
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XXI  БРОЈ 5 КОВИН, 28. ФЕБРУАР 2023. ГОДИНЕ 

  
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
34. 
 

На основу члана 27. став 10. и члана 
29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гла-
сник 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 
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 12. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, број 1/2019 и 10/2019-
исправка),  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.02.2023. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ЗА 
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ 
ПОНУДА - ПАРЦЕЛА 3172/16 КО 

ДУБОВАЦ 
 

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 3172/16 упи-
сана у ЛН бр. 2729 КО Дубовац,  укуп-
не површини од 0ха 06а 90м² која је у 
јавној својини општине Ковин и према 
врсти земљишта уписана је као грађе-

винско земљиште изван грађевинског 
подручја.  

 
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 
одлуке 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 це-
не непокретности биће утврђен уговором. 

 
Члан 5.  

 Купопродајна цена непокретности 
утврђује се на основу акта надлежног органа, 
којим је извршена процена тржишне вредно-
сти непокретности. 
 

Члан 6. 
Отуђење непокретности из члана 1. 

ове одлуке спровешће се прикупљањем пи-
смених понуда, а по расписаном огласу. 

 
Члан 7.  

 Општинско Веће oпштине Ковин ће 
посебним актом формирати Комисију за 
спровођење поступка прикупљања писмених 
понуда. 
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 Оглас из става 2. овог члана објављу-
је Општинско веће општине Ковин у днев-
ном листу који се дистрибуира на целој тери-
торији Републике Србије. 

Члан 8.  
  Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-28/2023-III од 27. фебруара 2023. 
године 

  
                    ПРЕДСЕДНИЦА  

      Сања Петровић дипл. дефектолог 
 
35. 
 

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 - ис-
пр., 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 приба-
вљању и располагању стварима у јавној сво-
јини 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 
27.02.2023.године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ парцеле 

број 3282/1, 3282/2 и 3282/3 КО Ковин 
 

Члан 1. 
Ставља се ван снаге Одлука о покре-

тању поступка за отуђење непокретности у 
јавној својини општине Ковин непосредном 

погодбом број 463-26/2022-III од 30.01.2023. 
године. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном до-

ношења а објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 463-26/2022-III од 27. фебруара 2023. 
године 

                                                                                   
                           ПРЕДСЕДНИЦА  

                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
36. 
 

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 приба-
вљању и располагању стварима у јавној сво-
јини 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 
27.02.2023. године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  
- парцеле број 3282/2 и 3282/3 КО Ковин 

  
Члан 1. 

 Покреће се поступак за отуђење непо-
кретности које су у јавној својини општине 
Ковин непосредном погодбом и то: 
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 катастарска парцела број 3282/2 у 
укупној површини од  367м², упи-
сана у лист непокретности бр. 
6097 КО Ковин н којој се налази 
објекат и то: 
 - помоћна зграда површине 
41м² и  

 катастарска парцела број 3282/3 у 
укупној површини од 3м², уписа-
на у лист непокретности бр. 6097 
КО Ковин  

 
Члан 2. 

 Парцела број 3282/2 у површини од 
367м² отуђује се непосредном погодбом из 
јавне својине општине Ковин из разлога што 
је на предметној парцели изграђен објекат и 
стицањем права својине на парцели стећиће 
се услови да се бесправно изграђени објекат 
озакони. 
 Парцела број 3282/3 у површини од 
3м² отуђује се непосредном погодбом из јав-
не својине општине Ковин јер не испуњава 
услове да буде грађевинска парцела а исто-
времено напред поменута парцела налази се 
непосредно поред парцеле 3282/2 на којој су 
изграђени објекти. 
 

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. Небојша Пејковић-члан 
 3. Марија Веселиновић-члан 
 4. Лавиника Ђорђевић -члан 
 5. Никола Буљугић-члан 
 
 Задатак Комисије је да: 

 -прибави извештај надлежног поре-
ског 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  непо-
кретности из јавне својине општине Ковин 
непосредном погодбом и предлогом Уговора 
о отуђењу непокретности из јавне својине оп-
штине Ковин непосредном погодбом и исте 
достави надлежном органу општине Ковин 
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: 463-26/2022-I од 27. фебруара 2023. 
године 

                                                                                      
                 ПРЕДСЕДНИЦА  

                  Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
37. 
 

На основу члана 10. став 2 Одлуке о 
оснивању туристичке организације општине 
Ковин ( “Сл.лист општине Ковин“, бр. 
16/2016) и члана 60. став 1. тачка 10. Статута 
општине Ковин ( “ Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 1/2019 и 10/2019 – исправка)  
            ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана  
27.02.2023.године, д а ј е   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
ЗАДАТАКА У ТУРИСТИЧКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН 
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I 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 
измени и допуни правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних зада-
така у Туристичкој организацији општине 
Ковин број 23/2023 од 23.02.2023. године. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

   Број: 332-8/2023-III  од 27. фебруара 2023. 
године 

                                                           
           ПРЕДСЕДНИЦА 

         Сања Петровић дипл.дефектолог 
 
38. 
 

На основу члана 247. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“ број: 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлика УС 
и 113/2017 И 95/2018-аутентично тумачење ) 
и члана 60. тачка 29. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, број: 1/2019  и 
10/2019-исправка), 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.02.2023. године, д о н е л о   ј е 
 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању текста Анекса 4 Колектив-
ног уговора за запослене у Предшколској 
установи „Наша радост“ Ковин и давању 
овлашћења Председнику Општине Ковин 
да у име оснивача потпише Колективни 

уговор 
 

1. ПРИХВАТА СЕ текст Анекса 4 
Колективног уговора за запослене у Пред-
школској установи „Наша радост“ Ковин, ко-
ји је предложио оснивач, репрезентативни 
синдикат и директор Предшколске установе. 
 

2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председница 
Општине Ковин да у име Општине Ковин, 
као оснивача јавних установа, потпише 
Анекс 4 Колективног уговора за запослене у 
Предшколској установи „Наша радост“ Ко-
вин. 

 
3. Саставни део овог Закључка је 

Анекс 4 Колективног уговора за запослене у 
Предшколској установи „Наша радост“ Ко-
вин. 
 

4. Овај Анекс сматра се закљученим 
када га потпишу представници уговорних 
страна, а ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине 
Ковин. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 60-81/2023-III од 27. фебруара 2023. 
године 

    
                       ПРЕДСЕДНИЦА  
                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
 На основу одредбе члана 240. став 1. 
Закона о раду („Службени гласник РС“ број: 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС, 113/2017- одлука УС, 
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), 
одредбе члана 83. Колективног уговора за 
запослене у Предшколској установи „Наша 
радост“ Ковин дел. бр. 638/2020 од 
12.11.2020. године, Анекса 1 Колективног 
уговора за запослене у Предшколској ус-
танови „Наша радост“ Ковин дел. бр. 838/1-
2021 од 1.9.2021. године, Анекса 2 Колектив-
ног уговора за запослене у Предшколксој ус-
танови „Наша радост“ Ковин дел. бр. 1248/1-
2021 од 22.12.2021. године, Анекса 3 Колек-
тивног уговора за запослене у Предшколској 
установи „Наша радост“ Ковин дел. бр. 
1465/1-2022 од 12.12.2022. године, Посебног 
колективног уговора за запослене у установа-
ма предшколског васпитања и образовања 
чији је оснивач Република Србија, аутономна 
покрајина и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“ бр. 97/2020 и 
6/2023) и Уредбе о коефицијентима за обра-
чун и исплату плата запослених у јавним 
службама („Сл. гласник РС“ бр.  44/2001, 
15/2002-др. уредба, 30/2002, 32/2002-исп., 
69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 
130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 
81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 
32/2006, 58/2006, 86/2006, 106/2006, 10/2007, 
40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 
9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 



28. Фебруар 2023. године                 С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                     Страна 5 Број 5 
 
 

 

 

54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 
25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 
11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 
19/2021, 48/2021 и 123/2001-др. закони) 
између 

 Општине Ковин ( у даљем тексту: 
Оснивач), коју представља 
председницa општине Ковин: Сања 
Петровић; 

 Предшколске установе „Наша 
радост“ Ковин ( у даљем тексту: 
Установа), коју представља и заступа 
директор Александра Алавања, и 

  Синдикална организација „Наша 
радост“ Ковин коју заступа и 
представља председник синдикалне 
организације Благиња Царан ( у 
даљем тексту: Синдикална 
организација закључују 

 
АНЕКС 4 КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „НАША РАДОСТ“ КОВИН 

Дел. бр. 638/2020 од 12.11.2020. године 
 

Члан 1. 
У Колективном уговору за запослене 

у Предшколској установи „Наша радост“ 
Ковин дел. бр. 638/2020 од 12.11.2020. годи-
не, у члану 36.  став 1. после тачке 4) додаје 
се тачка 5) која гласи: 
„5) за 40 година у радном односу-две и по 
просечне плате“. 
 
 У члану 36. став 3 речи: „ у којој на-
вршава 10, 20, 30, и 35 година“ замењују се 
речима: „ у којој навршава 10, 20, 30, 35 и 40 
година“. 
 

Члан 2. 
 У свему осталом Колективни уговор 
за запослене у Предшколској установи „На-
ша радост“ Ковин дел. број 638/2020 од 
12.11.2020. године и Анекс 1 Колективног 
уговора за запослене у Предшколској уста-
нови „Наша радост“ Ковин дел. бр.838/1-
2021 од 1.9.2021. године, Анекс 2 Колектив-
ног уговора за запослене у Предшколкој 
установи „Наша радост“ Ковин дел. бр. 
1248/1-2021 од 22.12.2021. године и Анекс 3 
Колективног уговора за запослене у 

Предшколској установи „Наша радост“ Ко-
вин дел. бр. 1465/1-2022 од 12.12.2022. годи-
не остаје на снази. 
 

Члан 3. 
 Овај Анекс 4 Колективног уговора за 
запослене у Предшколској установи „Наша 
радост“ Ковин ступа на снагу даном потпи-
сивања од стране учесника закључивања. 
 

Синдикална организација „Наша радост“ 
Ковин коју заступа и представља председник 

синдикалне организације Благиња Царан 
______________________ 

 
 

Директор Предшколске установе „Наша 
радост“ Ковин Александра Алавања 

______________________ 
 
 

Председница општине Ковин Сања Петровић 
______________________ 

 
 
39. 
 
        На основу члана 247.  Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018), у вези са чланом 60. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јав-
ног предузећа за комунално стамбену делат-
ност а са Законом о јавним предузећима („Сл. 
лист општине Ковин“, број 11/2016, 10/2018 
и 12/2022)  и члана  60. став 1. тачка 29. Ста-
тута општине Ковин („Сл. лист општине Ко-
вин“, број 1/2019 и 10/2019-исправка) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
14.02.2023. године, д о н е л о   ј е 
 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању Анекса II Колективног 

уговора код  послодавца Јавног предузећа  
за комунално стамбену делатност  

„Ковински комуналац“  Ковин 
 
 1. ПРИХВАТА СЕ Анекс II  Колек-
тивног уговора код  послодавца Јавног пре-
дузећа  за  комунално стамбену делатност  
„Ковински  комуналац“  Ковин. 
 



Страна 6 Број 5                         С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т             28. Фебруар 2023. године 
 
 

 

 

           2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председница  
општине Ковин, Сања Петровић,  да у име 
општине Ковин као оснивача јавног преду-
зећа, потпише Анекс II Колективног уговора 
код  послодавца Јавног предузећа  за  кому-
нално стамнбену делатност „Ковински  кому-
налац“  Ковин. 
 
 3. Саставни део овог Закључка је 
Анекс II наведеног Колективног уговора. 
             
 4.  Анекс II Колективног уговора  код 
послодавца Јавног предузећа  за  комунално 
стамбену делатност „Ковински комуналац“  
Ковин сматра се закљученим када га потпи-
шу представници уговорних страна, а ступа 
на снагу наредног дана од дана објављивања 
на огласним таблама општине Ковин и  јав-
ног предузећа. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 023-8/2023-III од 14. фебруара 2023. 
године 

                              
             ПРЕДСЕДНИЦА     
        Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 

 
На основу члана 247. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17-УС, 
113/17 и 95/18-аутентично тумачење), 

 
 1. ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, 
(у даљем тексту: Послодавац), кога заступа, 
В.Д: Директора Милан Милованов, дипл. 
географ, 
 2. Синдикална организација ЈП „Ко-
вински комуналац“ Ковин (у даљем тексту: 
Синдикат), који заступа В.Д. Председника, 
Стеван Ранковски, 
 3. Општина Ковин (у даљем тексту: 
Оснивач), коју заступа Председницa 
Петровић Сања, дипл. дефектолог, закључују 
дана _____________. године, 
 

АНЕКС II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
КОД ПОСЛОДАВЦА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО 
СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ 

„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН 
 

Члан 1. 
 

 Потписници Колективног уговора 
код послодавца Јавног предузећа за комунал-
но-стамбену делатност „Ковински комуна-
лац“ Ковин закљученог 25.10.2021. године, 
овим Анексом II исти дефинишу висину ос-
новице за утврђивање основне зараде запос-
лених у ЈП „Ковински комуналац“ Ковин. 
 

Члан 2. 
 

 Члан 56. мења се и гласи: 
"Основну зараду, у смислу овог Уго-

вора, чини производ основице за утврђивање 
основице зараде на бази просечног месечног 
фонда часова од 174 часа (у даљем тексту: 
основица) и којефицијента посла. 

Основица за утврђивање основне за-
раде утврђује се у износу од 27.500,00 дина-
ра. " 
 

Члан 3.  
 

Учесници овог Анекса II уговора се 
обавезују да, у оквиру својих овлашћења, 
предузму све потребне радње за примену ње-
гових одредби. 

 
Члан 4. 
  

 Овај Анекс II уговора ступа на снагу 
и примењује наредног дана од дана објављи-
вања на Огласној табли Општине Ковин и ЈП 
„Ковински комуналац“ Ковин 
 
 
 

УГОВOРНЕ СТРАНЕ: 
 

ЈП „Ковински комуналац“ Ковин В.Д. 
ДИРЕКТОРА 

Милан Милованов, дипл.географ 
 

Синдикална организација ЈП „Ковински 
комуналац“ Ковин 
ВД ПРЕДСЕДНИК 
Стеван Ранковски 

 
Општина Ковин 
ПРЕДСЕДНИЦА 

Петровић Сања, дипл. дефектолог 
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40. 
 

На основу члана 69. Закона о буџет-
ском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010, 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, 118/2021, 138/2022 и 118/2021- др. 
закон), члана 60.став 1. тачка 25. Статута оп-
штине Ковин («Сл.лист општине Ковин», бр. 
1/2019 и 10/2019), и члана 17. Одлуке о буџе-
ту општине Ковин за 2023. годину („Сл.лист 
општине Ковин“ бр. 15/2022)    

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 2023. 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 155, економска класификација 499- 
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в а ј у  се  
средства у износу од 2.982.000 динара, у ко-
рист индиректног корисника Туристичка 
организација Ковин, за непланиране радове 
на побијању шипова на ковинском Дунавцу. 

 
 Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, ра-
споређују се у оквиру раздела 4. Општинска 
управа Ковин, глава 4.2. Туристичка органи-
зација опоштине Ковин, Програм 4. – Развој 
туризма (програмска класификација 1502), 
уводи се нови Пројекат: Побијање шипова 
за понтоне (класификација 1502-5001), функ-
ционална класификација 473 – Туризам, ово-
де се нове позиције 285, економска класифи-
кација 512 – Машине и опрема износ од 
2.922.000 динара и 286, економска класифи-
кација 511 – Зграде и грађевински објекти из-
нос од 60.000 динара. Промена се врши на 
извору 01 – Приходи из буџета у укупном из-
носу од 2.982.000 динара. 

                                                  
Члан 3. 

Налаже се надлежним одељењима у 
Општинској управи Ковин и Туристичкој ор-
ганизацији да изврше потребне измене у пла-
ну расхода, који је саставни део одлуке о бу-
џету општине Ковин за 2023. годину и Фи-
нансијском плану Туристичке организације.  

 
Члан 4. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40-43/2023-III од 27. фебруара 2023. г. 
                                                                                                          
                                    ПРЕДСЕДНИЦА 
                   Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
41. 
 

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, 118/2021, 138/2022 и 118/2021- др. 
закон), члана 60.став 1. тачка 25. Статута оп-
штине Ковин («Сл.лист општине Ковин», бр. 
1/2019 и 10/2019), и члана 17. Одлуке о буџе-
ту општине Ковин за 2023. годину („Сл.лист 
општине Ковин“ бр. 15/2022)    

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 2023. 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 155, економска класификација 499- 
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в а ј у  се  
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средства у износу од 3.336.000 динара, у ко-
рист директног корисника Општинска уп-
рава Ковин, за непланиране трошкове за из-
раду пројектно-техничке документације. 

  
 Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, ра-
споређују се у оквиру раздела 4. Општинска 
управа Ковин, на: 

Програм 4.– Развој туризма (програм-
ска класификација 1502), уводи се нови Про-
јекат: Изградња објекта, инфраструктурно 
опремање и партерно уређење градског купа-
лишта „Шљункара“ (класификација 1502-
5002), функционална класификација 473- Ту-
ризам, уводи се нова позиција 287, економ-
ска класификација 511- Зграде и грађевински 
објекти, износ од 1.152.000 динара; и  

 Програм 7.-Организација саобраћаја 
и саобраћајна инфраструктура (програмска 
класификација 0701), Програмска ативност: 
Управљање и одржавање саобраћајне инфра-
структуре (класификација 0701-0002), функ-
ционална класификација 451-Друмски сао-
браћај, позиција 84, економска класификаци-
ја 511- Зграде и грађевински објекти, износ 
од 2.184.000 динара. 

Промена се врши на извору 01-При-
ходи из буџета у укупном износу од 
3.336.000 динара. 

  
Члан 3. 

Средства се распоређују у оквиру 
Програма и финансијког плана изградње и 
уређивања грађевинског земљишта, расхода 
буџетских средстава комуналне потрошње и 
одржавања путева и улица на територији оп-
штине Ковин за 2023 годину. 

Одељење за буџет и финансије и Оде-
љење за урбанизам, стамбену, комуналну де-
латност и животну средину Општинске упра-
ве Ковин извршиће измене Одлуке о буџету 
општине Ковин за 2023. годину и Програма и 
финансијког плана изградње и уређивања 
грађевинског земљишта, расхода буџетских 
средстава комуналне потрошње и одржавања 
путева и улица на територији општине Ковин 
за 2023 годину.                     

    
      Члан 4. 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
Број: 40-45/2023-III од 28. фебруара 2023. 

године 
                                                                                 
        ПРЕДСЕДНИЦА 

                    Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
 
ОПШТА АКТА УСТАНОВА И 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 
ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОВИН 
 
42. 
 

На основу члана 12. и 19. Закона о 
јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - ис-
пр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 
83/2014 - др. закон),члана 24. Закона о раду 
("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумаче-
ње),Уредбе о каталогу радних места у јавним 
службама и другим органоизацијама у јавном 
сектору ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017, 
6/2018 и 43/2018), члана 10. Став1.алинеја 6. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације 
општине Ковин број 332-44/2016 од 
06.12.2016. године ( Службени лист Општине 
Ковин бр.16/2016  и члана 11. Статута Тури-
стичке организације Општине Ковин (Сл. 
лист општине Ковин“ број 17/2016) 

 ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОР-
ГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН, дана 
23.02.2023.године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

ЗАДАТАКА 
У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ОПШТИНЕ  КОВИН 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о унутрашњој  орга-

низацији и систематизацији  радних задатака 
број 77/2020 од 09.11.2020.године, Туристич-
ке организације општине Ковин, после члана 
5. додаје се члан 6. који гласи: 
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 „ 4. Радно место: Организатор за развој и 
промоцију туристичких производа 
 
Услови:  

1. стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно на 
основним студијама у трајању од најма-
ње четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године  

   2. знање страног језика 
   3. знање рада на рачунару 
   4. најмање 1 година -радног искуства из 
области делокруга рада. 
 

Број  Извршилаца : 1 
 
 Опис послова: 

- реализује активности у вези са креи-
рањем, развојем и промоцијом туристичких 
производа; 

- сарађује са туристичком привредом 
и другим организацијама које учествују у 
креирању, развоју и промоцији туристичких 
производа као и са међународним странама 
од интереса; 

- реализује активности на пласману 
креираних производа; 

- учествује у изради туристичког про-
пагандног материјала за домаћа, регионална 
и међународна тржишта; 

- учествује у изради извештаја о спро-
веденим активностима: 

- комплетира базе података према 
усвојеним концептима и методологијама; 

- реализује студијске туре представ-
ника туристичких оператера са датог тржи-
шта, повезује  их са носиоцима туристичке 
понуде; 

- учествује у организацији промоције 
дестинација на туристичким сајмовима; 

- учествује у раду на берзама, радио-
ницама, продајним мисијама и повезивању 
понуде / производа са тражњом која се креи-
ра на тржишту; 

- организује промотивне активности 
на изабраном тржишту: 

- предлаже и ораганизује промотивне 
активности, кампање, медијске и друге про-
мотивне садржаје у сарадњи са другим орга-
нима; 

- учествује у организацији протоко-
ларних програма, активности у сарадњи са 
општинским оделењем за односе са јавно-
шћу. 
 

Члан 2. 
Чланови 6.  и 7. постају чланови 7. и 8. 

 
Члан 3. 

Правилник о измени и допуни Пра-
вилника о  унутрашњој организацији и систе-
матизацији  радних задатака у Туристиичкој 
организацији општине Ковин ступа на снагу 
даном прибављања сагласности од стране 
Општинског већа општине Ковин. 
  

Члан 4. 
 Правилник о измени и допуни Пра-
вилника објављује се на огласној табли Уста-
нове. 
     
                                      ДИРЕКТОР 
                                              Дивна Кирилов 
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