СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XX БРОЈ 6

КОВИН, 5. АПРИЛ ГОДИНЕ

АКТА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
63.
На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне ("Сл. гласник РС", бр. 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, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 –
усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. закон) члана 32. став 1. тачка 3.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.
закон, 47/18 и 111/2021- др. закон), члана 25. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник PC", бр. бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 , 63/13-исправка, 108/13, 142/14,
68/15 -др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), и члана 39.
став 1. тачка 3. Статута општине Ковин ("Службени лист општине Ковин" 1/2019 и 10/2019- исправка),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 05.4.2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2019,
4/2019, 11/2019, 2/2021, 7/2021 и 19/2021) у члану 14. став 1. табела у којој је прописана накнаде за
коришћење јавне површине, мења се и гласи:
„

Основицa

Највиши износ
накнаде дневно
(динара)

1. Накнада за коришћење простора на јавној површини у
пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе,
књига н других публикација, производа старих и
уметннчкнх заната и домаће радиности
2. Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за
сопствене потребе и за потребе других лица, као и за
коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствснс
потребе и за потребе других лица, за које дозволу издаје'
надлежии орган јединице локалне самоуправе

м2

125,44

м2

102,83

3. Накнада за коришћење јавне површинс по основу заузећа
грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова и изградњу

м2

185.07

Ред.
број

Врста накнаде

„
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Члан 2.
У члану 21. Одлуке тачка 6. – брише се.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а објавиће се у „Сл. листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 418-4/2022-I од 05. априла 2022. године.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

64.
На основу члана 20. став 1. тачка 15.
Закона о локалној самоуправи („Сл. глсник
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 6. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин,
бр.1/2019 и 10/2019-исправка)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 05.4.2022.
године, доноси

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл. листу општине
Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 501-27/2022.-I од 05. априла 2022.
године.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

65.
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О
ЗАШТИТИ ПЧЕЛА У СРБИЈИ
Члан 1.
Овом одлуком прихвата се иницијатива Савеза пчеларских организација Србије
и Националне агенције за локални економски
развој за потписивање Декларације о заштити
пчела у Србији.

На основу члана 32. став 1. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 , 47/2018
и 11/2021) и члана 39.став 1. тачка 34. Статута општине Ковин („ Сл.лист општине Ковин“, бр. 1/2019 и 10/2019-исправка)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 05.4.2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ КОВИН

Члан 2.
Прихватањем Декларације о заштити
пчела у Србији општина Ковин исказује своју намеру да у наредном периоду напусти
праксу третирања комараца из ваздуха средствима отровним за пчеле и приступи предузимању мера заштите пчела од тровања проузрокованих неадекватном применом средстава за заштиту биља.

Члан 1.
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на употребу
имена општине Ковин у називу удружења
„Ковин Хумано срце“.
2.Правно лице може користити име
само у службене сврхе.

Члан 3.
Овлашћује се председница општине
да испред општине Ковин потпише Декларацију о заштити пчела у Србији.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
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Тодоровић, в.д. директора, ЈП
„Ковин-гас“ Ковин;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 016-7/2022 -I од 05. априла 2022.
године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

66.
На основу члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана
29. став 1. тачка 3. и члана 41. став 1. тачка 5.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Сл.
гласник РС“, бр. 87/18), члана 7. Уредбе о
саставу, начину и организацији рада штабова
за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр.
27/2020) и члана 4. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин („ Сл.лист општине
Ковин“, бр. 20/2020)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 05.4.2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ КОМАНДАНТА,
ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА,
НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
У Решењу о именовању команданта,
заменика команданта, начелника и чланова
општинског штаба за ванредне ситуације за
територију Општине Ковин број 217-43/2020I од 06.11.2020.године („Сл. лист општине
Ковин број 21/2020„ )
- члан. 1. став 1. тачка 4. алинеја 1.
мења се тако да уместо: „мајор
Слободан Крстић“, представник
Војске Републике Србије“, треба да
стоји: „капетан прве класе Срђан
Срдановић, представник Војске
Републике Србије“;
- члан. 1. став 1. тачка 4. алинеја 3.
мења се тако да уместо: “Вук
Вуковић, директор ЈП „Ковин-гас“
Ковин треба да стоји: „Горан
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Члан 2.
Мандат новоименованог члана траје
до истека мандата члановима утврђеним Решењем о именовању команданта, заменика
команданта, начелника и чланова општинског штаба за ванредне ситуације за територију Општине Ковин број 217-43/2020-I од
06.11.2020.године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-3/2022-I од 05. априла 2022.
године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
67.
На основу члана 44. тачка 5. Закона о
локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/2007 и 83/2014-др.закон,101/2016-др.
закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана
56. тачка 6. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“ број 1/2019 и 11/2019исправка),
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОВИН, дана 21.03.2022. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
КОРИСНИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПОМОЋИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА
СТАНОВАЊА РОМА И РОМКИЊА
КРОЗ КУПОВИНЕ КУЋЕ
1. Именује се Комисија за избор корисника за реализацију помоћи за доделу
средстава намењених побољшању услова
становања Рома и Ромкиња кроз куповину
куће (у даљем тексту: Комисија за избор
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корисника) на територији општине Ковин у
саставу:
1. ВЕСНА НОВАКОВ, ромски координатор
Ковин - председник,
- БИЉАНА ФИЛИПОВИЋ, саветник у
Одељењу за јавне службе и општу управу,
заменик председника,
2. СТОЈАНКА ТАСИЋ, руководилац
Одељења за јавне службе и општу
управу,члан,
- ДРАГАНА БАКУРСКИ, саветник у
Одељењу за јавне службе и општу управузаменик члана
3. СПЕРАНЦА КОЗИЦА, сарадник у
Одељењу за јавне службе и општу управу,
члан,
- МИРЕЛА ВЛАОВИЋ, виши референт у
Одељењу за јавне службе и општу управузаменик члана
4. МИХАЈЛО ЈОКИЋ, самостални саветник
у Одељењу за урбанизам и стамбено
комуналне послове, члан.
- ВЕСНА МАРИНКОВ , службеник за јавне
набавке - заменик члана,
2. Комисија за избор корисника усваја Правилник о условима и мерилима за избор корисника за реализацију помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања Рома и Ромкиња кроз куповину
куће.
3. Комисија за избор корисника има
задатак да изабере корисника за реализацију
помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања Рома и Ромкиња
кроз куповину куће.
4. Након спроведеног првостепеног
поступка Комисија за избор корисника доноси Одлуку о додели средстава намењених побољшању услова становања Рома и Ромкиња
кроз куповину куће са Листом корисника
рангираних према реду првенства на основу
испуњености услова и броја освојених бодова.
5. Именује се Јелена Наранчић за
службеника одговорног за контролу квалитета.
6.Обавезује се службеник одговоран
за контролу квалитета да потпише Изјаву о
непристрасности и поверљивости.

5. Април 2022. године

7. Службеник за контролу квалитета
има задатак да изврши контролу квалитета
документа.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Ковин „.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења
садржан је у одредбама члана 44. тачка 5. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник
РС“ број: 129/2007 и 83/2014-др. закон,
101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) којим је прописано да Председник општине, доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком
Скупштине.
Чланом 56. тачка 6.Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број
1/2019 и 11/2019- исправка), прописано је да
Председник општине доноси појединачне
акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине.
С обзиром на изнето одлучено је као
у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети жалба
Општинском већу општине Ковин у року од
15 дана од дана пријема Решења.
Доставити:
1. Члановима Комисије од 1 до 8,
2. Архиви
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОВИН
Број:9-9/2022-II од 22.03.2022. године
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Сања Петровић, дипл. дефектолог

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
68.
На основу члана 46.став1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“ број 129/2007,83/2014-др.закон,101/2016др. закон,47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 63. Став 1. тачка 29. Статута општине Ковин (Сл.лист општине Ковин „ број 1/2019 и
10/2019-испр)
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
31.3.2022.године, доноси

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
31.3.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН –
ПАРЦЕЛА бр. 1617 И 1616 КО
БАВАНИШТЕ ПРИКУПЉАЊЕМ
ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН –
ПАРЦЕЛА бр. 1617 И 1616 КО
БАВАНИШТЕ
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ
ПОНУДА

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности из
јавне својине општине Ковин-парцела 1617 и
1616 КО Баваниште прикупљањем писмених
понуда број 463-58/2021-III од 03.02.2022. године.

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за
отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин прикупљањем писмених понуда и то:
 катастарска парцела број 1617 у
укупној површини од 0ха 8а 65м²,
уписана у лист непокретности бр.
3534 КО Баваниште;

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном. листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463--58/2021-III од 31. марта 2022.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

69.
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
стварима у јавној својини („Сл.лист општине
Ковин, број 3/2019 , 11/2019,2/2021,7/2021 и
19/2021), и члана 60. став 1. тачка 12. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
број 1/2019 и 10/2019-исправка),



катастарска парцела број 1616 у
укупној површини од 0ха 6а
07м²,са изграђеним објектима и
то :
- породична стамбена зграда
површине 61м2
- помоћна зграда површине
15м2

све то уписано у лист непокретности бр.
3534 КО Баваниште.
Члан 2.
Наведене катастарске парцеле 1617 и
1616 КО Баваниште налази се у грађевинском подручју насеља Баваниште, у зони породичног становања.
Члан 3.
Право подношења писмених понуда
за отуђење непокретности из члана 1. ове одлуке имају физичка и правна лица и предузетници.
Понуђач је у обавези да достави јединствену понуду за обе парцеле.
Члан 4.
Почетна купопродајна цена непокретности која се отуђује из јавне својине општине Ковин, утврђује се у висини тржишне
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вредности предметне непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у
динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије, на дан
уплате.
Члан 5.
Купопродајна цена непокретности
утврђује се на основу акта надлежног органа,
којим је извршена процена тржишне вредности непокретности.
Члан 6.
Отуђење непокретности из члана 1.
ове одлуке спровешће се прикупљањем писмених понуда, а по расписаном огласу.
Члан 7.
Општинско Веће oпштине Ковин ће
посебним актом формирати Комисију за
спровођење поступка прикупљања писмених
понуда.
Оглас из става 2. овог члана објављује
Општинско веће општине Ковин у дневном
листу који се дистрибуира на целој територији 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: 463-58/2021-III од 31. марта 2022.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

70.
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),
члана 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 5. став 1. Одлуке о
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прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“бр.3/2019, 11/2019, 2/2021, 7/2021,
19/2021 и 2/2022) и 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
31.3.2022.године, донелo је
О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Отуђује се из јавне својине, непосредном погодбом парцела у јавној својини
општине Ковин, број 3057/2 у површини од
106 м² уписане у ЛН бр. 6097 КО Ковин.
Члан 2.
Оправданост и целисходност отуђења
непокретности из члана 1. ове Одлуке из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом је у чињеници да парцела број 3057/2
у површини од 106 м2 не испуњава услове да
буде грађевинска парцела. Истовремено напред поменута парцела налази се непосредно
испред парцеле 3055/2 на којој право својине
има Јовић Борјан
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке
спроводи се сагласно одредбама Закона о јавној својини, Закона о планирању и изградњи
и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин.
Члан 4.
Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, образована Одлуком о
покретању поступка за отуђење непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом, Општинског већа општине Ковин бр.463-8/2022-III од 25.02.2022. године, спровела је поступак отуђења из јавне
својине општине Ковин непосредном погодбом непокретности описане у члану 1. ове
Одлуке.
У поступку је дана 14.03.2022.године
прибављен извештај надлежног пореског
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органа о процени тржишне вредности предметне непокретности и то 565,00 динара по
м², што по средњем курсу НБС на дан процене износи 4,80 €/м².
Укупна процењена тржишна вредност непокретности из члана 1 ове одлуке износи 509,05 € (59.890,00 динара)
Комисија је након спроведеног поступка и приспеле понуде дана 17.03.2022.
године сачинила записник о отварању писмене понуде са предлогом Општинском већу о
прихватању понуде понуђача Јовић Борјана
из Ковина, ул. Београдска бр.52 у износу од
62.000,00 (шездестедвехиљаде динара) динара што износи 526,93 €, односно 4,97 €/м², по
средњем курсу НБС на дан достављања поcнуде.
Члан 5.
Непокретност из члана 1.ове одлуке
отуђује се из јавне својине општине Ковин по
цени од 526,93 €, односно 4,97 €/м², што је
више од процењене тржишне вредности коју
је утврдио надлежни порески орган.
Плаћање купопродајне цене непокретности врши се по средњем курсу НБС на
дан уплате.
Члан 6.
О отуђењу непокретности из члана 1.
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин
закључиће се уговор о купопродаји који ће
бити оверен код Јавног бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-8/2022-III од 31. марта 2022.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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71.
На основу члана 58. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 21/2016, 113/2017, 95/2018,
114/2021, 113/2017- др. закон, 95/2018 – др.
закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др.
закон и 123/2021 – др. закон), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места службеника
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 88/2016, 12/2022, 113/2017-др.
закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон,
157/2020 – др. закон и 123/2021 – др. закон),
Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних
места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'' број 88/2016),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на предлог начелника Општинске
управе општине Ковин, дана 31.3.2022.
године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ДВАНАЕСТОЈ ИЗМЕНИ
ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ
КОВИН, БУЏЕТСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ И
ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи Koвин, Правобранилаштву општине
Ковин, Буџетској инспекцији и Интерној ревизији („Сл. лист општине Ковин“ бр.
16/2016, 14/2017, 15/2017, 1/2019 , 8/2019,
10/2019 , 11/2019, 18/2020, 20/2020, 3/2021,
7/2021 и 15/2021) (у даљем тексту: Правилник) у члану 22. Правилника, у Одељку
6.1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ код
радног место под редним бројем 34. назив
радног мета „Просветни инспектор“ мења се
и гласи „Општински просветни инспектор“ а
услови неопходни за рад на наведеном
радном месту мењају се и гласе:

Страна 8 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

„Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, радно искуство у струци
од најмање пет година, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).“
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Члан 2.
Правилник ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 110-2/2022-III од 31. марта 2022.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

72.
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', број
88/2011, 104/2016, и 95/2018), члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник
РС'', број 15/2016 и 88/2019), члана 60. став 1. тачка 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)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, данa 31.3.2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА
ЈП ''КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ'' КОВИН
I
Даје се сагласност на промену цена комуналних и других услуга ЈП ''Ковински комуналац'' Ковин, на основу Ценовника комуналних и других услуга донетог од стране Надзорног
одбора ЈП ''Ковински комуналац'' Ковин, Одлуком број 02-748/6-22 од 23.03.2022. године.

Ред.
бр.
1
2

3

ЦЕНЕ ВОДЕ – ГРАД КОВИН
Категорија корисника

За категорију ''Домаћинства''
За категорију ''здравствених установа, школа дечијих
установа, установа културе и социјалне заштите,
државних, покрајинских и општинских органа и
организација, црквених и верских организација и
удружења грађана''
За категорију ''остали потрошачи''

ЦЕНЕ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА - ГРАД КОВИН
Ред.
Категорија корисника
бр.
1
2

За категорију ''домаћинства''
За категорију ''здравствених установа, школа дечијих
установа, установа културе и социјалне заштите,
државних, покрајинских и општинских органа и
организација, црквених и верских организација и

Важећа Нова цена Проценат
цена без без ПДВ-а повећања
ПДВ-а
42,48
42,48
0%
63,72
63,72
0%

84,96

84,96

0%

Важећа Нова цена Проценат
цена без без ПДВ-а повећања
ПДВ-а
21,24
21,24
0%
31,86
31,86
0%
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удружења грађана''
Остали корисници
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42,48

42,48

0%

ЦЕНЕ ВОДЕ - НАСЕЉЕНА МЕСТА ( села)
Ред.
бр.
1
2

3

Категорија корисника

За категорију ''домаћинства''
За категорију ''здравствених установа, школа дечијих
установа, установа културе и социјалне заштите,
државних, покрајинских и општинских органа и
организација, црквених и верских организација и
удружења грађана''
За категорију ''остали потрошачи''

ЦЕНЕ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА - НАСЕЉЕНА
МЕСТА (села)
Ред.
Категорија корисника
бр.
1
2

3

Ред.
бр.

За категорију ''Домаћинства''
За категорију ''здравствених установа, школа дечијих
установа, установа културе и социјалне заштите,
државних, покрајинских и општинских органа и
организација, црквених и верских организација и
удружења грађана''
За категорију ''остали потрошачи''
ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
Категорија корисника

Важећа Нова цена Проценат
цена без без ПДВ-а повећања
ПДВ-а
40,54
40,54
0%
60,81
60,81
0%

81,08

81,08

0%

Важећа Нова цена Проценат
цена без без ПДВ-а повећања
ПДВ-а
20,27
20,27
0%
30,41
30,41
0%

40,54

40,54

0%

Важећа Нова цена Проценат
цена без без ПДВ-а повећања
ПДВ-а
1 Накнада за изношење смећа по члану домаћинства
87,71
87,71
0%
2 Накнада за изношење смећа за правна лица и предузетнике чији је пословни простор
удаљен до 300м од контејнера за колективно становање ( трговине на мало
непрехрамбеном робом )
2.1. за пословни простор до 200 м2
25,39
25,39
0%
2.2. за пословни простор преко 200 м2: 200 м2 се обрачунава
6,34
6,34
0%
по цени од 25,39 дин/м2, а за сваки пређени м2 преко
200 м2 по цени од
3 Накнада за изношење смећа за правна лица и
1.269,50
1.269,50
0%
предузетнике за трговине на мало прехрамбеном робом,
угоститељске радње ( кафе барови, пекаре, fast food и
сл. ) и киосци са квадратуром до 50 м2-месечни паушал
)
4 Накнада за изношење смећа за правна лица и предузетнике чији је пословни простор
удаљен до 300м од контејнера за колективно становање ( осим за правна лица и
предузетнике из тачке 3.Ценовника )
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4.1. за пословни простор до 300 м2
25,39
25,39
0%
4.2. за пословни простор преко 300 м2: 300 м2 се обрачунава
12,70
12,70
0%
по цени од 25,39 дин/м2, а за сваки пређени м2 преко
300 м2 по цени од
5 За делатност здравствене установе, школе, дечије и
6,34
6,35
0%
спортске установе
6 Услуга пражњења контејнера запремине 5,5 м3 по тури. 4.429,00
4.429,00
0%
Услуга пражњења контејнера најмање једном месечно
из санитарно-хигијенских разлога.
7 Услуга пражњења контејнера запремине 1,1 м3 по
8.562,00
8.562,00
0%
ком.пражњење у дану када се износи у том делу градаОпштине .Пражњење контејнера из санитарнохигијенских разлога једном недељно. Цена на месeчном
нивоу
8 Услуга пражњења пластичних канти за смеће
3.200,00
3.200,00
0%
запремине 120 лит./ком по пражњење у дану када се
износи у том делу града- Општине. Пражњење канти из
санитарно-хигијенских разлога једном недељно. Цена је
на месечном нивоу за пражњење једном недељно.
9 Цена рада камиона ван Ковина по километру мерено од
190,55
190,55
0%
депоније
НАПОМЕНА: Под тачком 1.: Накнада за изношење смећа се обрачунава за максимално 6
чланова домаћинства
10 Рад булдозера на одржавању депонија са ценом рада
9.076,43
9.076,43
0%
возача по часу
11 Комбинована машина са радом радника по часу на
4.402,30
4.402,30
0%
пословима одржавања депонија и другим пословима по
налогу инспекције

Ред.
бр.

ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ЗА КОВИН
Врста услуге

1.Закуп гробног места (уређена парцела):
1.1. Закуп једноструког гробног места за једну годину

Важеће Нове цене Проценат
цене за за Ковин повећања
Ковин без ПДВ-а
без ПДВа
256,29

256,29

0%

1.2. Закуп једноструког гробног места за десет година
2.306,65
2.306,65
0%
(попуст 10%)
Напомена: за закуп двоструког или вишеструког гробног места, цена се одређује
множењем броја гробних места са јединичним ценама из тачака: 1.1. и 1.2.
2. Закуп гробнице (уређена парцела):
2.1. Закуп гробнице за једну годину
2.2. Закуп гробнице за тридесет година

512,62

512,62

0%

15.378,61

15.378,61

0%

3. Накнада за редовно одржавање и уређење гробља - простор ван гробних места (уређене
парцеле):
3.1. Накнада по једном гробном месту за годину дана
302,12
302,12
0%
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3.1.а Накнада по једном гробном месту за 10 година ( са
попустом од 10%)
3.2. Накнада за гробницу за годину дана

Страна 11 Број 6

2719,08

2.719,08

0%

609,38

609,38

0%

Напомена: накнада за двострука или вишеструка гробна места, цена се одређује
множењем гробних места са јединичном ценом из тачка: 3.1.и 3.2.
4. Накнада за обавезан рок почивања за случај смртности :
4.1. Накнада у случају смрти по покојнику за десет година2.562,95
гробно место
4.2. Накнада у случају смрти по покојнику за десет година2.562,94
гробница
4.3. Услуга копања и затварања гробног места
6.557,23

2.562,95

0%

2.562,94

0%

6.557,23

0%

4.4. Услуга сахрањивања у гробницу са отвором са стране

6.557,23

6.557,23

0%

4.5. Услуга сахрањивања у гробницу са демонтажом и
монтажом бетонских гробних плоча
4.6. Услуга есхумације до две године почивања

3.269,26

3.269,26

0%

10.975,72

10.975,72

0%

4.7. Услуга есхумације преко две године почивања

8.675,68

8.675,68

0%

4.8. Услуга процеса паковања костију

7.398,96

7.398,96

0%

4.9. Услуга за коришћење капеле:

1.787,40

1.787,40

0%

5. Услуге превоза специјалним погребним возилом са опремом из Јавног
предузећа:
5.1. Превоз до гробља са подручја града Ковина
1.096,54
1.096,54

0%

5.2. Превоз до гробља ван подручја града Ковина по км

65,22

65,22

0%

558,45

558,45

0%

6. Услуга превоза специјалним погребним возилом без опреме из Јавног
предузећа
6.1. Превоз до гробља са подручја града Ковина
1.644,81
1.644,81

0%

6.2. Превоз до гробља ван подручја града Ковина по км

5.3. Чекање возила по часу

6.3. Чекање возила по часу
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

97,82

97,82

0%

837,67

837,67

0%

Коришћење хладњаче 24 часа са опремом купљеном од
1.872,73
1.872,73
0%
ЈП '' Ковински комуналац'' Ковин
Коришћење хладњаче 24 часа (опрема купљена од
3.745,45
3.745,45
0%
другог добављача)
Коришћење покретне хладњаче у Ковину са опремом од ЈП ''Ковински комуналац'' Ковин,
без накнаде
Коришћење покретне хладњаче у Ковину (опрема
2.809,09
2.809,09
0%
купљена од другог добављача)
Коришћење покретне хладњаче у насељеним местима са
65,22
65,22
0%
опремом купљеном од ЈП ''Ковински комуналац'' Ковин,
без накнаде. Плаћа се само цена превоза по пређеном
километру
Коришћење покретне хладњаче у насељеним местима са 1.872,73
1.872,73
0%
опремом купљеном од другог добављача. Плаћа се и
цена превоза по пређеном километру (цена дата под
тачком 8.2.)
Преузимање покојника са оделења
1363,67
1.363,67
0%

8.5. Купање и облачење покојника

3636,37

3.636,37

0%
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ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА
Ред.
бр.

Врста услуге

Важеће Нове цене Проценат
цене за за Ковин повећања
Ковин без ПДВ-а
без ПДВа

1.Закуп гробног места (уређена парцела):
1.1. Закуп једноструког гробног места за једну годину
128,15
128,15
0%
1.2. Закуп једноструког гробног места за десет година
1.153,33
1.153,33
0%
(попуст 10%)
Напомена: за закуп двоструког или вишеструког гробног места, цена се одређује
множењем броја гробних места са јединичним ценама из тачака: 1.1. и 1.2.
2. Закуп гробнице (уређена парцела):
2.1. Закуп гробнице за једну годину
256,31
256,31
0%
2.2. Закуп гробнице за тридесет година
7.689,31
7.689,31
0%
3. Накнада за редовно одржавање и уређење гробља простор ван гробних места
(уређене парцеле):
3.1. Накнада по једном гробном месту за годину дана
151,06
151,06
0%
3.1.а Накнада по једном гробном месту за 10 година ( са
1359,54
1.359,54
0%
попустом од 10%)
3.2. Накнада за гробницу за годину дана
304,69
304,69
0%
Напомена: накнада за двострука или вишеструка гробна места, цена се одређује
множењем гробних места са јединичном ценом из тачка: 3.1.и 3.2.
4. Накнада за обавезан рок почивања за случај смртности :
4.1. Накнада у случају смрти по покојнику за десет година1.281,48
1.281,48
0%
гробно место
4.2. Накнада у случају смрти по покојнику за десет година1.281,47
1.281,47
0%
гробница
4.3. Услуга копања и затварања гробног места
4.590,06
4.590,06
0%
4.4. Услуга сахрањивања у гробницу са отвором са стране
3.278,62
3.278,62
0%
4.5. Услуга сахрањивања у гробницу са демонтажом и
1.634,63
1.634,63
0%
монтажом бетонских гробних плоча
4.6. Услуга есхумације до две године почивања
5.487,86
5.487,86
0%
4.7. Услуга есхумације преко две године почивања
4.337,84
4.337,84
0%
4.8. Услуга процеса паковања костију
3.699,48
3.699,48
0%
4.9. Услуга за коришћење капеле:
893,70
893,70
0%
ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА ФЕКАЛИЈА
Ред.
бр.

Категорија корисника

1

Изношење и депоновање фекалија у Ковину где има
градске канализације по тури
Изношење и депоновање фекалија у Ковину где нема
градске канализације по тури
Изношење и депновање фекалија у насељеним местима
по тури

2
3

Важећа Нова цена Проценат
цена без без ПДВ-а повећања
ПДВ-а
5.049,93
5.049,93
0%
2.525,81

2.525,81

0%

2.525,81

2.525,81

0%
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Накнада за изношење фекалија за сваки километар
удаљености од Ковина ( додатак на основну цену)
Накнада за црпљење фекалија за удаљености веће од 6 м
од септичке јаме ( додатак на основну цену )
Рад цистерне за одгушење канализације по часу
За правна лица цена се увећава применом коефицијента
К-2

Страна 13 Број 6

176,52

176,52

0%

201,64

201,64

0%

4.544,94
6.817,40

4.544,94
6.817,40

0%
0%

ЦЕНЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Ред.
Врста услуга
Цена без Нова цена Проценат
бр.
ПДВ-а без ПДВ-а повећања
1 Чишћење димњака код домаћинстава
641,98
641,98
0%
2 Чишћење димњака код већих потрошача-правна лица и
8.165,85
8.165,85
0%
предузетници (котларнице)
3 Чишћење димних цеви и котлова код већих потрошача- 12.250,70 12.250,70
0%
правна лица и предузетници (котларнице)
4 Спаљивање чађи у димњацима - домаћинства
821,98
821,98
0%
5 Димничарска контрола исправности димњака
359,98
359,98
0%
6 Димничарски преглед новоизграђених и дограђених
1.155,00
1.155,00
0%
димњака
7 Превоз ван града Ковина по км. - по позиву
63,32
63,32
0%

ЦЕНЕ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ГРАДА
Ред.
бр.

Врста услуга

1
2

Ручно чишћење метлом са пражњењем корпи, по м2
Прочишћавање зелених површина и паркинг простора
са пражњењем корпи, по м2
Чишћење метлом уз ивицу коловоза, по м2
Стругање земљаних наслага уз ивицу коловоза по м2
Грабуљање травњака и равнање кртичњака, по м2
Кошење, сакупљање и одвоз покошене траве у градској
зони, по м2
Кошење путних појасева, по м2
Кошење коровског биља, по м2
Сакупљање лишћа по м2
Рад НК радника, по часу
Рад НК радникапо часу у зимским условима
Рад тракора, са ценом рада возача, по часу
Рад моторне тестере, са радом радника, по часу
Рад телескопске моторне тестере, са радом радника, по
часу
Рад моторних маказа за орезивање, са радом радника, по
часу
Рад машине за бацање снега, са радом радника, по часу

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Важећа Нова цена Проценат
цена без без ПДВ-а повећања
ПДВ-а
1,41
1,69
20%
0,23
0,28
20%
2,81
8,03
2,25
3,32

3,37
9,64
2,70
3,98

20%
20%
20%
20%

2,55
6,18
2,81
281,52
365,95
1.714,86
2.628,16
2.628,16

3,06
7,42
3,37
337,82
439,14
2.057,83
3.153,79
3.153,79

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

786,95

944,34

20%

711,07

853,28

20%
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17 Комбинована машина,са радом радника по часу , на
пословима зимског одржавања саобраћајница
18 Рад трактора са хидрауличним ножем
19 Рад цистерне за отпадне воде са ценом рада радника по
тури
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8.244,27

9.893,12

20%

4.371,97
4.167,78

5.246,36
5.001,34

20%
20%

ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
Ред.
бр.

ЛОКАЛИ:

1

Закуп пијачног простора по м2 - месечно

2

Закуп пијачног простора за власнике по м2 када се
закупнина плаћа годину дана унапред
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА:

7

Једнодневно коришћење тезге за кориснике без
тромесечног закупа
Уколико се на једној тезги нађе два продаваца свако за
себе плаћа ½ цене за једнодневни закуп тезге.Не постоји
могућност закупа само ½ тезге, морају се закупити обе
половине.
Тромесечни закуп пијачне тезге за првог и другог
закупца
Једнодневно коришћење тезге за закупце који су
извршили тромесечни закуп
Продаја робе из путничких аутомобила по возилу
дневно
Продаја робе са камиона и трактора и поред возила

8

Тромесечни закуп рамова за продају бостана

3

4
5
6

Једнодневно коришћење рамова за бостан без
тромесечног закупа
10 Једнодневно коришћење рамова за бостан за закупце
који су извршили тромесечни закуп
ПРОДАЈА РОБЕ У ХАЛИ:
9

11 Тромесчни закуп за продају робе на тезгама. Закупцу се
издаје само ½ тезге
12 Једнодневно коришћење 1/2 за кориснике без
тромесечног закупа
13 Једнодневно коришћење тезге за кориснике који су
извршили тромесечни закуп
14 Једномесечни закуп простора за постављање расхладне
витрине до 3,00 м2
14 а Тромесечни закуп простора за постављање расхладне
витрине до 3,00 м3
15 Трошкови електричне енергије за рад расхладне
витрине - месечно
15 а Трошкови електричне енергије за рад расхладне
витрине - тромесечно

Важеће Нове цене Проценат
цене за за Ковин повећања
Ковин без без ПДВ-а
ПДВ-а
93,24
93,24
0%
68,34

68,34

0%
0%

407,00

407,00

0%

208,17

208,17

0%

5.602,24

5.602,24

0%

256,34

256,34

0%

442,77

442,77

0%

1.028,48

1.028,48

0%

4.033,13

4.033,13

0%

407,00

407,00

0%

256,34

256,34

0%
0%

2.802,67

2.802,67

0%

407,00

407,00

0%

256,34

256,34

0%

5.838,42
0,00

5.838,42

466,06
0,00

1.398,18
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0%

РОБНА ПИЈАЦА:
16 Једнодневно коришћење тезге за кориснике који су
извршили тромесечни закуп
17 Једнодневно коришћење тезге за кориснике који нису
извршили тромесечни закуп
18 Једнодневно коришћење тезге за стране држављане

256,34

256,34

0%

407,00

407,00

0%

407,00

407,00

0%

19 Тромесечни закуп пијачне тезге

5.603,84

5.603,84

0%

20 Наткривени простор , по једном месту

1.580,57

1.580,57

0%

Ред.
бр.
1
2
3
4

5

ЦЕНЕ ЗООХИГИЈЕНСКИХ УСЛУГА
Врста услуга

Хватање паса и мачака и превоз до прихватилишта
(ком)
Смештај у прихватилишту (дан/ком.)

2
3

4

5

259,99

311,99

20%

Враћање обрађене животиње на локацију хватања после
410,79
492,95
20%
обављеног здравственог третмана (ком.)
Здравствени третман (ендо и екто третман, вакцинација,уградња
по важећем
по
микрочипа, кастрација или стерилизација, лечење, еутаназија и
ценовнику важећем
друге ветеринарске услуге ) (ком.)
ветеринарс ценовнику
ке станице ветеринарс
изабране ке станице
на јавној изабране
набавци
на јавној
набавци
Исхрана напуштених и опасних паса у прихватилишту
20,27
24,32
20%
(дневно /ком.)

ЦЕНОВНИК ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
Ред.
Врста радова
бр.
1

Важећа Нова цена Проценат
Цена без без ПДВ-а повећања
ПДВ-а
1.369,32
1.643,18
20%

Разбијање постојећих ивичњака-греда компресором и
мацолом. Обрачун по м3
Маш-ручни утовар шута у возило и одвоз на градску
депонију. Обрачун по м3
Довоз насип. и сабиј. тампон шљунка д=10-15 цм
испод ивичњака, тротоара, кулије плоча и слично.
Обрачун по м3 уграђеног шљунка
Справљање бетона МБ-20 и израда бетонске подлоге
испод ивичњака, уз ивичњаке и слично. Обрачун по м3
уграђеног бетона
Набавка и уградња бетонских ивичњака димензије 12 x
18 цм са фуговањем и обрадом споја са постојећим
платоом. Обрачун по м1

Важећа Нова цена Проценат
цена без без ПДВ-а повећања
ПДВ-а
6.090,00
7.308,00
20%
1.029,00

1.234,80

20%

1.827,00

2.192,40

20%

9.047,85

10.857,42

20%

1.358,70

1.630,44

20%
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Набавка и уградња бетонских ивичњака димензије 5 x
13 цм са фуговањем и обрадом споја са постојећим
платоом. Обрачун по м1
Утовар, довоз трактором, насипање и планирање
хумусне земље д= цца 7цм. Обрачун по м2
Комбиновани машинско-ручни изкоп земље и шута за
тротоаре, кулије плоче. Обрачун по м3
Разбијање постојећег мање оштећеног платоа Д = 10-12
цм компресором, мацолом и др. Обрачун по М2
Демонтажа кулије плоча са утоваром и одвозом истих
трактором на одређену локацију. Обрачун по м2
демонтираних плоча
Само постављање кулије плоча на песку д = 5 цм.
Обрачун по м2
Сечење бетона и асфалта д = 10-12 цм секачицом.
Обрачун по м1 просеченог
Израда, монтажа и демонт. оплате за бетонир.
бициклист. стаза и тротоара. Обрачун по м2
избетонираних стаза и тротоара
Бетонирање бициклист. стазе и тротоара бетоном МБ-30
д = 12цм са израдом потр. дилатација
Бетоњирање тротоара бетоном МБ -30 д =12цм. Ценом
обухваћен додатни пренос бетона ручним колицима на
просц.удаљ. од 10 м1. Обрачун по м2 избетонираног
тротоара
Армирање тротоара и бициклистичке стазе једноструко
арматурном мрежом. Обрачун по кг. уграђене арматуре
Ручни ископ рова у земљишту III категорије димензија –
ширине 80 цм до пројектованих кота као и за откривање
постојећих подземних инсталација, са одбацивањем ископане земље у страну. Обрачун је по м3 ископане земље.
Ручни ископ, крампом земље са шутом слоја од 15цм.
Обрачун по м3 ископане количине
Ископ рова комбиновано ручни – машински 25/75%,
ширине 80цм за полагаје инсталације водовода и зидање
шахтова са нивелисањем дна рова према пројектованим
котама. У цену урачунато и црпљење подземне воде
према потреби. Обрачун по м3
Двострано разупирање рова адекватном оплатом и
грађом због обезбеђења људства у рову. Разупирање
радити у свему према важ. Прописима Обрачун по м2
разупрте стране рова
Набавка, транспорт и насипање у ров сувог песка у
слоју од 10цм испод и изнад темена цеви целом
ширином рова. Песак испод цеви испланирати у
пројектованом нагибу на канала. Обрачун по м3
Набавка, транспорт и насипање у ров шљунка изнад
зашт цеви целом ширином рова на деловима прилаза
платоа, тротоара, паркинга и пута. Обрачун по м3
Затрпавање рова земљом из изкопа у слојевима од 30 цм
уз сабијање. Обрачун по м3
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729,75

875,70

20%

178,50

214,20

20%

917,70

1.101,24

20%

365,40

438,48

20%

514,50

617,40

20%

1.029,00

1.234,80

20%

294,00

352,80

20%

413,70

496,44

20%

1.085,70

1.302,84

20%

1.168,81

1.402,57

20%

147,00

176,40

20%

1.449,57

1.739,48

20%

1.846,83

2.216,20

20%

653,10

783,72

20%

157,50

189,00

20%

1.333,50

1.600,20

20%

1.697,85

2.037,42

20%

346,50

415,80

20%
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24 Враћање упојних канала-јаркова у првобитно стање.
Обрачун по м1
25 Подбушивање испод бетонских прилаза, стаза и
саобраћајнице. Обрачун по м1
26 Разбијање бетонских површина са њиховим довођењем
у првобитно стање. Обрачун по м2
27 Утовар и одвоз ломљеног бетона на депонију. Обрачун
по м3
28 Машинско ручно планирање и сабијање постељице за
поплочавање и дно канала до потребне збијености.
Обрачун по м2
29 Израда анкер блокова од набијеног бетона МБ 20.
обрачун по м3
30 Израда водоводног шахта зиданог од бетонских блокова
испуњених бетоном димензија 2,00 x 2,00 висине 2,00м.
Изнад шахта уградити армирану бетонску плочу д=16цм
од бетона МБ 30 двоструко армирану са арматурном
мрежом 2xQ335. Унутр. површине омалтерисати у
горњој плочи оставити отвор за поклопац. На сваких
30цм уградити пењалице. Обрачун по комаду
31 Набавка, транспорт и монтажа ливено гвозд. Поклопаца
за тешки саобраћај. Поклопац поставити и фиксирати
бетоном тако да рам буде непокретан. Обрачун по
комаду
32 Набавка транспорт и уградња надземног пожарног
хидранта ДН 80- РД 1000. Обрачун по комаду
33 Разбијање горње А.Б. плоче шахте заједно са урушеним
зидовима, одвоз шута на депонију, израда А.Б. плоче
шахте, дозиђивање зидова шахте 20-40 цм, израда
оплате, монтажа арматуре и уградња шахт поклопца са
рамом за полутешки саобраћај, поправка пода шахте.
Обрачун по комаду поправљене шахте
34 Испирање, хидрауличко испитивање водоводне мреже
и дезинфекција. Све неисправне фитинге и вентиле
заменити. Обрачун по м1
35 Набавка трансп. и монт. црних чел. Заштитних цеви
изпод саобраћајница прелаза и др. Обрачун по кг.
уграђене цеви
36 Наб. и уградња подз. пож. хидр ДН 80/750 са уградњом
штрас капе. Обрачун по ком.
37 Профилисање–докопавање канала просечно 0,3м3/м1,
обрачун по м3 изкопа
38 Изкоп канала дубине прос. 60 цм профилном кашиком
багера -0,47м3/м1 обрачун по м3
39 Скидање вишка земље са банкине-машином 0,08м3/м1.
обрачун по м3
40 Ручно обележавање, планирање, чишћење банкине,
канала и коловоза паралелно са извођ. Радова. Обрачун
по м1
41 Маш.утовар изкопане земље у возило. Обрачун по м3
земље
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472,50

567,00

20%

1.260,00

1.512,00

20%

3.127,95

3.753,54

20%

1.362,38

1.634,86

20%

194,25

233,10

20%

11.521,13

13.825,36

20%

106.748,1 128.097,80
7

20%

11.739,00

14.086,80

20%

72.429,00

86.914,80

20%

32.460,12

38.952,14

20%

105,00

126,00

20%

177,45

212,94

20%

23.188,20

27.825,84

20%

387,45

464,94

20%

387,45

464,94

20%

387,45

464,94

20%

71,40

85,68

20%

435,96

523,15

20%

Страна 18 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

42 Одвоз земље на градску депонију камионом на удаљ. до
5 км. Обрачун по м3 одвежене земље
43 Рад комбиноване машине на широком ископу земље са
истовр. утоваром земље у возило. Обрачун по м3 изкоп
и утов земље
44 Рад комбиноване машине на широком ископу земље са
одбацивањем земље у страну Обрачун по м3 изкопане
земље
45 Бушење рупа у земљи III категорије Фи 30цм дубине до
50цм моторним Бушачем. Обрачун по комаду
46 Ангажовање комбиноване машине „МУСТАНГ“ ( бобкет ) на утовару, планирању – рад са утоварном
кашиком. Обрачун по часу рада
47 Ангажовање комбиноване машине „МУСТАНГ“ са
коришћењем прикључних уређаја на разбијању бетона,
бушењу рупа Фи-350 и друго. Обрачун по часу
48 Ангажовање хидрауличног чекића пикамера са
руковаоцем и помоћним радником на разбијању
бетонских стопа, греда, конструкција, итд. Обрачун по
часу ангажовања
49 Ангажовање вибро-плоче МВЦ са руковаоцем. Обрачун
по часу
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623,70

748,44

20%

605,43

726,52

20%

387,45

464,94

20%

199,50

239,40

20%

2.383,50

2.860,20

20%

2.992,50

3.591,00

20%

1.879,50

2.255,40

20%

1.249,50

1.499,40

20%

Цене комуналних и других услуга за ангажовање механизације и опреме при извођењу
радова за послове на којима је јавно предузеће ангажовано за потребе општин Ковин
Важећа Нова цена Проценат
Ред.
Врста услуга
цена без без ПДВ-а повећања
бр.
ПДВ-а
1 Ангажовање камиона кипера - ФАП са руковаоцем на
642,41
770,89
20%
пословима одвоза земље, смећа и др. на депонију
удаљену до 5 км. Обрачун по м3 одвеженог смећа,
земље и другог материјала
2 Рад камиона кипера - ФАП на превозу земље и другог
4.063,50
4.876,20
20%
материјала. Обрачун по часу ангажовања камиона
3 Просецања бетона и асфалта дебљине до 10цм
294,00
352,80
20%
секачицом. Обрачун по м1 просецања
4 Превоз булдожера нисконосећом приколицома коју
323,93
388,72
20%
вуче камион ФАП при чишћењу депонија комуналног
отпада у насељеним местима. Обрачун по км. превоза
булдожера
5 Чекање камиона на повратак булдозера са приколицом
812,21
974,65
20%
након очишћене депоније. Обрачун по сату чекања
камиона на повратак
6 Ангажовање ФРЕЗЕ на обради земље. Обрачун по сату
1.344,00
1.612,80
20%
ангажовања ФРЕЗЕ
7 Ангажовање машине за заливање МОРАВА. Обрачун
1.249,50
1.499,40
20%
по сату ангажовања машине
8 Ангажовање машине за прање топлом водом под
1.354,50
1.625,40
20%
притиском ''КАРЦXЕР''. Обрачун по сату ангажовања
машине
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Редовно сакупљање отпада и кошење јавних површина
поред путева у надлежности општине у циљу очувања
животне средине. Обрачун по м2
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3,00

3,60

20%

II
Даном доношења овог Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на цене
комуналних и других услуга ЈП '' Ковински комуналац '' Ковин, број 38-154 /2021- III од
26.02.2021. године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.04.2022. године.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине Ковин''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 38-495/2022-III од 31. марта 2022. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

73.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.зкон,
47/2018 и 111/2021-др.закон), и члана 60.
став 1. тачка 23. Статута општине Ковин (Сл.
лист општине Ковин, број 1/2019 и 11/2019исправка) и члана 5. Одлуке о обезбеђивању
средстава за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области подстицања
културно уметничког стваралаштва на територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“ бр.18/2015),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
31.3.2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА КУЛТУРНОУМЕТНИЧКИМ ДРУШТВИМА И
УДРУЖЕЊИМА У ОБЛАСТИ
ПОДСТИЦАЊА АМАТЕРСКОКУЛТУРНОГ И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА

Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка расподеле средстава културно-уметничким друштвима и удружењима у
области подстицања аматерско-културног и
уметничког стваралаштва (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. ЈУГОСЛАВ ИВКОВИЋ, председник;
2. ВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЋ-ВУЈИЧИН,
члан;
3. МИЛИВОЈ ГРЧИЋ, члан;
4. ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ, члан;
5. ИВАНА ЈОВАНОВ, члан.
Члан 2.
Задаци Комисије су: расписивање и
објављивање јавног кункурса за расподелу
средстава културно-уметничким друштвима
и удружењима у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва, разматрање пристиглих пријава, сачињавање извештаја са предлогом за расподелу
средстава учесницима конкурса и достављање Општинском већу Општине Ковин на
одлучивање.
Члан 3.
Административно-техничке послове
за потребе Комисије обављаће запослена у
Општинској управи Ковин Биљана Филиповић.
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Члан 4.
Мандат Комисије траје четири године.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење број 02-2/2019-III
од 25.01.2019. године.
Члан 6.
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у у
„Службеном листу општине Ковин“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 02-14/2022-III од 31. марта 2022.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

АКТА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
63.

Одлука о измени Одлуке о накнадама за
коришћење јавних добара..........................1

64.

Одлука о прихватању иницијативе за
потписивање декларације о заштит пчела у
Србији ........................................................2

65.

Решење о давању сагласности на употребу
имена општине Ковин................................2

66.

Решење о Другој измени Решења о
именовању команданта, заменика
команданта, начелника и чланова
Општинског штаба за ванредне ситуације
за територију општине Ковин....................3

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН
67.

Решење о именовању Комисије за избор
корисника на реализацији помоћи за доделу
средстава намењених побољшању услова
становања рома и Ромкиња кроз куповине
куће.............................................................3

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
68.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
покретању поступка за отуђење
непокретности из јавне својине општине
Ковин – парцела бр. 1617 и 1616 К.О.
Баваниште прикупљањем писмених понуда
...................................................................4
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