
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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ГОДИНА XX  БРОЈ 12 КОВИН, 28. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

  
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
162. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС” број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/16- др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 34. и 45. Закона о финанси-
рању локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС” број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени 
дин. изн., 125/2014-усклађени дин. изн., 95/2015-усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016-усклађени 
дин. изн., 104/2016- др.закон, 96/2017- усклађени дин. изн. 89/2018- усклађени дин. изн., 95/2018- 
др. закон и 86/2019-усклађени дин. изн., 126/2020- усклађени дин. изн., 99/2021-усклађени дин.изн. 
и 111/2021-др.закон), члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити (,,Сл. гласник РС” број 
24/2011), члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити (,,Сл. гласник РС” број 
18/2016 и 38/2021) и члана 39. Статута општине Ковин (,,Сл. лист општине Ковин” број 1/2019 и 
10-2019-исправка),  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана  28.9.2022. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА  

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Ковин које се 
финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе 
у 2022. години. 
 Услуге социјалне заштите из става 1.овог члана, остварују појединац и породица за 2022. 
годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о на-
менским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама, Одлуком о правима и 
услугама социјалне заштите на територији општине Ковин (,,Сл. лист општине Ковин” број  
18/2015, 2/2021 и 4/2022) и Уговором о наменским трансферима у социјалној заштити за 2022. 
годину. 
 

Члан 2. 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ковин за 2022. годину у области 
пружања услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2022. годи-
ну (,,Сл. лист општине Ковин” број 19/2021, 4/2022 и 10/2022) у оквиру Програма 11- Социјална и 
дечија заштита, и то: услуга Помоћ и нега у кући на позицији 116, програмска активност 0902-
0016, економска класификација 472, у укупном износу од 10.176.635,00 динара (словима: десетми-
лијонастоседамдесетшестхиљадашестотридесетпет динара), распоређују се и користе на начин ис-
казан у следећој табели: 
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Услуга социјалне заштите које се финансира из 
средстава наменског трансфера за 2022. годину 

Укупан износ по услузи 
из средстава наменског 

трансфера за 2022. 
годину 

Учешће општине 
Ковин по услузи из 
сопствених извора- 

прихода 
1) Помоћ и нега у кући 4.941.499,00 5.235.136,00 
   

                                                        Укупно 4.941.499,00 5.235.136,00 
 

Члан 3. 
 Општина Ковин стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне заштите 
за 2022. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити (,,Сл. гласник 
РС” број 24/2011). 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном листу општине 
Ковин”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА КОВИН 
                                                Број:45-102/2022-I од 28. септембра 2022. године  
 
           ПРЕДСЕДНИК  

                         Зоран Брадањи 
 
163. 
 

На основу члана 5. став 3. и члана 6. у 
вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним 
предузећима  ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 
88/2019), чланoва 7. и 32. став 1. тачка 8. у 
вези са чланом 20. став 1. тачка 15. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 
39. став 1. тачка 10. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин, бр.1/2019 и 
10/2019-исправка)  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 28.9.2022. 
године, доноси 

 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО-

СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ 
СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о усклађивању оснивачког 
акта Јавног предузећа за комунално – стамбе-
ну делатност са Законом о јавним предузећи-
ма („Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2016 и 

10/2018) у члану 9. став 2. додају се две нове 
шифре делатности и то: 
 - после шифре делатности „38.21 – 
третман и одлагање отпада који није опасан“ 
додаје се нова шифра делатности: 

 

 „38.22 - третман и одлагање 
заразних и угинулих животиња;“ 

 
 - после шифре делатности „52.21 – 
услужне делатности у копненом саобраћају“ 
додаје се нова шифра делатности: 
 

„75.00 – ветеринарска делатност;“ 
 

  Члан 2. 
 Јавног предузећа за комунално – 
стамбену делатност ’’Ковински комуналац’’ 
Ковин обавезује се да своја општа акта уса-
гласи са овом Одлуком у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Сл. листу оп-
штине Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 023-33/2022-I од 28. септембра 2022. г. 

     
 ПРЕДСЕДНИК  

                                 Зоран Брадањи
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164. 
 
На основу члана 12. став 1. тачка 11. 

Закона о јавним набавкама („Службени глас-
ник РС“, број 91/2019), члана 32. став 1. тач-
ка 6., а у вези са чланом 20. став 1. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021) и 
члана 39. став 1. тачка 6. и 18. Статута оп-
штине Ковин („Службени лист општине Ко-
вин“, број: 1/2019 и 10/2019-исправка) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 28.9.2022. 
године донела је 

 
О Д Л У К У  

 О ИЗЕМНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ 
ПОСЕБНИХ ПРАВА ЈП „КОВИНСКИ 

КОМУНАЛАЦ“ КОВИН, ЧИЈИ ЈЕ 
ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОВИН, ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КОЈЕ 
СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ 
 

Члан 1.  
 У Одлуци о додељивању посебних 
права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији 
је оснивач општина Ковин, за обављање де-
латности на које се закон о јавним набавкама 
не примењује („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
9/2022) у члану 1. речи “у улици Карађорђева 
у Ковину у дужини од 750 метара” мењају се 
и гласе: 
 

“у улици Аеродромска у Ковину у дужини 
од 490 метара” 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у  „Службеном листу општи-
не Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 023-34/2022-I од 28. септембра 2022. 

године 
 
                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                             Зоран Брадањи 
 

165. 
 

На основу члана 62. 68. и 189. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021.), члана 17. 
и 35. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 
101/2017,113/2017-др.закон,95/2018-др.закон, 
10/2019, 86/2019-др.закон, 157/2020 -др. за-
кон, 123/2021-др.закон и 129/2021), члана 39. 
став 1. тачка 40. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2019 
10/2019-исправка), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН дана 28.9.2022. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАША 
РАДОСТ“ КОВИН ЗА РАДНУ 2022/2023 

ГОДИНУ 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи 
план рада Предшколске установе „Наша 
Радост“ Ковин за радну 2022/2023 годину. 
 

II 
 У складу са Годишњим планом рада 
ПУ „Наша Радост“ Ковин за радну 2022/2023 
годину, утврђује се радно време ПУ „Наша 
Радост“ Ковин: 
 1. Радно време Предшколске уста-
нове „Наша Радост“ Ковин, почиње у 05,30 
сати и завршава у 20,00 сати; 
 2. Радно време у целодневном бо-
равку почиње у 06,00 сати, а завршава се у 
16,30 сати; 
 3. Радно време у насељеним местима, 
у основним школама, у васпитним групама са 
полудневним боравком је од 07,30 до 12,30 
сати. 
 Задужује се директор ПУ „Наша Ра-
дост“ Ковин, да изврши прерасподелу радног 
времена радника у оквиру утврђеног радног 
времена, а у складу са Законом и дописом 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а у вези са епидемиолошком си-
туацијом COVID- 19. 
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III 
 За реализацију Годишњег плана рада 
ПУ „Наша Радост“ Ковин у буџету Општине 
обезбеђују се средства у висини до 80% од 
економске цене по детету, укључујући сред-
ства за плате, накнаде и друга примања, со-
цијалне доприносе на терет послодавца, от-
премнине, као и помоћ запослених у Пред-
школској установи расходе за ППП осим 
оних за које се средства обезбеђују у Буџету 
Републике Србије и остале текуће расходе, 
остваривање додатне подршке детету и уче-
нику у складу са мишљењем Интерресорне 
комисије, осим оних, за које се средства обез-
беђују у Буџету Републике Србије, стручно 
усавршавање, превоз запослених, превоз деце 
и њихових пратилаца до установе по Закону, 
капиталне издатке, заштиту и безбедност де-
це и друге текуће расходе осим оних за које 
се средства обезбеђују у буџету Републике 
Србије и плаћања по основу извршних пресу-
да донетих пред надлежним судовима у спо-
ровима у вези са овим чланом. 
 

IV 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 60-198/2022-I од 28. септембра 2022. г. 
     

     ПРЕДСЕДНИК 
     Зоран Брадањи 
 

166. 
 

На основу чланова 30. 31. 32. 33. и 34. 
Закона о предшколском васпитању и образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 
101/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018-др. за-
кон, 10/2019, 86/2019-др.закон,157/2020-др. 
закон, 123/2021-др. закон и 129/2021) и Пра-
вилника о критеријумима за утврђивање ма-
њег, односно већег броја деце од броја који 
се уписује у васпитну групу („Сл. гласник 
РС“, бр. 44/2011), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 28.9.2022. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО 

МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ 
ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „НАША РАДОСТ“ КОВИН 

I 
 

 У Предшколској установи „Наша 
Радост“ Ковин у радној 2022/2023 години, 
формирају се васпитне групе са мањим, 
односно већим бројем деце: 
 

а) Полудневни боравак 
1. Ковин, две припремно предшколске групе 

са 26 и 18 деце; 
2. Плочица, једна васпитна група са 9 деце 

(5 ппп + 4 млађих); 
3. Скореновац, једна припремно - мешовита 

васпитна група са 13 деце од којих 8 деце 
у ППП и 5 млађих); 

4. Скореновац, једна мешовито млађа 
васпитна група са 17 деце; 

5. Гај, једна васпитна група са 22 деце; 
6. Дубовац, једна припремно васпитна група 

са 15 деце;  
7. Делиблато, једна васпитна група са 26 

деце; 
8. Мраморак, једна васпитна група са 13 

деце; 
9. Баваниште, две васпитне групе са 23 и 24 

деце који похађају ППП и 8 млађих (4,5-
5,5 година);  

10. Баваниште, једна мешовито васпитана 
група са 24 деце (3,5-5,5 година). 

11. Мало Баваниште, једна мешовито 
васпитна група са 6 деце ( 3 ппп + 3 
млађих) 

 

б) Целодневни боравак  
1. Две васпитне јаслене групе са 20 и 20 деце; 
2. Три млађе васпитне групе са 25,26, и 26 

деце; 
3. Три средње васпитне групе са 25,29 и 28 

деце; 
4. Три старије васпитне групе са 30, 30 и 29 

деце; 
5. Две припремно предшколске групе са 30 

деце и 29 деце; 
6. Једна припремна мешовта група са 30 деце 

(18 деце ППП и 12 млађих). 
.  

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 60- 197/2022-I од 28. септембра 2022. г. 

 
     ПРЕДСЕДНИК 
     Зоран Брадањи 
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167. 
 

На основу члана 116. став 1. 2. 5. и 9. 
тачка 2.   члана 117. став 3. тачка 7.  и став 5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања ("Сл.гласник РС", бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 
6/2020 и 129/2021), члана 39. став 1. тачка 55. 
Статута општине Ковин („Сл. лист општине 
Ковин“, број 1/2019 и 10/2019-исправка ) и 
чланa 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009, 14/2015, 11/2019 и 23/2020), 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 28.9.2022. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 
"МИША СТОЈКОВИЋ" ГАЈ 

 

 I 
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора ОШ "Миша Стојковић" 
Гај, пре истека мандата:  
 
1. ЕМИЛ ХМЕЛИРШ, из Гаја, Парти-
занска 80, представник локалне самоуправе 
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора ОШ "Миша Стојковић" Гај: 
 
1. МАРИЈА ШЕФЕР, из Гаја, Саве 
Јанкова 4, представник локалне самоуправе 

 
III 

 Мандат новоименованом члану Шко-
лског одбора из тачке II овог Решења траје до 
краја мандата Школског одбора ОШ "Миша 
Стојковић" Гај, именованог Решењем Скуп-
штине општине Ковин, број 61-13/2022-I од 
03. јуна 2022. године.  
 

IV 
 Ово Решење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-37/2022-I од 28. септембра 2022. г. 

       ПРЕДСЕДНИК 
                   Зоран Брадањи 

168. 
 

На основу члана 116. став 1. 2. 5. и 9. 
тачка 2.   члана 117. став 3. тачка 7.  и став 5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања ("Сл.гласник РС", бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 
6/2020 и 129/2021), члана 39. став 1. тачка 55. 
Статута општине Ковин („Сл. лист општине 
Ковин“, број 1/2019 и 10/2019-исправка ) и 
чланa 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009, 14/2015, 11/2019 и 23/2020), 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 28.9.2022. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНA ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 
"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" КОВИН 

 

 I 
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора ОШ "Јован Јовановић 
Змај" Ковин, пре истека мандата:  
 

СНЕЖАНА МЛАЂЕНОВИЋ, из Ковина, 
ЈНА 14/9, представник локалне самоуправе 
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора ОШ " Јован Јовановић Змај " Ковин: 
 
МИЛИЦА ПАНИЋ, из Ковина, Мише Стој-
ковића 23,представник локалне самоуправе 

 
III 

 Мандат новоименованом члану Шко-
лског одбора из тачке II овог Решења траје до 
краја мандата Школског одбора ОШ "Јован 
Јовановић Змај " Ковин, именованог Ре-
шењем Скупштине општине Ковин, број 61-
13/2022-I од 03. јуна 2022. године.  
 

IV 
 Ово Решење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-49/2022-I од 28. септембра 2022. г. 

    
       ПРЕДСЕДНИК 
               Зоран Брадањи 
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АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
169. 
 

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)  

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 директног корисника Општинска уп-
рава Ковин-за корисника Савет за младе. 
 

Члан 2. 
Средства из тачке 1. овог Решења, 

распоређују се у оквиру раздела 4. Општин-
ска управа Ковин, Програм 14- Развој спорта 
и омладине (класификација 1301), Програм-
ска активност: Спровођење омладинске по-
литике- Савет за младе (класификација 1301-
0005), функција 860–Рекреација, спорт, кул-
тура и вере, некласификовано на другом 
месту, извор 01-Приходи из буџета, позиција 
135, економска класификација 472-Накнаде 
за социјалну заштиту 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 финансијском плану и про-
граму Савета за младе.           

  
Члан 4. 

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

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 40-246/2022-II од 13. септембра 2022. 

године   
                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА 

                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
170. 
 
 На основу члана 29. став 4. Закона о 
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) чла-
на 99 и 100 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, 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 
52/2021), члана 12. став 1. Одлуке о прибав-
љању и располагању стварима у јавној своји-
ни општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“бр.3/2019, 11/2019, 2/2021, 7/2021, 
19/2021, 2/2022 и 9/2022) и члана 60. став 1. 
тачка 12. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“ број 1/2019 и 10/2019-
исправка) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
23.9.2022. године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
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Члан 1. 
 Покреће се поступак за отуђење непо-
средном погодбом непокретности- парцеле у 
јавној својини општине Ковин,  број 562/3 у 
површини од 3а 86м² уписане у ЛН 2729 КО 
Дубовац. 
 

Члан 2. 
 Парцела број 562/3 у површини од 3а 
86м² отуђује се непосредном погодбом из јав-
не својине општине Ковин из разлога што је 
на предметној парцели изграђен објекат који 
је у поступку озакоњења и непоходно је да се 
прво регулишу имовински односи на парцели 
како би могло да се настави са поступком 
озакоњења објекта. 
   

Члан 3. 
 Поступак отуђења непокретности не-
посредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о јав-
ној својини и Одлуке о прибављању и распо-
лагању стварима у јавној својини општине 
Ковин.  
 

Члан 4. 
 Непокретност из члана 1.ове одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
процењеној тржишној вредности утврђеној 
актом  надлежног органа. 
 

Члан 5. 
 Образује се Комисија за спровођење 
поступка непосредне погодбе, у саставу: 
 1. Марија Ђондовић-председник, 
 2. Лавиника Ђорђевић-члан 
 3. Марија Веселиновић-члан 
 4. Небојша Пејковић-члан 
 5. Никола Буљугић-члан 
 
 Задатак Комисије је да: 
 - прибави извештај надлежног порес-
ког органа о тржишној цени непокретности 
из члана 1.ове Одлуке; 
 - Да позове прибавиоца да у року од 
најкасније 15 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке достави понуду за прибављање 
предметне непокретности; 
 - на основу достављене понуде од 
стране прибавиоца и извештаја надлежног 
пореског органа сачини записник са одгова-
рајућим предлогом Одлуке о отуђењу  непок-
ретности из јавне својине општине Ковин 

непосредном погодбом и предлогом Уговора 
о отуђењу  непокретности из јавне својине 
општине Ковин непосредном погодбом и 
исте достави надлежном органу општине Ко-
вин на усвајање. 
 

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: 463-75/2022-III од 23. септембра 
2022.године 

                                                                   
           ПРЕДСЕДНИЦА  

               Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
171. 
 

На основу члана 15. став. 1 Правил-
ником о суфинансирању енергетске санације, 
породичних кућа и станова путем уградње 
соларних панела за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње кало-
риметара, циркулационих пумпи,  термостат-
ских  вентила и делитеља топлоте 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 
23.9.2022. године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о расписивању јавног позива за учешће 

привредних субјеката у спровођењу мера 
енергетске санације  у домаћинствима 

путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за 

сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи,  
термостатских  вентила и делитеља на 

територији општине Ковин 
 

Члан 1.  
 Овом Одлуком расписује се Јавни по-
зив за учешће привредних субјеката у спро-
вођењу мера енергетске санације  у домаћин-
ствима путем уградње соларних панела за 
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производњу електричне енергије за сопстве-
не потребе и унапређење термотехничког 
система путем уградње калориметара, цирку-
лационих пумпи,  термостатских  вентила и 
делитеља на територији општине Ковин.
  

Члан 2.  
 Јавни позив из члана 1. ове Одлуке 
биће отворен до 04.10.2022. године и објави-
ће се на огласној табли Општинске управе 
Ковин, огласним таблама месних заједница и 
на званичној интернет страници општине Ко-
вин. 
 

Члан 3.  
 Поступак реализације Јавног позива 
спровешће Комисија за реализацију енер-
гетске 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: 312-11/2022-III од 23. септембра 2022. 
године 

 
                                     ПРЕДСЕДНИЦА 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
172. 
 

На основу члана 14. став 3. Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020 ), чла-
на 60 став 1 тачка 13 Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“ број 1/2019 и 
10/2019) и писменог захтева Министарства 
унутрађњих послова сектор за ванредне 
ситуације – Одељење за ванредне ситуације у 
Панчеву број И-339/22  од 14.09.2022 године, 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
23.9.2022.године, донелo је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

ПОКРЕТНОЈ СТВАРИ  
 

I 
 

 ОПШТИНА КОВИН преноси право 
коришћења на покретној ствари која није 
неопходна за вршење послова из делокруга 
општине Ковин- и то:  
 
- Електрохидраулични разупирач са ин-
тегрисаним електроагрегатом марке LUKAS 
SP555E2 е-драулик – 1 ком; 
- Батерија типа Li-lon  капацитета 4,5-
5,5 Аh, напона 25V – 3 ком.; 
- Пуњач за батерију напајања 230V – 1 
ком;  
 
на Министарство унутрашњих послова, Сек-
тор за материјално-финансијске послове са 
седиштем у Београду. 
 

II 
 

 Покретне ствари из тачке I ове Одлу-
ке преносе се ради унапређења процеса рада 
и ефикаснијег обављања послова из свог де-
локруга. 
  

III 
 

 Покретне ствари из члана 1 ове Одлу-
ке преносе се Министарству унутрашњих 
послова, Сектору за материјално-финансиј-
ске послове са седиштем у Београду на нео-
дређено време, без накнаде. 
 

IV 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 22-37/2022-III од 23. септембра 2022. 
године 

 
                    ПРЕДСЕДНИЦА 

        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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173. 
 

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, 
95/2018 и 153/2020), 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 
- др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 5 став 1 
Одлуке о прибављању и располагању ствари-
ма у јавној својини („Сл.лист општине Ко-
вин, број 3/2019 и 11/2019, 2/2021, 7/2021, 
19/2021, 2/2022 и 9/2022), члана 60. став 1. 
тачка 12. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, број 1/2019 и 10/2019-
исправка),  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
31.8.2022. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ЗА 

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗ 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН –

ПАРЦЕЛА бр. 202 И 203 КО ДЕЛИБЛАТО 
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ 

ПОНУДА 
 

Члан 1.  
 Овом одлуком покреће се поступак за 
отуђење непокретности из јавне својине оп-
штине Ковин прикупљањем писмених пону-
да и то: 
 катастарска парцела број 202, број де-
ла парцеле 2, земљиште уз зграду и други об-
јекат, површине 128 m², уписана у лист не-
покретности 2988 КО Делиблато; 
 катастарска парцела број 202, број де-
ла парцеле 3, остало вештачки створено неп-
лодно земљиште, површине 30 m², уписана у 
лист непокретности 2988 КО Делиблато; 
 катастарска парцела број 203, неиз-
грађено грађевинско земљиште у укупној по-
вршини од 0ха 08а 99м², уписана у лист не-
покретности бр. 6097 КО Ковин; 
 

Члан 2.  
 Катастарске парцеле из члана 1 ове 
одлуке према одредбама Просторног плана 

општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин“, 
број 18/2012 и 1/2019) су парцеле остале на-
мене и у грађевинском подручју намењене 
породичном становању. 
 

Члан 3.  
 Право подношења писмених понуда 
за отуђење непокретности из члана 1. ове од-
луке имају физичка и правна лица и преду-
зетници. 

Члан 4.  
Почетна купопродајна цена непокрет-

ности које се отуђују из јавне својине општи-
не Ковин, утврђује се у висини тржишне 
вредности предметних непокретности, изра-
жене у еврима, с тим што се исплата врши у 
динарској противвредности по средњем зва-
ничном курсу Народне банке Србије, на дан 
уплате. 

Број рата за исплату купопродајне 
цене непокретности биће утврђен уговором. 
 

Члан 5.  
 Купопродајна цена непокретности ут-
врђује се на основу акта надлежног органа, 
којим је извршена процена тржишне вреднос-
ти непокретности. 
 

Члан 6. 
Отуђење непокретности из члана 1. 

ове одлуке спровешће се прикупљањем пис-
мених понуда, а по расписаном огласу. 

 
Члан 7.  

 Општинско Веће oпштине Ковин ће 
посебним актом формирати Комисију за сп-
ровођење поступка прикупљања писмених 
понуда. 
 Оглас из става 2. овог члана објављује 
Општинско веће општине Ковин у дневном 
листу који се дистрибуира на целој терито-
рији 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: 463-59/2022-III од 31. августа 2022. г. 

    
                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ  
             Ратко Мосуровић 
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174. 
 

На основу Одлуке Општинског већа 
општине Ковин број 361-112/2022-III од 
27.06.2022.године и у складу са чланом 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, 95/2018 и 153/2020), 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, дава-
ња у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања дру-
гих имовинских права, као и поступцима јав-
ног надметања и прикупљања писмених по-
нуда, члана 11 став 1 Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини („Сл. 
лист општине Ковин, број 3/2019 и 11/2019, 
2/2021, 7/2021, 19/2021, 2/2022 и 9/2022), 
члана 60. став 1. тачка 13. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, број 
1/2019 и 10/2019-исправка), 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној  дана 
31.8.2022.године донео је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА  
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ПАРЦЕЛЕ бр. 

1617 и 1616 КО БАВАНИШТЕ 
 

Члан 1. 
 На основу расписаног огласа за при-
купљање писмених понуда за отуђење непо-
кретности из јавне својине општине Ковин – 
посебан део објекта- пословни простор у Ба-
ваништу на катастарској парцели 1928 КО 
Баваниште 
  
 Горана Димитријевића из Баваништа, 
ул. Пролетерска бр.52, изабран је као најпо-
вољнији понуђач у поступку прикупљања 
писмених понуда за отуђење (продају) непок-
ретности и то: 
 
 Посебан део објекта – пословни прос-
тор у приземљу стамбено –пословне зграде 
укупне површине 213 м2, изграђен на парце-
ли 1928 уписане у лист непокретности 999 
К.О. Баваниште 

Члан 2. 
 Поступак отуђења непокретности 
прикупљањем писмених понуда  из члана 1. 
ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама 
Закона о јавној својини, Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непос-
редном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и ус-
тупања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда и Одлуке о 
прибављању и располагању непокретностима 
у јавној својини општине Ковин. 
 

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.361-112/2022-III од 
27.06.2022. године, спровела је поступак јав-
ног надметања прикупљањем писмених по-
нуда за отуђење из јавне својине општине 
Ковин непокретности описане 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 
10.08.2022.године сачинила Записник о отва-
рању писмених понуда са предлогом Оп-
штинском већу општине Ковин о прихватању 
понуде понуђача Горана Димитријевића из 
Баваништа, ул. Пролетерска бр.52, као најпо-
вољније приспеле понуде за прибављање не-
покретности из јавне својине општине Ковин 
описане у члану 1.ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 Тржишна тржишна вредност непок-
ретности из члана 1.ове Одлуке утврђена је 
од стране надлежног пореског органа у виси-
ни од 61,46 €/м2. 
 Изабрани понуђач доставио је понуду 
у износу од 78,21 €/м2 односно укупну пону-
ду у висини од 16.660,00 €. 
 

Члан 5. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о отуђењу-купопродаји 
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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 најповољни-
јег понуђача, или не плати купопродајну це-
ну у року од 30 дана од дана закључења уго-
вора, губи право на повраћај уплаћеног де-
позита у износу од 1353,28 € . 
 

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: 361-112/2022-III од 31. августа 
2022.године 

                                                              
      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
            Ратко Мосуровић 
 
175. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. 
и 70. Закона о енергетској ефикасности и ра-
ционалној употреби енергије („Службени 
гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 
40. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 
149/20),  Програма о финансијској подршци 
унапређењу енергетске ефикасности стамбе-
них зграда, породичних кућа и станова на те-
риторији општине Ковин за 2022. годину 
број: 351-69/2022-III од 08.02.2022. године и 
члана 60. став 1. тачка 29. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин, бр.1/2019 и 
10/2019-исправка),  
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
23.9.2022. године, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О 
СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА КОЈЕ 
СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, 
ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И 
УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА 
ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ 

ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 
УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22 
 

Члан 1. 
У Правилнику о суфинансирању мера 

енергетске санације породичних кућа, стано-
ва које се односе на унапређење термичког 
омотача, термотехничких инсталација и град-
ње соларних колектора за централну примену 
потрошне топле воде по јавном позиву упра-
ве за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности број 351-232/2022-III од 
06.04.2022. годинеу члану 6. став 1. тачка 1. 
мења се и гласи: 
 

„Укупно планирана средства које 
општина заједно са средствима Управе за 
подстицање и унапређење енергетске ефи-
касности додељује за суфинансирање Про-
грама енергетске санације породичних ку-
ћа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 
1/22, износе 8.197.000,00 динара, од чега је 
4.197.000,00 динара определила општина 
Ковин, а 4.000.000,00 динара Управа за 
подстицање и унапређење енергетске ефи-
касности, а за суфинансирање мера из овог 
члана 6.197.000,00 динара, од чега је 
3.197.000,00 динара определила општина 
Ковин, а 3.000.000,00 динара Управа за 
подстицање и унапређење енергетске ефи-
касности.“ 
                            

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу наред-

ног дана од дана доношења а објавиће се у 
„Сл. листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 351-640/2022-III од 23. септембра 

2021. године 
                                       

                      ПРЕДСЕДНИЦА 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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       На основу члана 361. став 1. и члана 363. 
став 4. Закона о  енергетици (''Сл. гласник 
РС'', број  145/2014, 95/2018- др.закон, 
40/2021), члана 28. став 2. Закона о комунал-
ним делатностима (''Сл. гласник РС'', број  
88/2011, 104/2016, и 95/2018), тачке 10.3 Ме-
тодологије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом  која је 
саставни део Уредбе о утврђивању Методо-
логије за одређивање цене снабдевања крај-
њег  купца топлотном енергијом (''Сл. глас-
ник РС'', број 63/2015),  члана 60. став 1. тач-
ка 11, а у вези са чланом 15. став 1. тачка 2. 
Статута општине Ковин (''Сл. лист општине  
Ковин'' , бр. 1/2019 и 10/2019- исправка),  и 
члана  55. Одлуке о условима и начину снаб-
девања топлотном енергијом купаца на под-
ручју општине Ковин (''Сл. лист општине  
Ковин'', бр. 16/2016 и 1/2017-др. Одлука, 
13/2018 и 10/2019)   
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 23.9.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА КРАЈНЕ 
КУПЦЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СИСТЕМ 

ТОПЛОДАЛЕКОВОДА 
 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку о цена-
ма топлотне енергије која је донета од стране 
надлежног органа енергетског субјекта, 
Скупштине друштва  ''TE Controls'' doo Ko-
vin, од дана 12.09.2022. године . 

 
II 

 Саставни део овог Решења је Одлука  
о ценама топлотне енергије, Скупштине дру-
штва  ''TE Controls'' doo Kovin, од  12.09.2022. 
године . 
 

III 
 Даном доношења овог Решењем пре-
стаје да важи Решење о давању сагласности 
на одлуку о промени цена топлоте за корис-
нике прикључене на систем топловода,  број 
38-49/2014- III  од 15.12.2014. године. 

IV 
 Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а примењиваће се од 01.10.2022. го-
дине. 
 

V 
 Решење ће се објавити у ''Службеном 
листу општине Ковин'' и на званичној ин-
тернет страници енергетског субјекта и оп-
штине Ковин. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 38-607/2022-III од 23. септембра 2022. г. 
     
          ПРЕДСЕДНИЦА 
                    Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
177. 
 

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. Ста-
тута 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,  дана 23.9.2022. 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 2022. годину, 
раздео 4. Општинска управа, Програм 15 – 
Локална самоуправа – програмска класифи-
кација 0602, Програмска активност – Текућа 
буџетска резерва – програмска класификаци-
ја 0602-0009, функционалана класификација 
160, позиција 165, економска класификација 
499-ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, одобравају се сред-
ства у износу од 180.000 динара у корист ди-
ректног корисника Општинска управа Ковин, 
за превоз дрва за социјално угрожено станов-
ништво. 
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Члан 2. 
Средства из тачке 1. Овог Решења, 

распоређују се у оквиру раздела 4. Општин-
ска управа Ковин, Програм 11- Социјална и 
дечија заштита (класификација 0902), Про-
грамска активност: Једнократне помоћи и 
други облици помоћи (класификација 0902-
0001), функција 010–Болест и инвалидност, 
позиција 112, економска класификација 472-
Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  из-
нос од 180.000 динара. Промена се врши се 
на извору 01-Приходи из буџета. 

 
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 до-
ношења, и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40-249/2022-III од 23. септембра 2022. 
године  

                                                                                                           
ПРЕДСЕДНИЦА 

                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
178. 
 

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 класифи-
кација 0602, Програмска активност – Текућа 
буџетска резерва – програмска класификаци-
ја 0602-0009, функционалана класификација 
160, позиција 165, економска класификација 
499-ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, одобравају се сред-
ства у износу од 197.000 динара у корист ди-
ректног корисника Општинска управа Ковин, 
за недостајуће мере за реализацију мера енер-
гетске ефикасности.  
 

   Члан 2. 
Средства из тачке 1. Овог Решења, 

распоређују се у оквиру раздела 4. Општин-
ска управа Ковин, Програм 17- Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори   енергије 
(класификација 0501), програмска активност: 
Енергетски менаџмент (класификација 0501-
0001), функција 436 – Остала енергија,  на 
позицији 177, конто 454-Субвенције приват-
ним предузећима, износ од „10.651.000“ ди-
нара замењује се износом од „10.848.000“ ди-
нара. Увећање у износу од 197.000 динара вр-
ши се на извору 01-Приходи из буџета. 

 
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 до-
ношења, и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 40-245/2022-III од 08. септембра 2022. г. 

                                                                        
ПРЕДСЕДНИЦА 

                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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179. 
 

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 класифи-
кација 0602, Програмска активност – Текућа 
буџетска резерва – програмска класифика-
ција 0602-0009, функционалана класифика-
ција 160, позиција 165, економска класифика-
ција 499-ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, одобравају се 
средства у износу од 549.000 динара у корист 
директног корисника Општинска управа 
Ковин, за прикључак на водоводну мрежу 
О.Ш.“Бора Радић“ Баваниште. 
 

   Члан 2. 
Средства из тачке 1. Овог Решења, 

распоређују се у оквиру раздела 4. Општин-
ска управа Ковин, Програм 9- Основно обра-
зовање (класификација 2003), на  нови про-
јекат: Прикључак на водоводну мрежу О.Ш. 
“Бора Радић“ Баваниште  (класификација 
2003-5004), функција 912 – Основно образо-
вање,  на нову позицију 331, конто 511-Згра-
де и грађевински објекти, износ од 549.000 
динара. Промена се врши се на извору 01-
Приходи из буџета. 

 
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. 
годину број 400-11/2022-IV. 

 
Члан 4. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40-247/2022-III од 08. септембра 2022. 
године 

                                                                                     
     ПРЕДСЕДНИЦА 
        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
180. 
 

На основу члана 11. став 1. Правил-
ника о суфинансирању мера енергетске са-
нације породичних кућа, станова које се од-
носе на унапређење термичког омотача, тер-
мотехничких инсталација и уградње солар-
них колектора за централну примену пот-
рошне топле воде по јавном позиву управе за 
подстицање и унапређење енегетске ефикас-
ности ЈП1/22, члана 11. став 1. Правилника о 
суфинансирању енергетске санације поро-
дичних кућа и станова путем уградње солар-
них панела за проуизводњу електричне енер-
гије за сопствене потребе и унапређење тер-
мотехничког система путем уградње калори-
метра, циркулационих пумпи, термостатских 
вентила и делитеља топлоте по основу јавног 
позива за суфинансирање програма енергет-
ске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова ЈП1/22 и члана 60. став 1. тач-
ка 23. Статута општине Ковин („Сл. лист оп-
штине Ковин“, број 1/2019 и 10/2019-исправ-
ка) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
31.8.2022. године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ 
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I 
 Мења се Решење о образовању Ко-
мисије за реализацију енергетске санације 
(„Сл. лист општине Ковин“ бр. 7/2022), тако 
што се у тачки II Решења уместо члана Тија-
не Цветковић за члана Комисије именује 
Славољуб Кнежевић, дипл.електро инжењер. 

 
II 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-15/2022-III од 31. августа 2022. 
године 

 
                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ 
                         Ратко Мосуровић 
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