  у року од 15 дана, по истеку ос-
тављеног рока за приговор, састави  коначан 
извештај о извршеној ревизији и достави га 
руководиоцу субјекта ревизије и Председни-
ку општине Ковин. 
          Интерни ревизор је, у периоду јануар – 
јун 2022.године,  сачинио и доставио руково-
диоцима субјеката ревизије и Председнику 
општине Ковин следеће извештаје: 

1. Извештај  о извршеној ревизији 
система финансијског управљања и 
контроле у Предшколској установи 
„Наша радост“ Ковин   бр.47-2/2022-
II од 08.02.2022.године;  
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2. Извештај о извршеној ревизији 
подсистема зарада и путних трошкова 
запослених у Туристичкој 
организацији општине Ковин  бр. 47-
8/2022-II од 22.03.2022.године; 

3. Извештај о извршеној ревизији 
система набавки спроведених 
средствима из општинског буџета у 
Основној школи „Бора Радић“ у 
Баваништу  бр.47-14/2022-II од 
10.05.2022.године; 

4. Извештај о  извршеној обједињеној 
саветодавној ревизији система 
испуњености услова за вођење 
пословних књига код директног 
буџетског корисника Општинске 
управе Ковин, укључујући и 
индиректне буџетске кориснике у 
оквиру овог директног корисника 
бр.47-15/2022-II од 06.06.2022.године. 

 
          Претходно наведеним субјектима реви-
зије укупно је дато 27 препорука и то: Пред-
школској установи „Наша радост“ Ковин 10 

препорука, Туристичкој организацији општи-
не Ковин  10 препорука, Основној школи 
„Бора Радић“ у Баваништу 7 препорука. У 
Општинској управи Ковин  извршена је обје-
дињена саветодавна ревизија, која укључује и 
индиректне буџетске кориснике у оквиру 
овог директног корисника,  те  су у складу са 
тим дата  4 савета у вези испуњености услова 
за вођење пословних књига. На уручене  на-
црте извештаја одговорна лица, нити једног  
субјекта  ревизије, нису поднела приговор.  
          Одговорна лица субјеката ревизије дос-
тављају извештаје о извршењу препорука у 
складу са чланом 31. Правилника о заједнич-
ким критеријумима за организовање и стан-
дардима и методолошким упутствима за пос-
тупање и извештавање интерне ревизије у 
јавном сектору.        
 
ОВЛАШЋЕНИ                
ИНТЕРНИ РЕВИЗОР                                              
Слободанка Ковачевић 
 
 

 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
153. 
 

На основу члана чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 5. Одлуке о обезбеђивању сред-
става за остварење потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине, члана 15. 
став 1. тачка 4. и члана 60. став 1. тачка 29. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, 
бр. 1/2019 и 10/2019-исправка), а на основу Извештаја Комисије за оцену годишњих и посебних 
програма организација у области спорта за остваривање потреба и интереса грађана у области 
спорта на територији општине Ковин, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 06.7.2022. године 
донело је   

 
О Д Л У К У  

О ПРЕЛИМИНАРНОМ ОБЈЕДИЊЕНОМ ПРЕДЛОГУ О РАСПОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН  ЗА 
2023. ГОДИНУ 

 
Члан 1.  

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава у области спорта из буџета оп-
штине Ковин за програме, а на основу извештаја Комисије за спровођење поступка прелиминарне 
расподеле средстава у области спорта, Општинско веће општине Ковин расподељује средства из 
буџета Општине Ковин следећим организацијама у области спорта за финансирање и суфинанси-
рање програма: 
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Члан 2. 

 Средства за ову намену биће предвиђена Одлуком о буџету Општине Ковин за 2023. 
годину.  
 

Члан 3. 
 На основу коначне Одлуке о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње 
програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2023. годину, председ-
ница општине Ковин,  са изабраним подносиоцима закључиће Уговоре о финансирању и суфинан-
сирању програма. 
 Уговором из предходног става овог члана биће утврђена права, обавезе и одговорности 
уговорних страна.  
 

Члан 4. 
 Корисници средстава дужни су да доставе извештај Општинском већу о утрошку одобре-
них средстава, односно о реализацији Програма најмање једном годишње, а најкасније до краја бу-
џетске године. 
 Организације у области спорта, које извештај из предходног става  не доставе, морају да 
врате добијена средства и неће им бити додењена средства у наредној години. 
 

Ред. бР. 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА Предмет 

финасирања 

 
Износ предложених 

средстава 
1. ФК „Раднички“, Ковин Годишњи програм 3.600.000,00 

2. Фудбалски савез општине Ковин 
Годишњи програм 

950.000,00 

3. ОК „Баваниште“ Баваниште 
Годишњи програм 

1.600.000,00 

4. Карате клуб „Раднички“, Ковин 
Годишњи програм 

1.850.000,00 

5. Спортски савез општине Ковин 
Годишњи програм 

4.760.000,00 

6. КК „Раднички“ Ковин Годишњи програм 1.715.000,00 

7. ОК „Раднички“ Ковин Годишњи програм 1.100.000,00 
8. ФК „Партизан“, Гај Годишњи програм 1.250.000,00 
9. ОФК „Колонија“, Ковин Годишњи програм 650.000,00 
10. ФК „БСК“, Баваниште Годишњи програм 700.000,00 
11. ФК „Пролетер“, Мраморак Годишњи програм 800.000,00 
12. ФК „Борац“, Плопчица Годишњи програм 600.000,00 
13. ФК „Омладинац“,  Делиблато Годишњи програм 700.000,00 
14. ФК „Јединство“, Дубовац Годишњи програм 600.000,00 
15. ОК „Будућност“, Гај Годишњи програм 520.000,00 
16. СТК „Дожа“, Скореновац Годишњи програм 300.000,00 
17. МРК „Раднички“ Ковин Годишњи програм 450.000,00 
18. СД „Раднички“, Ковин Годишњи програм 400.000,00 
19. КБВ „Мали змај“, Ковин Годишњи програм 150.000,00 
20. ЖКК „Ковин“, Ковин Годишњи програм 600.000,00 
21. Одбојкашки савез општине Ковин Годишњи програм 1.050.000,00 
22. ШК „Раднички“, Ковин Годишњи програм 250.000,00 
23. ШК „Баваниште“, Баваниште Годишњи програм 335.000,00 
24. ШК „Воја Поштар“, Гај Годишњи програм 100.000,00 
25. ЖФК „Нова колонија“, Ковин Годишњи програм 450.000,00 
26. КСР „Дунавац 2020“ Ковин Годишњи програм 450.000,00 

 УКУПНО:  25.650.000,00 
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Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 66- 52/2022-III од  06. јула 2022. године 

 
154. 

 
На основу члана 21. став. 1 Правил-

ника о суфинансирању мера енергетске сана-
ције породичних кућа, станова које се односе 
на унапређење термичког омортача, термо-
техничких инсталација и уградње соларних 
колектора за централну примену потрошне 
топле воде по јавном позиву управе за под-
стицање и члана 60. став 1. тачка 29. Статута 
општине Ковин („Службени лист општине 
Ковин“, број: 1/2019 и 10/2019-исправка) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.7.2022. године доноси  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 
УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ 

МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН 
 

Члан 1.  
 Овом одлуком расписује се Јавни по-
зив за учешће грађана у спровођењу мера 
енергетске санације породичних кућа и ста-
нова на територији општине Ковин.  

 
Члан 2.  

 Јавни позив из члана 1. ове Одлуке 
биће отворен до 05.8.2022. године и објавиће 
се на огласној табли Општинске управе Ко-
вин, огласним таблама месних заједница и на 
званичној интернет страници општине Ко-
вин. 
 

Члан 3.  
 Поступак реализације Јавног позива 
спровешће Комисија за реализацију мера 
енергетске санације . 

 
Члан 4.  

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 351-441/2022-III од 06. јула 2022. 
године 

 
            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ 
                     Ратко Мосуровић 
 

 
155. 

 
На основу члана 3 и 4 Закона о рударству и геолошким истраживањима ( „Сл.гласник РС“ 

бр. 101/2015, 95/2018-др.закон и 40/2021), члана 20. став 1. тачка 1.  Закона о накнадама за кориш-
ћење јавних добара („Сл.гласник РС“, бр.95/2018, 49/2019 и 86/2019 усклађени дин.изн., 156/2020-
усклађени дин.изн. и 15/2021-доп.усклађених дин.изн.) и  члана 60.  став 1. тачка 29. Статута оп-
штине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ бр.1/2019 и 10/2019) 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 28.7.2022. 
године, доноси 
 

          ПРВА ИЗМЕНА  ПРОГРАМА МЕРА  
        ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА   
    КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА  И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА  

                                         ЗА 2022. ГОДИНУ  
 

Првом изменом Програма мера за расподелу средстава остварених по основу Накнаде за 
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2022.годину мења се Програм мера за 
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расподелу средстава остварених по основу Накнаде за коришћење минералних сировина и геотер-
малних ресурса за 2022. године и  то: 

У Табели бр.2 „Расходи„ редни број 1. „Замена азбестно-цементних цеви, цевима од полие-
тилена у улици Гробљанска (900м)  и Карађорђева  ( 750м)  у Ковину“ економска класификација 
511241 износ од 12.000.000,00 динара остаје непромењен, док се мења намена у „ Замена азбестно-
цементних цеви, цевима од полиетилена у улици Гробљанска (900м)  и Аеродромска  (490м)  у 
Ковину, редни број 1.1 

Табела бр.1“ Приходи „ остаје непромењена.   
 

ПРОЦЕЊЕНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 
                                               ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА 
 
У приходном делу, финансијски план садржи базу од  12.000.000,00 динара 
 
Табела бр.1. Приходи 

Р.б
р. 

Конт
о ОПИС 

Врста 
минералне 
сировине 

Номинални износ 
који је приход 

општине за 2022. 
Прва измена 

1. 74151
6 

Накнада за коришћење 
минералних сировина  угаљ, шљунак 12.000.000,00 12.000.000,00 

 УКУПНО 12.000.000,00 12.000.000,00 
 
 
        УПОТРЕБА ПРИКУПЉЕНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА  
                                                  МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ 
Табела бр.2. Расходи 

Р.б
р. Конто Врста расхода План за 2022. 

годину Прва измена 

1. 511241 
Замена азбестно-цементних цеви, цевима од 
полиетилена у улици Гробљанска (900м) и 
Карађорђева   ( 750м)  у Ковину  12.000.000,00 - 

1.1 511241 
Замена азбестно-цементних цеви, цевима од 
полиетилена у улици Гробљанска (900м) и 
Аеродромска  (490м)  у Ковину   12.000.000,00 

 УКУПНО РСД 12.000.000,00 12.000.000,00 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Овај Програм спроводи Општинска управа Ковин, Одељење за привреду, имовинско-прав-
не послове и  послове локалног економског развоја. Одељење је овлашћено да прати извршење ра-
дова и тражи извештаје од извођача радова и стручног надзора. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.листу општине 
Ковин“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 31-10/2022-III од  28. јула 2022. године 

 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА  

                                                                                                       Сања Петровић, дипл.дефект. 
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156. 
 

На основу члана 60. став 1. тачка 2 и 
тачка 29. Статута општине Ковин ("Службе-
ни лист општине Ковин", број: 1/2019 и 
10/2019- исправка) и члана  45. став 2. Одлу-
ке о правима и услугама социјалне заштите 
на територији општине Ковин („Службени 
лист општине Ковин“, бр. 18/2015, 2/2021 и 
4/2022) 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
08.7.2022. године, д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ БЕСПЛАТНОГ 

ПРЕВОЗА ПЕНЗИОНЕРИМА У  
МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о обезбеђивању бес-
платног превоза пензионерима у међумесном 
саобраћају на територији општине Ковин за 
2022. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
19/2021,8/2022), у даљем тексту: Правилник, 
члан 5 мења се и гласи: 

 „Средства за бесплатни превоз из 
члана 1. овог Правилника обезбеђују се у бу-
џету општине Ковин,  на месечном нивоу у 
износу од 1. 515.000,00 динара.“ 
 

Члан 2. 
 Остале одредбе Правилника о обезбе-
ђивању бесплатног превоза пензионерима у 
међумесном саобраћају на територији општи-
не Ковин за 2022. годину бр: 344-63/2021-III 
од 15.12.2021. године остају на снази. 
 

Члан 3. 
  Овај Правилник ступа на снагу на-
редног дана од дана доношења и објавиће се 
у „Службеном листу општине Ковин“, а при-
мењује  се од  јула 2022. године. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
Број: 344-39/2022-III од 08. јула 2022. г. 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ 

            Ратко Мосуровић 

157. 
 

На основу члана 60. став 1. тачка 12. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“ број 1/2019 и 10/2019-исправка) и 
предлога Туристичке организације општине 
Ковин број 68/2022 од 10.06.2022. 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.7.2022. године, донелo је 
 

Ц Е Н О В Н И К 
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПРЕВОЗА У 

ВОДЕНОМ САОБРАЋАЈУ 
-ШАЈКА - 

 
I 

 Овим Ценовником утврђује се висина 
накнаде за пружање услуга превоза у воде-
ном саобраћају Шајком, за максимално 12 
особа, и то на следећи начин: 
 

1. За сат времена пловидбе Шајком 
накнада износи 4.000,00 динара; 
 

2. Време чекања корисника услуге у 
пристану – сваки започети сат 
1.500,00 динара. 

 
II 

 Средства остварена за пружање услу-
га превоза у воденом саобраћају Шајком, Ту-
ристичка организација општине Ковин упла-
тиће у буџет општине Ковин на рачун 840-
742151843-52 са позивом на број 29-217 по 
моделу 97. 

 
III 

 Оваj Ценовник ступа на снагу наред-
ног дана од дана доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 38-560/2022-III од 06. jула 
2022.године 

                                                                             
   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ 
   Ратко Мосуровић 
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158. 
 

На основу члана 7 Одлуке о подизању 
споменика на територији општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, број 7/2016) и 
члана 60 став 1 тачка 23 Статута општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 
1/2019 и 10/2019-исправка) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.7.2022. године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА 

РИМОКАТОЛИЧКОМ БИСКУПУ ЈУНГ 
ТАМАШУ 

 
I 

 ФОРМИРА СЕ Комисија за спрово-
ђење поступка постављања споменика римо-
католичком бискупу Јунг Тамашу  (у даљем 
тексту: Комисија), на јавној површини испред 
Римокатоличке цркве „Свети Стефан“ у Ско-
реновцу у следећем саставу: 
 
 1. Милан Милованов, помоћник 
председника општине Ковин, председник ко-
мисије 
 
 2. Јелена Милошевић, запослена у 
Општинској управи Ковин, члан комисије 
 

3. Никола Буљугић, запослен у Оп-
штинској управи Ковин, члан комисије. 

 
II 

 Задатак Комисије је да предузме при-
премне радње и то: 
 - Размотри поднете иницијативе за 
постављање споменика; 
 - Прибави стручна мишљења надлеж-
них органа о могућности постављања споме-
ника; 
 - Достави предлог Одлуке о подизању 
споменика и локацији Општинском већу оп-
штине Ковин ради спровођења даље проце-
дуре и  
 - Обавештава подносиоца иницијати-
ве о току и исходу иницијативе. 
 

III 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковн.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 63-11/2022-III  од 06. јула 2022. 
године 

 
   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
             Ратко Мосуровић 
 
159. 
 

На основу члана 247. Закона о раду  
(„Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 ,75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), и члана 60. 
став 1. тачка 23. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, број 1/2019 и 
10/2019-исправка), 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.7.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ У 
ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧИВАЊА 
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВИ 
КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР 

ЗА КУЛТУРУ “ КОВИН 
 

Члан 1. 
 Образује се Радна група за преговоре 
у поступку закључивања Колективног угово-
ра за запослене у установи културних делат-
ности  „Центар за културу “ Ковин у следе-
ћем саставу: 
 
- МАРИЈА ЂОНДОВИЋ, председник; 
- НИКОЛА БУЉУГИЋ, члан; 
- ДЕЈАН ДЕСПИНИЋ, члан. 
 

Члан 2. 
Радна група из члана 1. овог Решења 

обавља следеће задатаке: 
 
- прегледа текст Колективног уговора 

установе културних делатности   „Центар 
за културу “ Ковин; 

- упућује установи  „Центар за културу “ 
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Ковин примедбе на текст Колективног 
уговора; 

- заказује и учествује у преговорима у вези 
закључивања предметног Колективног 
уговора; 

- доставља мишљење Општинском већу 
општине Ковин о законитости текста 
предметног  Колективног уговора.  

 
Члан 3. 

 Ово Решење ступа на снагу осмог да-
на од дана доношења, а објавиће се у „Служ-
беном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 022-11/2022-III од 06. јула 2022. 
године 

                                                                                                      
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ 

            Ратко Мосуровић 
 
160. 
 

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, 72/2019, 149/2020 
и 118/2021), члана 60.став 1. тачка 25. Стату-
та општине Ковин («Сл.лист општине Ко-
вин», бр. 1/2019 и 10/2019), и члана 17. Одлу-
ке о буџету општине Ковин за 2022. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 19/2021, 
4/2022 и 10/2022)  

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 2022. годину, 
раздео 4. Општинска управа, Програм 15- 
Локална самоуправа -програмска класифика-
ција 0602, Програмска активност –Текућа бу-
џетска резерва- програмска класификација 
0602-0009, функционална класификација 160, 
позиција 165, економска класификација 499- 

ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в а ј у  се  
средства у износу од 300.000 динара, у ко-
рист директног корисника Општинска уп-
рава Ковин, за корисника О.Ш.“Бора Ра-
дић“ Баваниште за радове на фискултурној 
сали.  

 
Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 4. Општин-
ска управа Ковин-корисник ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ, 
Програм 9. –Основно образовање и васпита-
ње (програмска класификација 2003), Прог-
рамска активност- Функционисање основних 
школа (класификација 2003-0001), функцио-
нална класификација 912-Основно образова-
ње, на позицији 107, економска класифика-
ција 463-Трансфери осталим нивоима власти, 
извор 01-Приходи из буџета, износ од 
300.000 динара.                   
 

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 2022. 
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: 40-234/2022-III од 15. јула 2022. 
године 

                                                                                              
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ                                               
         Ратко Мосуровић 
 

161. 
 

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, 72/2019, 149/2020 
и 118/2021), члана 60.став 1. тачка 25. 
Статута општине Ковин («Сл.лист општине 
Ковин», бр. 1/2019 и 10/2019), и члана 17. 
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Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. го-
дину („Сл.лист општине Ковин“ бр. 19/2021, 
4/2022 и 10/2022)  

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 2022. годину, 
раздео 4. Општинска управа, Програм 15- 
Локална самоуправа -програмска класифика-
ција 0602, Програмска активност –Текућа бу-
џетска резерва- програмска класификација 
0602-0009, функционална класификација 160, 
позиција 165, економска класификација 499- 
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в а ј у  се  
средства у износу од 600.000 динара, у ко-
рист директног корисника Општинска уп-
рава Ковин, за средства потребна за поправ-
ке на згради суда у Ковину. 

 
Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 4. Општин-
ска управа Ковин, Програм 15. Опште услуге 
локалне самоуправе (програмска класифика-
ција 0602), програмска активност: Функцио-
нисање локалне самоуправе (класификација 
0602-0001), функционална класификација 
130-Опште услуге, позиција 149, економска 
класификација 425- Текуће поправке и одр-
жавање, извор 01-Приходи из буџета, износ 
од 600.000 динара.        

 
Члан 3. 

Налаже се Одељењу за буџет и фи-
нансије Општинске управе Ковин да изврши 
потребне измене у плану расхода, који је сас-
тавни део Одлуке о буџету општине Ковин за 
2022.годину, и Другој измени Финансијског 
плана Општинске управе Ковин за 2022. го-
дину број 400-11/2022-IV. 

 
         

 Члан 4. 
Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40-233/2022-III од 15. јула 2022. 
године 

                                                                                                
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ  
          Ратко Мосуровић 
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