СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XVIII БРОЈ 3

КОВИН, 14. ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ

1. МАРИЈАНА САВИЋ, из
Ковина, Његошева 5, представник
локалне самоуправе;

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
18.
На основу члана 116. став 1. 2. 5. и 6.,
члана 117. став 3. тачка 2.и 5. и став 5. Закона
о основама система образовања и васпитања
("Сл.гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018др.закон 10/2019 и 6/2020), члана 39. став 1.
тачка 55. Статута општине Ковин („Сл. лист
општине Ковин“, број 1/2019) и члана 104.
Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009,
14/2015 и 11/2019)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 06.02.2020.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ
"БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" КОВИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
чланова Школског одбора Гимназије и
економске школе "Бранко Радичевић" Ковин,
пре истека мандата:
1. МИЛАНКА СТАНКОВИЋ, из
Ковина, ул.Виноградарска 43, представник
локалне самоуправе;
2. МАРИНА ДЕСПИНИЋ, из Ковина, ул.Виноградарска 104, представник
локалне самоуправе.
II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског
одобра Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин:

2. АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ, из
Ковина, Аеродромска 16,
представник локалне самоуправе.
III
Мандат новоименованим члановима
Школског одбора из тачке II овог Решења
траје до краја мандата Школског одобра Гимназије и економске школе "Бранко Радичевић" Ковин, именованог Решењем Скупштине општине Ковин број 61-36/2018-I од 05.
јуна 2018. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-1/2020-I од 06. фебруара 2020.
године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
19.
На основу члана 60. став 1. тачка 29.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“ број 1/2019 и 10/2019-исправка) и
Меморандума о сарадњи између Сталне
конференције градова и општина и општине
Ковин бр.1036/1 од 23.12.2019.године, наш
број 016-21/2019 -II
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, је на седници одржаној дана
12.02.2020. године донела
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ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
“УНАПРЕЂЕЊЕ ДОБРОГ УПРАВЉАЊА
НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ“
Члан 1.
Усваја се План активности на реализацији пројекта “Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“. План активности
спроводи се у оквиру Пакета подршке за
унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу коју пружа Стална
конференција градова и општина.
Посебним Решењем одредиће се радни тим за реализацију пројекта.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и
објавиће се у „Службеном листу Општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 016-21/2019-III 12. фебруара 2020. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дип.дефектолог

20.
На основу члана 60. став 1. тачка 10.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, бр.1/2019 и 10/2019-исправка) и члана 3. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе општине Ковин за 2017. годину
(„Сл. лист општине Ковин“, бр.11/2017,
16/2017 и 4/2019), а на захтев Туристичке
организације општине Ковин , који је достављен ради давања сагласности на Правилник
о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
12.02.2020. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И
РАДНИХ ЗАДАТАКА У ТУРИСТИЧКОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

14. Фебруар 2020. године

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у Туристичкој организацији општине Ковин, којим је
систематизовано укупно 2 радна места. Овај
Правилник је донела директорка Туристичке
организације
општине
Ковин
дана
04.02.2020. године.
II
Ово Решење струпа на снагу осмог
дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 332-17/2020-III од 12. фебруара 2020.
г.
ПРЕДСЕДНИЦА,
Сања Петровић, дипл. дефектолог

21.
На основу члана 60. став 1. тачка 23.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 1/2019 и 10/2019-исправка)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
12.02.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за популациону политику општине Ковин у саставу:
1. ЈАСМИНА ЂАКОВ,
председник, представник Дома
здравља Ковин;
2. МИЛЕНА ДЕСПИНИЋ, члан,
представник ПУ „Наша Радост“
Ковин;
3. КАЋА СТАНОЈЕВИЋ
ЖИВИЋ, члан, представник
Центра за социјални рад „Ковин“
Ковин;
4. ВЕЛИНКА ФАРА, члан,
представник Црвеног крста Ковин
и
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5. САНДРА ПРИЈОВИЋ, члан,
представник Општинске управе
Ковин.
II
Задатак Комисије је да промовише
популациону политику у локалној самоуправи да активно учествује у спровођењу програма демографског развоја Републике Србије и АП Војводине и да предузима мере за
подстицај наталитета и унапређења развоја
друштвене бриге о деци.
Своје задатке Комисија за популациону политику општине Ковин ће остваривати
у сарадњи са Комисијом за популациону политику Владе АП Војводине и Министарством задуженим за демографију и популациону политику Републике Србије.
Стручне и административне послове
за потребе Комисије обављаће Општинска
управа Ковин – Одељење за јавне службе и
општу управу.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-1/2020-III од 12. фебруара 2020.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

22.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009,
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012,
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана
60.став 1. тачка 25. Статута општине Ковин
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину („Сл.лист општине
Ковин“ бр. 11/2019),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Страна 3 Број 3

Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2020. годину,
раздео 4. Општинска управа, Програм 15Локална самоуправа -програмска класификација 0602, Програмска активност –Текућа
буџетска резерва- програмска класификација
0602-0009, функционална класификација 160,
позиција 188, економска класификација 499ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се
средства у износу од 814.512,00 динара, у
корист директног корисника Општинска
управа Ковин- за корисника Црвени крст
Ковин, за финансирање услуге Помоћ и нега
у кући за јануар и фебруар 2020 године.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа Ковин-корисник Црвени крст
Ковин, Програм 11. – Социјална и дечија заштита (програмска класификација 0901),
Програмска активност- Дневне услуге у заједници (класификација 0901-0003), функционална класификација 070-Социјална помоћ некласификована на другом месту, на
позицији 121, економска класификација 472Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
извор 01-Приходи из буџета, износ од
814.512,00 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 2020. годину и уговор са Црвеним крстом Ковин.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-23/2020-III од 12. фебруара 2020.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог
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23.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009,
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012,
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана
60. став 1. тачка 25. Статута општине Ковин
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину („Сл.лист општине
Ковин“ бр. 11/2019),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2020. годину,
раздео 4. Општинска управа, Програм 15Локална самоуправа -програмска класификација 0602, Програмска активност –Текућа
буџетска резерва- програмска класификација
0602-0009, функционална класификација 160,
позиција 188, економска класификација 499ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се
средства у износу од 121.716,60 динара, у
корист директног корисника Општинска
управа Ковин- за корисника ДОМ ЗДРАЉА
„КОВИН“ Ковин, за плаћање фактура за испоручене енергенте, комуналне услуге и услуге комуникација за део пословног простора.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа Ковин-корисник Дом здравља
Ковин, Програм 12. –Здравствена заштита
(програмска класификација 1801), Програмска активност- Функционисање установа
примарне здравствене заштите (класификација 1801-0001), функционална класификација 721-Опште медицинске услуге, на позицији 141, економска класификација 464Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, извор 01-Приходи из буџета,
износ од 121.716,60 динара.
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Средства ће бити уплаћена Дому
здравља „Ковин“ Ковин на жиро рачун број
840-239661-12.
Члан 3.
Одељење за општу управу и јавне
службе и Одељење за буџет и финансије Општинске управе Ковин извршиће измене Одлуке о буџету општине Ковин за 2020.
годину и уговор са установом.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-22/2020-III од 12. фебруара 2020.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

24.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009,
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012,
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана
60. став 1. тачка 25. Статута општине Ковин
(«Сл.лист општине Ковин», бр. 1/2019 и
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину („Сл.лист општине
Ковин“ бр. 11/2019),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2020. годину,
раздео 4. Општинска управа, Програм 15Локална самоуправа -програмска класификација 0602, Програмска активност –Текућа буџетска резерва- програмска класификација
0602-0009, функционална класификација 160,
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позиција 188, економска класификација 499ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се
средства у износу од 1.520.000 динара, у корист директног корисника Општинска управа Ковин-Програма и финансијског плана
изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне
потрошње и одржавања путева и улица за
2020. годину за пројектно техничку документацију, анализе и поправку прилазних атарских путева.

Члан 3.
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и животну средину и
Одељење за буџет и финансије Општинске
управе Ковин извршиће измене у Програму и
финансијском плану изградње и уређивања
грађевинског земљишта, расхода буџетских
средстава комуналне потрошње и одржавања
путева и улица за 2020. годину, који су саставни део Одлуке о буџету општине Ковин за
2020. годину.

Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа Ковин на:
1. Програм 2. – Комуналне делатности
(програмска класификација 1102), у оквиру
кога на:
- Програмску активност- Одржавање јавних
зелених површина (класификација 11020002), функционална класификација 660Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, позиција 47, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, извор 01-Приходи из буџета,
износ од 200.000,00 динара;и
- Пројекат 2-Санација водовода-замена азбестних цеви полиетиленским (класификација
1102-П2), функционална класификација 443Изградња, позиција 57, економска класификација 511-Зграде играђевински објекти, извор 01-Приходи из буџета, износ од
540.000,00 динара.
2. Програм 6. – Заштита животне средине (програмска класификација 0401), Програмска активност Управљање отпадним водама (класификација 0401-0004), функционална класификација 520- Управљање отпадним водама, позиција 88, економска класификација 511-Зграде играђевински објекти,
извор 01-Приходи из буџета, износ од
180.000,00 динара.
3. Програм 7- Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура (програмска
класификација 0701), Пројекат 1- Санација
дела саобраћајнице на путу Гај-Мало Баваниште (класификација 0701-П1), функционална
класификација 451- Друмски саобраћај, отвара се нова позиција 333, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, извор 01-Приходи из буџета, износ од
600.000,00 динара.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-24/2020-III од 14. фебруара 2020.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

ОПШТА АКТА УСТАНОВА И
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОВИН
25.
На основу члана 10. Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Ковин број 332-44/2016-I од 06.12.2016. ("Сл.
лист општине Ковин", број 16/2016) и на основу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у
јавном сектору (Сл. гласник РС број 81/2017,
6/2018 и 43/2018),
ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН, дана
04.02.2020. године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И
РАДНИХ ЗАДАТАКА У ТУРИСТИЧКОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се:

Страна 6 Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. укупан број радних места, назив и
опис послова и потребан број извршилаца;
2. услови за обављање послова
Члан 2.
Делокруг рада Туристичке организације Општине Ковин регулисан је Одлуком о
оснивању Туристичке организације Општине Ковин.
II СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА
Члан 3.
1.
Радно место: Директор Туристичке
организације општине Ковин - Директор
локалне туристичке организације туристичког места III или IV категорије / или
места са остварених испод 100.000 ноћења
Услови:
Високо образовање:
 на студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, пo пропису који
уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године;
 на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године.
 активно знање страног језика који
је обухваћен наставним планом и
програмом министарства
надлежног за послове просвете;
 најмање четири године радног
искуства, од чега најмање две
године на руководећем радном
месту;
 знање рада на рачунару.
Број извршилаца: 1
Опис послова:





одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима
запослених у складу са законом и
колективним уговором и утврђује
износе накнаде сарадника у складу са
законом и Статутом;
закључује уговоре у име и за рачун
установе и јединица у саставу;
даје овлашћења за заступање и даје
овлашћења из делокруга свог рада
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запосленим у случајевима одређеним
законом и овим Статутом;
представља и заступа туристичку
организацију (у даљем тексту: ТО);
организује и руководи радом ТО;
доноси правилник о организацији и
систематизацији послова;
предлаже акте које доноси управни
одбор ТО;
предлаже основе пословне политике,
програм рада и план развоја ТО и
финансијски план ТО и предузима
мере за спровођење пословне
политике, плана развоја и програма
рада;
одговоран је за спровођење програма
рада ТО;
одговоран је за материјално финансијско пословање ТО;
доноси Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији
послова и друга општа акта у складу
са законом и статутом ТО;
извршава одлуке управног одбора ТО
и предузима мере за њихово
спровођење;
стара се о законитости рада, одговара
за коришћење и располагање
имовином;

Члан 4.
2. Радно место: Референт за финансијскорачуноводствене послове
Услови: - Средња стручна спрема
- Знање рада на рачунару
Број Извршилаца: 1
Опис послова:
Врши пријем, контролу, груписање и
књижење улазне и излазне документације
и даје налог за финансијско задуживање;
 Врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун плата, накнада зарада и друга примања;
 Врши обрачун плата и осталих исплата;
 Издаје потврде о висини зарада;
 Врши фактурисање услуга;
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Води књигу излазних фактура и других евиденција;
Води прописане електронске евиденције и води електронска плаћање;
Контролише евидентирања пословних промена у пословним књигама и
пословним евиденцијама;
Прати усаглашавање стања књига
основних средстава и главне књиге;
Прати измиривање пореских обавеза;
Учествује у изради обрачуна пореза
на додату вредност;
Израђује месечне извештаје из
делокруга свога рада и одговарање за
њихову тачност;
Ажурира податке у одговарајућим
базама;
Пружа подршку у изради
финансијских извештаја
(периодичних и годишњих) и
годишњег извештаја о пословању;
Врши рачунску и логичку контролу
месечних извештаја, обрађује податке
и израђује статистичке табеле

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о унутрашњoj
организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији општине Ковин број 14/2014 од 18.02.2014. године.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања на огласној табли.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 06/2020 од 04.02.2020. године
ДИРЕКТОР
Дивна Кирилов, дипл. инг.
производ. менаџмента

Страна 7 Број 3

Страна 8 Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
18.

Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Гимназије и економске
школе „Бранко Радичевић“ Ковин ............ 1

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
19.

Одлука о усвајању Плана активности на
реализацији пројекта „Унапређење доброг
управљања на локалном нивоу“; ............... 1

20.

Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака
у Туристичкој организацији општине
Ковин ......................................................... 2

21.

Решење о образовању Комисије за
популациону политику општине Ковин.... 2

22.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве – Црвени крст ................ 3

23.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве – Дом здравља ............... 4

24.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве – ГГЗ .............................. 4

ОПШТА АКТА УСТАНОВА И ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА КОВИН
25.

Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака
у Туристичкој организацији општине
Ковин ......................................................... 5
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