СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XVIII БРОЈ 8

КОВИН, 5. МАЈ 2020. ГОДИНЕ

АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ КОВИН

површина поред путева
општине.“

59.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог од
дана објављивања у „Службеном листу Општине Ковин“

На основу члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 32.
став 1. тачка 6, а у вези са чланом 20. став 1.
тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон,
101/2016-др-закон и 47/2018) и члана 4. став
1. а у вези са чланом 2. став 3. тачка 12. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, број: 88/2011, 104/2016 и
95/2018), члана 39. став 1. тачка 6. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 1/2019) и члана 3. Пословника о раду
Привременог органа општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 4/2020)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
05.5.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ДОДЕЉИВАЊУ
ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈП
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН,
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА
КОВИН, ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о додељивању искључивог
права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији
је оснивач Општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама
не примењује („Сл.лист општине Ковин“, бр.
5/2015, 15/2017 и 2/2020), у члану 1. став 1.
иза тачке 14. додаје се тачка 15. тако да
гласи:
„15. редовно скупљање отпада са одвозом на градску депонију и кошење јавних

у надлежности

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 023-5/2020-I од 05. априла 2020. г.
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл. дефектолог

60.
На основу члана 34 Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16,
113/17 и 95/2018) члана 6 и 7 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. број 16 од 5. марта
2018.), члана 39 став 1 тачка 27 Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр.1/2019), члана 17 став 3 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ број 3/2019 и 11/2019) и члана 3. Пословника о раду привременог органа општине
Ковин („Службени лист општине Ковин“,
број 4/2020),
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној 05.5.2020.
године донео је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У
ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН
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Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп
пословног простора - непокретности у јавној
својини општине Ковин, у поступку прикупљања писмених понуда на временски период
од 15 година, и то:
1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР- у згради Дома
здравља „Ковин“ у Ковину, Трг
ослобођења бр.4 на парцели број 2964/2,
укупне површине 132 м2;
2. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља
„Ковин“, у Баваништу, Tрг Зорана
Ђурђева бр. 14, на працели број 1946 КО
Баваниште, укупне површине 74 м2 ;
3. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља
„Ковин“, у Скореновцу, Улица братства
јединства бр. 36, на парцели број 601/1
КО Скореновац, укупне површине 52 м2 ;
4. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља
„Ковин“, у Плочици, Улица краља Петра
I бб, на парцелама број 552/3, 552/5, 551/4
и 551/5 КО Плочица, укупне површине 52
м2 ;
5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља
„Ковин“, у Мраморку, Улица Жарка
Зрењанина број 65Б, на парцели 1877 КО
Мраморак укупне површине 35 м2 ;
6. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља
„Ковин“, у Делиблату, Улица браће
Бузаџије број 40, на парцели 1265 КО
Делиблато, укупне површине 50 м2 ;
7. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља
„Ковин“, у Гају Улица 9. маја број19, на
парцели 939 КО Гај, укупне површине 64
м2 ;
8. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља
„Ковин“, у Дубовцу, Улица цара Лазара
бр. 93, на працели број 356 КО Дубовац,
укупне површине 30 м2 ;
Укупна површина пословног простора који се даје у закуп износи 490 м2.
Члан 2
Право подношења писмених понуда
имају предузетници и правна лица.
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Члан 3.
Почетни износ закупнине за укупну
повришну свих непокретности од тачке 1-8
из члана 1 ове Одлуке износи 380.000,00
динара месечно.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
Општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број:361-66/2020-I од 05. априла 2020.
године
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл. дефектолог

61.
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),те члана 99
став 19, Закона о планирању и изгадњи (
"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 и 37/2019 –
др.закон) члана 2. став 2. и члана 3. став 1. и
став 3. Закона о промету непокретности („Сл.
гласник РС“ бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015),
и на основу члана 86. став 4. а у вези са ставом 5. и члана 51. Закона о локалној самоуправи те на основу члана 3. став 1 тачка 1. а у
вези са чланом 2. став 1. и став 4. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини , односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права ,као и поступцима јавног
надметања и прикупљња писмених понуда
(„Сл. гласник РС“,бр.16/2018)),и на основу
члана 4. став 1., члана 5. став 2. и члана 12.
став 1. Одлуке о прибављању и располагању
ствари у јавној својини општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“бр.3/19), те на основу
тач. 1., тач.2, тач. 3., и тач.,5 Одлуке о распуштању Скупштине општине Ковин и образовању Привременог органа општине Ковин
(„Сл.гласник РС“бр 14/20) и на основу члана
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36. Пословника о раду привременог органа
општине Ковин („ Сл.лист општине Ковин“
бр 4/20) и члана 69. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ број 1/19 И 10/19Исправка)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
22.4.2020.године, донео је, следећу
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КОВИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И
ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ СА ЈЕДНОГ НА ДРУГОГ
НОСИОЦА ПРАВА КОРИШЋЕЊА
Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину
општине Ковин непосредном погодбом и то:
- Зграда Текстилне индустрије означена као зграда бр 1,у улици Дунавска бр. 65
Ковин, изграђена на кат.парц.бр. 3995/1 уписана у лист непокретности бр 245 К.О Ковин,
облик својине: приватна
ДОО „СИБ“
ЕХПОРТ-ИМПОРТ, обим удела 1/1, и
- пренос права коришћења на кат.
парц.бр. 3995/1 са једног на другог носиоца
права коришћења, и то:
1) земљиште под зградом-објектом у
површини од 20 а 86 м2,градско грађевинско
земљиште, јавна својина Републике Србије,
2) Њива 3.класе од 02 ха 56 а 82 м2 ,
градско грађевинско земљиште, јавна својина
Републике Србије, обе са уписаним носиоцем
права коришћења ДОО „СИБ“ ЕХПОРТИМПОРТ, обим удела 1/1 дела, уписана у
лист непокретности бр. 245 К.О Ковин.
Члан 2.
Непокретности из члана 1.ове Одлуке
прибавиће се у јавну својину општине Ковин
за купопродајну цену у износу од 400.000,00
€,a што није изнад процењене тржишне вредности од стране овлашћеног проценитеља
„Дил Инжињеринг Консалтинг“ доо, ул. Мирочка бр 1, Београд, с тим што ће се исплата
извршити у динарској противвредности по
средњем званичном курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
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Члан 3.
Поступак прибављања непокретности
непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке
спроводи се сагласно одредбама Закона о јавној својини, Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права ,као
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке о прибављању и располагању ствари у јавној својини
општине Ковин.
Члан 4.
О прибављању непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавну својину општине Ковин закључиће се уговор о прибављању непокретности у јавну својину општине Ковин
непосредном погодбом и преносу права
коришћења на непокретности у јавној својини са једног на другог носиоца права коришћења који ће бити оверен (солемнизован) код
Јавног бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине
Ковин.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број:463-3/2020-I од 22. априла 2020.
године
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић дипл.дефектолог

62.
На основу Одлуке Општинског већа
општине Ковин број 463-41/2019-III од
05.12.2019. године и у складу са чланом 99
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 и 9/2020 ), члана 5.
став 1. Одлуке о прибављању и располагању
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непокретностима у јавној својини општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“бр.3/2019 и
11/2019), члана 60. став 1. тачка 13. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“
број 1/2019 и 10/2019-исправка), члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ковин и образовању Привременог органа општине Ковин ( “Сл. гласник РС” бр. 14/2020) и
члана 36 Пословника о раду Привременог
органа општине Ковин (“ Сл.лист општине
Ковин“, бр. 4/2020)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана
14.4.2020.године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ПАРЦЕЛЕ
3050/73 И 3058/10, КО КОВИН
Члан 1.
На основу расписаног огласа за прикупљање понуда за отуђење непокретности
из јавне својине општине Ковин - парцеле бр.
3050/73 И 3058/10 КО Ковин
Коплић Далиборка, из Ковина, ул.
Београдска бр.42, ЈМБГ:1705974865014 изабрана је као најповољнији понуђач у поступку прикупљања писмених понуда за отуђење (продају) непокретности и то:

катастарска парцела број 3050/73 у
укупној површини од 0ха 2а 78м², уписана у
лист непокретности бр. 6097 КО Ковин и

катастарска парцела број 3058/10 у
укупној површини од 0ха 0а 25м², уписана у
лист непокретности бр. 6097 КО Ковин
Члан 2.
Поступак отуђења непокретности
прикупљањем писмених понуда из члана
1.ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама Закона о јавној својини, Закона о планирању и изградњи и Одлуке о прибављању и
располагању непокретностима у јавној својини општине Ковин.
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Члан 3.
Комисија за спровођење поступка
прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин, образована Решењем Општинског већа
општине Ковин бр.463-41/2019-III од
05.12.2019. године, спровела је поступак јавног надметања прикупљањем писмених понуда за отуђење из јавне својине општине
Ковин непокретности описане у члану 1. ове
Одлуке.
У поступку је прибављен извештај
надлежног пореског органа о процени тржишне вредности предметне непокретности.
Комисија је након спроведеног поступка и отварања приспелих понуда дана
03.03.2020.године сачинила Записник о отварању писмених понуда са предлогом Општинском већу општине Ковин о прихватању
понуде понуђача Коплић Далиборке из Ковина, ул. Београдска бр.42, као једине приспеле
и валидне понуде о отуђењу из јавне својине
општине Ковин непокретности из члана 1.ове
Одлуке.
Члан 4.
Укупна тржишна вредност непокретности из члана 1.ове Одлуке утврђена је од
стране надлежног пореског органа и иста
износи 3,85 € / м²
Изабрани понуђач доставио је понуду
у укупном износу од 1.700 € односно 5,61 €
по м²
Члан 5.
О отуђењу непокретности из члана 1.
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин
закључиће се уговор о отуђењу-купопродаји
непокретности који ће бити оверен код Јавног бележника.
Рок за закључење Уговора је 30 дана
од дана доношења Одлуке надлежног органа
о избору најповољнијег понуђача.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
Уколико Стицалац не закључи Уговор о отуђењу-купопродаји непокретности из
члана 1. овог уговора у року од 30 дана од
дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача, или не плати купопродајну
цену у року од 30 дана од дана закључења
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уговора, губи право на повраћај уплаћеног
депозита у износу од 120,00 € .
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број:463-11/2020-I од 14. априла 2020.
године
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл.дефектолог

63.
На основу Одлуке о проглашењу
ванредног стања у Републици Србији („Сл.
гласник РС“ број 29/2020), Одлуке о обустави извођења наставе у високошколским
установама, средњим и основним школама и
редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Сл.гласник РС“ број
30/2020), тачке 8. Препоруке Општинског
штаба за ванредне ситуације за територију
општине Ковин број: 217-20/2020-I од
06.04.2020. године, Одлуке о распуштању
Скупштине општине Ковин и образовању
Привременог органа општине Ковин („Сл.
гласник РС“ број 14/2020) и члана 36. Пословника о раду Привременог органа општине
Ковин (Сл. лист општине Ковин број 4/2020),
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана
14.4.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
КОЈОМ СЕ НАЛАЖЕ ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „НАША РАДОСТ“ КОВИН
ДА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ
СТАЊА НЕ НАПЛАЋУЈЕ
УСЛУГЕ БОРАВКА ДЕЦЕ
1.
Налаже се Предшколској установи
„Наша радост“ Ковин да за време трајања
ванредног стања не наплаћује услуге боравка
деце.
2.
Обавезује се Предшколска установа
„Наша радост“ Ковин да закључно са
13.03.2020. године обрачуна и фактурише
услуге боравка деце у складу са Решењем о
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утврђивању цене боравка деце у целодневном и полудневном боравку у Предшколској установи „Наша радост“ Ковин број: 38313/2016-III од 19. септембра 2016. године и
Изменом Решења број: 38-367/2017- III од 22.
септембра 2017. године.
3.
Од 16.03.2020. године па до окончања
ванредног стања и поновног успостављања
васпитно-образовног процеса ставља се ван
снаге Решење о утврђивању цене боравка деце у целодневном и полудневном боравку у
Предшколској установи „Наша радост“ Ковин број: 38-313/2016-III од 19. септембра
2016. године и Измена Решења број: 38367/2017-III од 22.септембра 2017. године.
4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Ковин“
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 38-236/2020-I од 14. априла 2020.
године
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл.дефектолог

64.
На основу члана 62. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број
54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исп., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Ковин и образовању Привременог органа
општине Ковин („Сл. Гласник РС“ број
14/2020), Уредбе о допуни Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава („Сл. Гласник
РС“ број 50/2020) и члана 36. Пословника о
раду привременог органа општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр.4/2020),
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ
ЗАКЉУЧКА Број 40-42/2020-I
I
У тачки 3. Закључка број 40-42/2020-I
од 27. марта 2020. године издаци категорије
51-Основна средства, додаје се став 2. који
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гласи: „Од привремене обуставе извршења
изузима се набавка и уградња безбедносне и
заштитне фолије од сунца на објекту новог
вртића у Ковину
II
Остале одредбе Закључка број 4042/2020-I од 27. марта 2020. године са Закључком број 40-47/2020-I од 14.04.2020.
године остају неизмењене.
III
Овај Закључак ступа на снагу одмах,
објавиће се у „Службеном листу општине
Ковин“, на интернет страници општине и
биће достављен свим директним буџетским
корисницима.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број:40-53/2020-I од 05. маја 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл. дефектолог

65.
На основу члана 62. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број
54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исп., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Ковин и образовању Привременог органа
општине Ковин („Сл. Гласник РС“ број
14/2020), Уредбе о допуни Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава („Сл. Гласник
РС“ број 50/2020), и члана 36. Пословника о
раду привременог органа општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр.4/2020),
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
14.4.2020. године, д о н о с и
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I
У тачки 2. Закључка број 40-42/2020-I
од 27. марта 2020. године, у алинеји 3. група
конта 423-Услуге по уговору, после речи
„основ“ додаје се: „уговори о делу, уговори о
привременим и повременим пословима, трошкови омладинских и студентских задруга,
лица ангажована по другим основама и исхрана пољочувара;“
II
У алинеји 9. група конта 48-Остали
расходи текст у загради се брише и додаје се
нови текст: „(само дотације Црвеном крсту
Србије, Спортском савезу и спортским
клубовима за плаћање сталних трошкова,
трошкова плата и неопходних минималних
трошкова одржавања спортских терена, Општинском ватрогасном савезу за плаћање сталних трошкова, минималних трошкова одржавања опреме и набавку горива за потребе
ванредних ситуација, политичким странкама,
као и новчане казне и пенали по решењу
судова, порези и таксе);“
III
Остале одредбе Закључка број 4042/2020-I од 27. марта 2020. године остају
неизмењене.
IV
Овај Закључак ступа на снагу одмах,
објавиће се у „Службеном листу општине
Ковин“, на интернет страници општине и
биће достављен свим директним и индиректним буџетским корисницима.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број:40-47/2020-I од 14. априла 2020.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

66.
ЗАКЉУЧАК
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА
Број 40-42/2020-I од 27. марта 2020. године

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007, 34/2009-одлука УС, 54/2011 и
12/2020) члана 39. став 1. тачка 36. Статута
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин",
бр. 1/2019) и члана 36. Пословника о раду
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Привременог органа општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр.4/2020)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
14.4.2020. године, у 10,15 сати, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности заменика члана изборне комисије у сталном
саставу и то:
- под бројем 8. ВЕРА РАДОВИЋ,
економиста из Ковина, ул. Ђуре Јакшића 5,
на предлог Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић.
II
ИМЕНУЈУ СЕ за заменика члана
изборне комисије у сталном саставу:
- под бројем 8. ДУШАН СИМИЋ,
професор предметне наставе , из Ковина, ул.
Браће Стефановића 35/6, на предлог Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу општине Ковин".
Образложење
Правни основ за доношење Решења
садржан је у одредбама члана 14. Закона о
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.
129/07, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 39. став 1. тачка 37. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 1/2019) и
члана 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
17/2009 и 14/2015).
Одредбама члана 14. Закона о локалним изборима прописано је да изборну Комисију у сталном саставу чине председник и
најмање шест чланова које именује Скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог
одборничких група у Скупштини јединице
локалне самоуправе, сразмерно броју одборника, да изборна комисија има секретара који
учествује у раду комисије без права
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одлучивања као и да председник, чланови
изборне комисије и секретар имају заменике.
Истим чланом ставом 11. прописано је да је
против решења Скупштине јединице локалне
самоуправе о именовању председника и чланова Изборне Комисије у сталном саставу
допуштена жалба Управном суду у року од
24 часа од доношења Решења.
Овлашћени предлагач одборничке
групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА –
Александар Вучић, (пре распуштања Скупштине општине Ковин) доставио је предлог
да се уместо Вере Радовић, која је кандидат
за одборницу у Скупштини општине Ковин
за заменика члана изборне комисије у сталном саставу именује Душан Симић из Ковина.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења, на основу члана 14. став 11.
Закона допуштена је жалба Управном суду у
року од 24 часа од доношења Решења.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 02-14/2020-I од 14. априла 2020.
године
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл. дефектолог

67.
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),
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 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
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Одлуком о буџету општине Ковин за 2020.
годину, раздео 4. Општинска управа, Програм 15- Локална самоуправа -програмска
класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва- програмска класификација 0602-0009, функционална класификација 160, позиција 188, економска класификација 499- ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, о д о б р а в
а ј у се средства у износу од 600.000 динара,
у корист директног корисника Општинска
управа Ковин- за набавку и уградњу безбедносне и заштитне фолије од сунца на објекту новог вртића у Ковину.

Ковин и образовању Привременог органа
општине Ковин („Сл. Гласник РС“ број
14/2020), члана 36. Пословника о раду привременог органа општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“ бр.4/2020), и члана 18. Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину („Сл.лист општине Ковин“ бр. 11/2019)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, д о н о с и

Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа Ковин, Програм 8- Предшколско
образовање и васпитање (програмска класификација 2001), Пројекат: Изградња и опремање вртића (програмска класификација
2001-П1), функција 911 – Предшколско образовање, позиција 334, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, извор
01-Приходи из буџета.

Члан 1.
Део средстава сталне 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 –Стална
буџетска резерва- програмска класификација
0602-0010, функционална класификација 160,
позиција 189, економска класификација 499СТАЛНА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се
средства у износу од 80.000 динара, у корист директног корисника Општинска управа Ковин- КОРИСНИК ЦРВЕНИ КРСТ
КОВИН за набавку додатних количина заштитне личне опреме-заштитних рукавица.

Члан 3.
Одељење за буџет и финансије Општинске управе Ковин извршиће измене у
Финансијском плану Општинске управе Ковин и плану набавки на које се закон не
примењује за 2020. годину.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-52/2020-I од 05. маја 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл. дефектолог

68.
На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број
54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исп., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
Одлуке о распуштању Скупштине општине

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

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: Подршка реализацији програма Црвеног крста (09010005), функционална класификација 090–Социјална заштита некласификована на другом
месту, позиција 123, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама,
износ од 80.000 динара, извор 01-Приходи из
буџета.
Члан 3.
Одељење за општу управу и јавне
службе и Одељење за буџет и финансије Општинске управе Ковин извршиће измене у
финансијском плану и уговору о финансирању Црвеног крста Ковин за 2020. годину.
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Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-50/2020-I од 27. априла 2020.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

69.
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),
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, д о н о с и

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 90.882,01 динара.
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“.

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 90.882,01 динара, у корист директног корисника Општинска
управа Ковин- за корисника ДОМ ЗДРАВЉА „КОВИН“ Ковин, за плаћање фактура
за испоручене енергенте, комуналне услуге и
услуге комуникација за део пословног простора.

Страна 9 Број 8

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-49/2020-I од 27. априла 2020.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

70.
На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број
54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исп., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Ковин и образовању Привременог органа
општине Ковин („Сл. Гласник РС“ број
14/2020), члана 36. Пословника о раду привременог органа општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“ бр.4/2020), и члана 18.
Одлуке о буџету општине Ковин за 2020.

Страна 10 Број 8
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годину („Сл.лист општине Ковин“ бр.
11/2019)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, д о н о с и
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ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-48/2020-I од 16. априла 2020.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

71.
Члан 1.
Део средстава сталне буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2020. годину, раздео 4. -Општинска управа, Програм
15- Локална самоуправа -програмска класификација 0602, Програмска активност –
Стална буџетска резерва- програмска класификација 0602-0010, функционална класификација 160, позиција 189, економска класификација 499- СТАЛНА РЕЗЕРВА, о д о б р
а в а ј у се средства у износу од 274.356 динара, у корист директног корисника Општинска управа Ковин- КОРИСНИК ДОМ
ЗДРАВЉА КОВИН за набавку додатних количина заштитне личне опреме, дезинфекционих средстава, топломера, РТГ филмова.
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
(1801-0001), функционална класификација
721 – Опште медицинске услуге, позиција
141, економска класификација 464-Дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања, износ од 274.356 динара, извор 01Приходи из буџета.
Члан 3.
Одељење за општу управу и јавне
службе и Одељење за буџет и финансије Општинске управе Ковин извршиће измене у
финансијском плану и уговору о финансирању Дома здравља Ковин за 2020. годину.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.

На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број
54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исп., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Ковин и образовању Привременог органа општине Ковин („Сл. Гласник РС“ број
14/2020), члана 36. Пословника о раду
привременог органа општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“ бр.4/2020), и члана 18.
Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину („Сл.лист општине Ковин“ бр.11/2019)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава сталне 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 –Стална
буџетска резерва- програмска класификација
0602-0010, функционална класификација 160,
позиција 189, економска класификација 499СТАЛНА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се
средства у износу од 188.168,00 динара, у
корист директног корисника Општинска
управа Ковин- КОРИСНИК ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН за набавку додатних количина
заштитне личне опреме, дезинфекционих
средстава, топломера, РТГ филмова.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 4.-Општинска управа Ковин- КОРИСНИК ДОМ
ЗДРАВЉА КОВИН, Програм 12. – Здрав-
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ствена заштита (програмска класификација
1801), Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите
(1801-0001), функционална класификација
721 – Опште медицинске услуге, позиција
141, економска класификација 464-Дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања, износ од 188.168,00 динара, извор 01Приходи из буџета.
Члан 3.
Одељење за општу управу и јавне
службе и Одељење за буџет и финансије
Општинске управе Ковин извршиће измене у
финансијском плану и уговору о финансирању Дома здравља Ковин за 2020. годину.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-46/2020-I од 14. арпила 2020.
године
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл.дефектолог

72.
На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број
54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исп., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Ковин и образовању Привременог органа
општине Ковин („Сл. Гласник РС“ број
14/2020), члана 36. Пословника о раду привременог органа општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“ бр.4/2020), и члана 18. Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину („Сл.лист општине Ковин“ бр.11/2019)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Страна 11 Број 8

Члан 1.
Део средстава сталне 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 –Стална
буџетска резерва- програмска класификација
0602-0010, функционална класификација 160,
позиција 189, економска класификација 499СТАЛНА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се
средства у износу од 36.557.54 динара, у
корист директног корисника Општинска
управа Ковин- КОРИСНИК ОПШТИНСКИ
ВАТРОГАСНИ САВЕЗ КОВИН за набавку
горива за ватрогасне камионе који врше дезинфекцију улица.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 4.-Општинска управа Ковин- КОРИСНИК ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ КОВИН,
Програм 15. – Опште услуге локалне самоуправе (програмска класификација 0602),
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама (0602-0014), функционална
класификација 360 – Јавни ред и безбедност
некласификовани на другом месту, позиција
197, економска класификација 481-Дотације
по конкурсу за добровољне ватрогасне јединице, износ од 36.557,54 динара, извор 01Приходи из буџета.
Средства ће бити уплаћена Општинском ватрогасном савезу Ковин на жиро
рачун број 200-2282911301855-14.
Члан 3.
Одељење за буџет и финансије Општинске управе Ковин извршиће измене у
финансијском плану за 2020. годину.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-45/2020-I од 14. арпила 2020. г.
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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јавним набавкама не примењује................ 1

60.

Одлука о покретању поступка давања у
закуп непокретности у јавној својини
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