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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН

265.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. у вези 
са чланом 20.став 1.тачка 2. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 
и 83/14-др.закон), члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,42/13-
УС, 50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и 145/14), Планa 
генералне регулације за насељено место Ковин 
(„Сл.лист општина Ковин“, број 6/2015) и члана 
39. став 1. тачка 5. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр.11/2012-пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015), уз прибављено Мишљење Коми-
сије за планове од 04.09.2015. године, 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
Ковин на седници одржаној дана 25.9.2015. године, 
донела је

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
 ДЕЛА ДУП-а БЛОКА 116 У КОВИНУ

I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регу-
лације за измене и допуне дела ДУП-а блока 116 
у Ковину (у даљем тексту: План) за парцеле број: 
9308/107, 9308/108 и 10427, 9308/90, 9308/89, 9308/88, 
9308/87, 9308/85, 9308/80 , 9308/79, 9309/48 и 10687/8 
КО Ковин.

II ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ 
ДОКУМЕНТА 

Члан 2.

Обухват Плана детаљне регулације о изме-
нама и допунама дела ДУП-а блока 116 у Ковину је 
приближно 2,244 ха и обухвата парцеле број 9308/107, 
9308/108 и 10427, 9308/90, 9308/89, 9308/88, 9308/87, 
9308/85, 9308/80 , 9308/79, 9309/48 и 10687/8 КО 
Ковин.Саставни део Одлуке је графички приказ 
прелиминарне границе обухвата плна.

За израду ПДР-а непходна је израда катас-
тарско –топографског плана са планом подземних 
водова и копијаплана парцела.

III УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ 
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 И РАЗВОЈНИХ СТРАТЕГИЈА  

И СПИСАК ПОДЛОГА 

Члан 3.

Плански основ је План генералне регулације 
за насељено место Ковин („Сл.лист општина Ковин“, 
број 6/2015)који у тачки 2.2.7. ОПИС БЛОКОВА 
прописује да је блок број 116 намењен  радној зони, 
а један његов део намењен је сервисној саобраћај-
ници, те да је потребна  израда измене и допуне 
постојећег плана са детаљном разрадом.

Циљ израде ПДР-а је стварање правног осно-
ва за парцелацију и препарцелацију земљишта и из-
градњу пословних комплекса у простору намењеном 
радним садржајима, као и стварање основа за израду 
Урбанистичких пројеката за радне комплексе. 

IV ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, 
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА 

Члан 4.

План генералне регулације за насељено ме-
сто Ковин („Сл.лист општина Ковин“, број 6/2015) 
предвиђа да „Радне зоне заузимају веће површине 
у југозападном и северном делу насеља. У југоза-
падној радној зони, која заузима површину између 
стамбеног дела насеља, планиране железничке 
пруге према Смедереву и планиране луке, лоцираће 
се већи комплекси и производња која мора бити 
потпуно одвојена од других насељских садржаја, уз 
задовољење услова заштите животне средине.“ 

Члан 5.

Израдом ПДР-а о изменама и допунама дела 
ДУП-а блока број 116 у Ковину дефинисаће се јавне 
површине за инфраструктирне коридоре који задо-
вољавају потребе корисника овог радног простора. 
План ће својим решењима омогућити рационално 
коришћење грађевинког земљишта, односно ново-
формираних грађевинских парцела. 



Страна 2 Број 13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 25. септембар 2015. године

V ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАЊА, 
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 

ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

Члан 6.

Зеленило радних комплекса представља сас-
тавни део градског система зеленила. Главне функције 
ових зелених површина су стварање повољног ми-
кроклимата, заштита од прашине и гасова, стварање 
слободних простора за краћи одмор радника.

Зеленило радних комплекса треба формирати 
унутар фабричких комплекса, тако да заузима 30-40% 
укупне површине, односно ободом комплекса.

VI КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, 
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 

ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА СТРУКТУРОМ 
ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА  

И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

Члан 7.

На простору у оквиру обухвата Плана пред-
виђеа је зона са наменом за изградњу радних садр-
жаја. Важне карактеристике ове зоне су: Пословне 
делатности које се могу дозволити у овој зони су све 
производне, пословне и радне активности мањег или 
већег обима, односно капацитета, уз обезбеђење услова 
заштите животне средине, као што су: млинови, пого-
ни за производњу хране - прераду млека, јаја и меса, 
прераду и конзервирање воћа и поврћа, производњу 
сточне хране и сличног, затим делатности везане 
за производњу грађевинског материјала, прераду и 
обраду метала и дрвета, за електронску, текстилну 
или неку сличну производњу, односно делатности из 
области трговине на велико, складишта, стоваришта, 
логистички центри и слично. При избору локације 
водити рачуна о компатибилности суседних садржаја 
(делатности), односно о закључцима студије процене 
утицаја појединачних објеката на животну средину, како 
не би дошло до међусобног негативног утицаја.

VII РОК ИЗРАДЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ НОСИОЦА 
ИЗРАДЕ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ 

ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

Члан 8.

Рок за израду Плана је 31.12.2015.године. 

Члан 9.

Носилац израде Плана је Општина Ковин 
путем Општинске управе Ковин. Израђивач плана 
је _____________________

Члан 10.

Са програма и финансијског плана изградње и 
уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских 

средстава из комуналне потрошње одржавања путева 
и улица на територији општине Ковин, са оквирном 
проценом од 600.000 рдс са ПДВ-ом.

VIII МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА 
ЈАВНОГ УВИДА 

Члан 11.

После доношења одлуке о изради Плана орга-
низује се рани јавни увид ради упознавања јавности 
(правних и физичких лица) са општим циљевима и 
сврхом израде плана, могућим решењима за развој 
просторне целине, могућим решењима за урбану 
обнову, као и ефектима планирања. Рани јавни увид 
оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у 
средствима јавног информисања и у електронском 
облику на интернет страници општине Ковин и траје 
15 дана од дана објављивања. 

Члан 12.

Пре излагања Плана на јавни увид, нацрт План-
ског документа подлеже стручној контроли, коју врши 
Комисија за планове, која обухвата проверу усклађе-
ности планског документа са планским документом 
ширег подручја, одлуком о изради планског докумен-
та, Законом о планирању и изградњи, Правилником 
којим се регулише садржина, начин и поступак израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања, 
стандардима и нормативима и проверу оправданости 
планског решења. Након извршене стручне контроле из 
претходног члана ове Одлуке, нацрт Плана се излаже 
на јавни увид у трајању од 30 дана. Нацрт Плана се 
излаже на јавни увид у Општинској управи Ковин, у 
просторијама које буду означене у огласу који ће бити 
објављен у дневном  листу, као и у електронском облику 
на интернет страници Општине Ковин.

IX ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

Члан 13.

Приступа се изради Стратешке процене ути-
цаја Плана детаљне регулације за измене и допуне 
дела ДУП-а блока 116 у Ковину. Саставни део ове 
Одлуке је Одлука о приступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације за измене 
и допуне дела ДУП-а блока 116 у Ковину. 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14.

Саставни део Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације за измене и допуне дела ДУП-а блока 
116 у Ковину, јесте графички приказ прелиминарне 
границе обухвата планског подручја. 
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Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 350-27/2015-I од  25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

Графички прилог Одлуке о приступању изради измен e и
допунe Плана детаљне регулације  дела ДУП-а блока

116 у Ковину
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266.

На основу члана 20.став 1. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/2007 
и 83/2014-др.закон) и члана 39. став 1. тачке 6. а у 
вези са чланом 15. став 1. тачка 19. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин број 11/2012-пре-
чишћен текст, 25/2013 и 2/2015),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ И 
ОДРЖАВАЊУ ВОЈНИЧКОГ ГРОБЉА 
У КОВИНУ И ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА 
ОСЛОБОЂЕЊА КОВИНА У ПРВОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ

Члан 1. 

У Одлуци о заштити и одржавању Војничког 
гробља у Ковину и обележавању Дана ослобођења 
Ковина у Првом светском рату („Службени лист 
општине Ковин“, број 9/2015) у члану 2. став 2. 
мења се и гласи:

„Војничко гробље у Ковину је у складу 
са просторно-урбанистичком документацијом и 
законом утврђено као непокретно културно добро 
– знаменито место, које чини 60 гробних места са 
60 надгробних плоча од гранита“.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општина 
Ковин“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 63-26/2015-I од  25. септембра 2015.године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

267.

На основу члана 32. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, 
број: 62/2006, 65/2008-др. Закон и 41/2009) и члана 
39. став 1. тачка 37. Статута општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, број 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015), а по прибављеној Са-
гласности Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водпривреде број: 461-02-00248/2013-14 од  
26.12.2013. године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ 

КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ПЛОЧИЦА, 
СКОРЕНОВАЦ И ДУБОВАЦ

Члан 1.

Овом Одлуком доносе се Програми комаса-
ције катастарских општина Плочица, Скореновац 
и Дубовац.

Члан 2.

Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде дало је Сагласност на Програме 
комасације катастарских општина Плочица, Ско-
реновац и Дубовац под бројем 461-02-00248/13-14 
од 26.12.2013.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објаљивања у „Сл. листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 461-14/2015-I од  25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

268.

На основу члана 34. Закона о пољопри-
вредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 
65/2008 – др. Закон и 41/2009) и члана 39. став 
1. тачка 37. Статута Општине Ковин („Сл.лист 
Општине Ковин“ број 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године, донела је 

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ  

У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ПЛОЧИЦА

Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се спровођење 
комасације пољопривредног земљишта и премер 
грађевинског земљишта на подручју катастарске 
општине Плочица.

Члан 2. 

Предмет комасације су сва земљишта у 
комасационом подручју, пољопривредна, шумска 
и грађевинска, као и уређаји на тим земљиштима, 
у укупној површини од 3.100 хектара.

У поступку уређења земљишне територије 
комасацијом на површини од 2.930 хектара, спровешће 
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се комасациони премер, а на површини од 169,62 
хектара извршиће се извођење катастарког премера 
у грађевинском реону, односно на грађевинском 
подручју насељеног места Плочица.

Члан 3. 

Учесници комасације су власници земљишта 
и носиоци права коришћења на земљишту које је 
обухваћено комасационом масом и сва друга лица 
која на тим земљиштима имају стварна права или 
на закону заснован правни интерес.

Власници односно корисници земљишта на 
подручју на којем се врши комасација земљишта мо-
рају дозволити приступ на своје земљиште стручња-
цима геодетских, водних, пољопривредних и других 
организација, ради обављања радова у вези уређења 
земљишта у поступку комасације.

Члан 4.

Комасацију земљишта, на основу ове Од-
луке, спроводи Комисија за спровођење комасације 
у катастарској општини Плочица, коју образује 
Скупштина општине Ковин, посебним Решењем, у 
складу са Законом о пољопривредном земљишту

Комисија за комасацију катастарске општине 
Плочица располаже комасационом масом, до тренутка 
увођења у посед учесника комасације.

Стручне и административне послове комисије 
обавља секретар Комисије, дипломирани правник 
кога именује Скупштина општине Ковин, из реда 
запослених у Општинској управи општине Ковин.

Члан 5. 

Комасација катастарске општине Плочица 
финансираће се у складу са Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта општине Ковин и из других доступних 
извора средстава за ову намену.

Члан 6.

Финансијско пословање Комисије за спро-
вођење комасације у катастарској општини Плочица 
вршиће Општинска управа општине Ковин – на-
длежно одељење.

Члан 7.

Од дана објављивања ове Одлуке не може 
се вршити изградња објеката и подизање вишего-
дишњих засада на комасационом подручју. Власник 
земљишта нема право накнаде за улагање у објекат 
или вишегодишњи засад на земљишту у комасационој 
маси, ако је та улагања извршио после доношења 
Одлуке о спровођењу комасације у катастарској 
општини Плочица.

Члан 8. 

Поступак комасације у катастарској општини 
Плочица спроводиће се у складу са овом Одлуком, 

Законом о пољопривредном земљишту, Програ-
мом комасације катастарске општине Плочица и 
начелима комасације која ће донети Скупштина 
општине Ковин.

Члан 9. 

Након објављивања Одлуке о спровођењу 
комасације катастарске општине Плочица Републички 
геодетски завод, Служба за катастар непокретности 
Ковин извршиће у катастру непокретности забележбу 
покретања поступка комасације.

Члан 10.

Ова Одлука сматра се достављена свим 
власницима и корисницима земљишта у комасацио-
ном подручју и другим лицима која на тим земљиш-
тима имају стварна права или на закону засновани 
правни интерес даном објављивања у “Службеном 
листу општине Ковин”.

Ова Одлука ће бити истакнута на оглас-
ним таблама Општине Ковин и Месне заједнице 
Плочица.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 461-15/2015-I од  25. септембра 2015.године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

269.

На основу члана 34. Закона о пољопри-
вредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 
65/2008 – др. Закон и 41/2009) и члана 39. став 
1. тачка 37. Статута Општине Ковин („Сл.лист 
Општине Ковин“ број 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године, донела је 

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ У 

КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ СКОРЕНОВАЦ

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се спровођење 
комасације пољопривредног земљишта и премер 
грађевинског земљишта на подручју катастарске 
општине Скореновац.
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Члан 2. 

Предмет комасације су сва земљишта у 
комасационом подручју, пољопривредна, шумска 
и грађевинска, као и уређаји на тим земљиштима, 
у укупној површини од 5374 хектара.

У поступку уређења земљишне територије 
комасацијом на површини од 5193 хектара, спро-
вешће се комасациони премер, а на површини од 181 
хектара извршиће се извођење катастарког премера 
у грађевинском реону, односно на грађевинском 
подручју насељеног места Скореновац.

Члан 3. 

Учесници комасације су власници земљишта 
и носиоци права коришћења на земљишту које је 
обухваћено комасационом масом и сва друга лица 
која на тим земљиштима имају стварна права или 
на закону заснован правни интерес.

Власници односно корисници земљишта на 
подручју на којем се врши комасација земљишта мо-
рају дозволити приступ на своје земљиште стручња-
цима геодетских, водних, пољопривредних и других 
организација, ради обављања радова у вези уређења 
земљишта у поступку комасације.

Члан 4.

Комасацију земљишта, на основу ове Од-
луке, спроводи Комисија за спровођење комасације 
у катастарској општини Скореновац, коју образује 
Скупштина општине Ковин, посебним Решењем, у 
складу са Законом о пољопривредном земљишту

Комисија за комасацију катастарске општине 
Скореновац располаже комасационом масом, до 
тренутка увођења у посед учесника комасације.

Стручне и административне послове ко-
мисије обавља секретар Комисије, дипломирани 
правник кога именује Скупштина општине Ковин, 
из реда запослених у Општинској управи општине 
Ковин.

Члан 5. 

Комасација катастарске општине Скореновац 
финансираће се у складу са Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта општине Ковин и из других доступних 
извора средстава за ову намену.

Члан 6.

Финансијско пословање Комисије за спро-
вођење комасације у катастарској општини Скоре-
новац вршиће Општинска управа општине Ковин 
– надлежно одељење.

Члан 7.

Од дана објављивања ове Одлуке не може се 
вршити изградња објеката и подизање вишегодишњих 

засада на комасационом подручју. Власник земљишта 
нема право накнаде за улагање у објекат или више-
годишњи засад на земљишту у комасационој маси, 
ако је та улагања извршио после доношења Одлуке 
о спровођењу комасације у катастарској општини 
Скореновац.

Члан 8. 

Поступак комасације у катастарској општини 
Скореновац спроводиће се у складу са овом Одлуком, 
Законом о пољопривредном земљишту, Програмом 
комасације катастарске општине Скореновац и 
начелима комасације која ће донети Скупштина 
општине Ковин.

Члан 9. 

Након објављивања Одлуке о спровођењу 
комасације катастарске општине Скореновац Репу-
блички геодетски завод, Служба за катастар непокрет-
ности Ковин извршиће у катастру непокретности 
забележбу покретања поступка комасације.

Члан 10.

Ова Одлука сматра се достављена свим 
власницима и корисницима земљишта у комасацио-
ном подручју и другим лицима која на тим земљиш-
тима имају стварна права или на закону засновани 
правни интерес даном објављивања у “Службеном 
листу општине Ковин”.

Ова Одлука ће бити истакнута на оглас-
ним таблама Општине Ковин и Месне заједнице 
Скореновац.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 461-16/2015-I од  25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

270.

На основу члана 7. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 
124/2012 и 14/2015), члана 32. став 1. тачка 6., а у 
вези са чланом 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” 127/2009 и 
83/2014-др. закон) и члана 39. став 1. тачка 6. Статута 
општине Ковин (“Службени лист општине Ковин” 
број 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године, донела је
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О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРАВА 

ЈП „КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН, 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОВИН, 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КОЈЕ 
СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ

Члан 1.

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ЈП ”Ковински комуналац“ 
Ковин посебно право за извођење радова на инвес-
тиционом одржавању и то :

1.  Извођење радова на замени постојеће 
водоводне мреже у делу улице Кречанска 
у Ковину у дужини од 590 m’ са заменом 
постојећих кућних прикључака.

Члан 2. 

Овлашћује се начелник Општинске управе 
Ковин да са ЈП ”Ковински комуналац” Ковин закључи 
уговор о извођењу радова из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3. 

Општинска управа Ковин се обавезује да, пре 
закључивања уговора о извођењу радова из члана 
1. ове Одлуке, изврши проверу тржишних цена за 
ову врсту радова и одреди надзорни орган који ће 
контролисати извођење радова .

Члан 4. 

За извођење предметних радова ЈП ”Ко-
вински комуналац“ Ковин не сме увести у посао 
подизвођача.

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном листу општине 
Ковин“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-70/2015-I од  25септембра 2015.године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

271.

На основу члана 35. Закона о пољопри-
вредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 
65/2008-др.закон и 41/2009) и члана 39. став 1. тачка 
37. Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
КОМАСАЦИЈУ КАТАСТАРСКИХ 

ОПШТИНА ПЛОЧИЦА И СКОРЕНОВАЦ 

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за комасацију 
катастарских општина Плочица и Скореновац (у 
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 

 1.  НИКИЦА ВУКАШИНОВ, дипл.правник 
са положеним правосудним испитом, 
председник; 

 2.  ВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЋ-ВУЈИЧИН, 
дипл.правник са положеним правосудним 
испитом, заменик председника; 

 3.  ВЕЛИМИР РАЂЕНОВИЋ, дипл.инж.
пољопривреде, члан; 

 4.  НЕБОЈША ПЕЈКОВИЋ, дипл.инж.
пољопривреде, заменик члана; 

 5.  СЛОБОДАН КРАЧУН, дипл.инж.гео-
дезије, члан;

 6.  НИКОЛА МАНЧЕВ, дипл.инж.геоде-
зије, заменик члана; 

 7.  ЈОВАНКА СЕКУЛИЋ, дипл.инж.шу-
марства, члан; 

 8.  ДРАГАН ПЕТРУ, дипл.инж.шумарства, 
заменик члана;

 9.  ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ ПОПОВИЋ, 
дипл.инж.архитектуре, члан; 

10.  ЂУРИЦА ДОЛОВАЧКИ, дипл.прос-
торни планер, заменик члана;

11.  ЂЕРЂ ПЕНОВ, представник Месне 
заједнице Плочица, члан; 

12.  ЈАКОБ ФУТЕРЕР, представник Месне 
заједнице Плочица, заменик члана; 

13.  БРАНКО СОКОЛОВИЋ, представник 
Месне заједнице Плочица, члан; 

14.  ДЕЈАН КОЈЧИНОВ, представник Месне 
заједнице Плочица, заменик члана; 

15.  ДЕЈАН МАТИЋ, представник Месне 
заједнице Плочица, члан; 

16.  ЗЛАТКО МИЛОВАНОВ, представ-
ник Месне заједнице Плочица, заменик 
члана;

17.  ДЕЖЕ ЈАКАБ, представник Месне 
заједнице Скореновац, члан; 

18.  ИМРЕ ЧОТИ, представник Месне зајед-
нице Скореновац, заменик члана; 

19.  ДЕЖЕ ЈАНКО, представник Месне 
заједнице Скореновац, члан; 

20.  ФЕРЕНЦ МАКСЕМ, представник Месне 
заједнице Скореновац, заменик члана; 

21.  МИХАЉ ЈОНА, представник Месне 
заједнице Скореновац, члан;

22.  ЛАСЛО ТОПОЛЧАЊИ, представник 
Месне заједнице Скореновац, заменик 
члана.
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Стручне и административне послове Коми-
сије обавља секретар Комисије.

За секретара Комисије именује се Радмила 
Сикимић, дипл.правник, запослена у Општинској 
управи Ковин. 

За заменика секретара именује се Марија 
Ђондовић, дипл.правних, запослена у Општинској 
управи Ковин.

II

Задатак Комисије је да спроведе поступак ко-
масације у складу са усвојеним програмима комасације 
катастарских општина Плочица и Скореновац. 

Мандат Комисије траје до завршетка комасације 
катастарских општина из претходног става ове тачке. 

Комисија образује подкомисију за комаса-
циону процену земљишта, подкомисију за процену 
вредности дугогодишњих засада и објеката као и 
друга стручна тела за преузимање појединих радњи 
у поступку комасације. 

III

Накнаду за рад Комисије и подкомисија 
утврдиће се посебним актом Општинског већа 
општине Ковин. 

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-99/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

272.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007 
и 83/2014-др. Закон), члана 39. став 1. тачка 37. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и 
члана 7. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на 
седници одржаној 25.9.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ 

ОДБОРА ЗА ПОНОВНО ДОДЕЉИВАЊЕ  
И ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА

1. У Верификациони одбор за поновно до-
дељивање мандата бирају се: 

1.  СЛОБОДАН ЛАЦКУ - СРПСКА НАПРЕД-
НА СТРАНКА – Александар Вучић

2.  ЕМИЛ ХМЕЛИРШ - САВА КРСТИЋ-
ПОКРЕТ ЗА ПРЕПОРОД – УЈЕДИЊЕНИ 
РЕГИОНИ

3.  МИЛЕ АНЂЕЛКОВИЋ-ДИМКО – Иви-
ца Дачић-Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјал-
демократска партија Србије (СДПС)

2. Ово Решење објавити у “Службеном листу 
општине Ковин”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-73/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

273.

На основу члана 48. став 3. и 6. и члана 56. 
став 5. 6.и 7. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010- одлука УС 
и 54/2011), и члана 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на 
седници одржаној дана 25.9.2015. године, у 09.29 
сати, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОНОВНОМ ДОДЕЉИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН

I

ПОНОВНО СЕ ДОДЕЉУЈЕ мандат одбор-
нику Јелени Стојановић, дипломираном инжењеру 
пољопривреде из Баваништа, ул. С.Каначког 44, 
рођеној 1980. године, са изборне листе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, изабра-
ном на изборима за одборнике Скупштине општине 
Ковин који су одржани 07. априла 2013. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 48. став 3. Закона о локалним из-
борима прописано је да када кандидату коме је 
био додељен мандат одборника, а којем је мандат 
престао због преузимања функције председника 
општине или заменика председника општине, ман-
дат се поново додељује у истом сазиву скупштине 
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јединице локалне самоуправе под условом да је 
кандидату престала функција председника општи-
не или заменика председника општине; да постоји 
упражњено одборничко место које припада истој 
изборној листи и да је изборној комисији поднео 
поднео захтев за доделу мандата одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од кандидата пре 
потврђивања мандата прибавља писмена сагласност 
да прихвата мандат. 

Чланом 56. став 5. Закона о локалним из-
борима прописано је да о потврђивању мандата 
одборника, на основу извештаја верификационог 
одбора, скупштина одлучује јавним гласањем. У 
гласању могу учествовати кандидати за одборнике 
којима су мандати додељени у складу са чланом 43. 
овог Закона и који имају уверење изборне комисије 
јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ста-
вом 6. истог члана прописано је да када Скупштина 
после конституисања одлучује о потврђивању ман-
дата нових одборника, у гласању, поред одборника, 
могу учествовати и кандидати којима су мандати 
додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који 
имају уверење изборне комисије јединице локалне 
самоуправе да су изабрани. 

На седници Скупштине општине Ковин 
одржаној дана 25.9.2015. године формиран је Вери-
фикациони одбор за поновно додељивање мандата 
одборнику. Верификациони одбор је у свом извештају 
предложио Скупштини општине Ковин на основу 
Извештаја о поновном додељивању мандата и Уве-
рења Изборне комисије о поновном додељивању 
мандата одборнику Скупштине општине Ковин да 
потврди мандат Јелени Стојановић сходно члану 
48. став 3. Закона о локалним изборима. 

Скупштина општине Ковин је на основу 
Извештаја Верификационог одбора јавним гласањем 
одлучила да донесе Решење о поновном додељивању 
мандата наведеном одборнику. 

Чланом 56. став 7. Закона о локалним из-
борима прописано је да против одлуке донете у 
вези са потврђивањем мандата одборника може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке скупштине јединице 
локалне самоуправе.

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин прописана су акта која скупштина доноси. 

С обзиром на напред наведено одлучено је 
као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења допуштена је жалба Управном суду у року 
од 48 часова од доношења Решења Скупштине 
општине Ковин. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-75/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

274.

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 56. став 
5. 6. и 7. Закона о локалним изборима (“Сл.гласник 
РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и 
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 17/09)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на 
седници одржаној дана 25.9.2015. године, у 09,30 
сати, д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН  
ИГОРУ БОБИЋУ

I

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Игору 
Бобићу, дипломираном економисти, из Ковина, ул. 
Трг Жарка Зрењанина 17/10, рођеном 1975. године, 
са изборне листе САВА КРСТИЋ-ПОКРЕТ ЗА 
ПРЕПОРОД-УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ, 
изабраном на изборима за одборнике Скупштине 
општине Ковин који су одржани 07. априла 2013. 
године.

II

Ово Решење објавити у “Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 48. став 1. Закона о локалним из-
борима прописано је да када одборнику преста-
не мандат пре истека времена на које је изабран, 
мандат се додељује првом следећем кандидату са 
исте изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника. Ставом 6. истог члана прописано је да 
се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља 
писмена сагласност да прихвата мандат. 

Чланом 56. став 5. Закона о локалним из-
борима прописано је да о потврђивању мандата 
одборника, на основу извештаја верификационог 
одбора, скупштина одлучује јавним гласањем. У 
гласању могу учествовати кандидати за одборнике 
којима су мандати додељени у складу са чланом 43. 
овог Закона и који имају уверење изборне комисије 
јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ста-
вом 6. истог члана прописано је да када Скупштина 
после конституисања одлучује о потврђивању ман-
дата нових одборника, у гласању, поред одборника, 
могу учествовати и кандидати којима су мандати 
додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који 
имају уверење изборне комисије јединице локалне 
самоуправе да су изабрани. 

На седници Скупштине општине Ковин 
одржаној дана 25.9.2015. године формиран је Ве-
рификациони одбор за потврђивање мандата новог 



Страна 10 Број 13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 25. септембар 2015. године

одборника. Верификациони одбор је у свом извештају 
предложио Скупштини општине Ковин, на основу уве-
рења Изборне комисије о избору за одборника СО Ковин 
да потврди мандат одборнику Игору Бобићу сходно 
члану 48. став 1. Закона о локалним изборима.

Скупштина општине Ковин је на основу Из-
вештаја Верификационог одбора јавним гласањем од-
лучила да потврди мандат наведеном одборнику.

Чланом 56. став 7. Закона о локалним из-
борима прописано је да против одлуке донете у 
вези са потврђивањем мандата одборника може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке скупштине јединице 
локалне самоуправе. 

Чланом 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин прописана су акта која скупштина доноси. 

С обзиром на наведено одлучено је као у 
диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
Решења допуштена је жалба Управном суду у року 
од 48 часова од доношења Решења Скупштине 
општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-74/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

275.

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/2012, 
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), 
члана 61. Одлуке о изменама Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавног предузећа за дистрибуцију 
гаса са Законом о јавним предузећима („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 4/2013, 3/2014 и 5/2015) и 
члана 39. став 1. тачка 9а. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ СТАТУТА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ 

ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА „КОВИН-ГАС“ 
КОВИН СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОДЛУКОМ О 

ИЗМЕНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усклађивању 
Статута Јавног предузећа за послове дистрибуције 

гаса „Ковин-гас“ Ковин са Законом о јавним преду-
зећима и оснивачким актом, број: 02-1053/04-15 од 
23.6.2015. године. 

II

Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-74/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

276.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014-др.закон), члана 39. став 1. тачка 9а. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 
24. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Установе 
Центар за социјални рад „Ковин“ у Ковину („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и 3/2014)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на 
седници одржаној дана 25.9.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„КОВИН“ У КОВИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измена-
ма и допунама Статута Установе Центар за социјални 
рад „Ковин“ у Ковину број 55100-42/2015, коју је 
Управни одбор установе донео на седници одржаној 
дана 13.7.2015. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-26/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

277.

На основу члана 44. Статута општине Ковин 
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015)) и члана 52., 55 и 104. По-
словника Скупштине општине Ковин (“Сл.лист 
општине Ковин”, бр. 17/09)
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО- МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН

I

РАЗРЕШАВА СЕ Председник Комисије за 
административно-мандатна питања:

СТЕФАНИ МИЉКОВИЋ, из Делиблата, 
ул. Маршала Тита 72-председник 

II

ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Комисије 
за административно-мандатна питања 

ДЕЈАН ТОШИЋ, из Ковина, ул. Косовска 
5- председник.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-123/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

278.

На основу члана 39. став 1. тачка 9а. Стату-
та општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), члана 18. 
став 2. Одлуке о оснивању Библиотеке “Вук Караџић” 
Ковин (“Сл.лист општина Панчево, Ковин и Опово”, 
бр. 2/95 и “Сл.лист општине Смедерево и Ковин”, бр. 
9/03 и “Сл. лист општине Ковин”, број 3/2007 и 3/2011), 
а у вези са чланом 26. став 3. Статута Библиотеке 
„Вук Караџић“ Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
22/2012) и члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
БИБЛИОТЕКЕ “ВУК КАРАЏИЋ” КОВИН

I

Председник Управног одбора Библиотеке 
“Вук Караџић” Ковин: 

1. МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ, из Ковина, ул. 
Михајла Пупина 8, председник; 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника 
Управног одбора Библиотеке “Вук Караџић” Ковин, 
пре истека мандата, због подношења оставке.

II

За председника Управног одбора Библиотеке 
„Вук Караџић“ Ковин ИМЕНУЈE СЕ: 

1. МЛАДЕН СУЛИМАНОВИЋ, из Ковина, 
ул. Кречанска 12, председник.

III

Мандат новоименованом председнику Уп-
равног одбора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин 
траје до краја мандата Управног одбора именованог 
Решењем Скупштине општине Ковин број 63-5/2013-I 
од 03. јула 2013. године, 63-9/2013-I од 05. јула 2013. 
године, 63-12/2014-I од 06. новембра 2014. године и 
63-13/2014-I од 26. новембра 2014. године, .

IV

Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Сл.листу општине Ковин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 63-31/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

279.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014-др. закон), члана 28. став 8. Закона о Аген-
цији за борбу против корупције („Сл. гласник РС“ 
бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 
– одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење и 
8/2015 – одлука УС), члана 39. став 1. тачка 9а. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и 
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 25.9. 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 
„КОВИН“ КОВИН

Члан 1.

ТОМИ СПАСИЋУ, из Гаја, ул. Драгише Ма-
тића 6, престаје функција председника Управног одбора 
Дома здравља „Ковин“ Ковин, по сили закона. 
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Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-23/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

280.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр.129/200 
и 83/2014-др. закон), члана 39. став 1. тачка 9а. Ста-
тута општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), а у вези 
са тачком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза 
оснивача над Домом здравља и Апотеком у Ковину 
(“Сл. лист општина Смедерево и Ковин” број 6/2002) 
и члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на 
седници одржаној 25.9.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 
“КОВИН” КОВИН

I

ЈЕЛЕНА МИЛАНОВИЋ, дипл. инж. фито-
медицине из Мраморка ул. Шумска бр. 19 ИМЕНУЈЕ 
СЕ за председника Управног одбора Дома здравља 
„Ковин“ у Ковину.

II

Мандат новоименованом председнику Уп-
равног одбора из тачке I овог Решења траје до краја 
мандата председника и чланова Управног одбора Дома 
здравља „Ковин“ у Ковину именованих Решењем 
Скупштине општине Ковин, број 022-19/2013-I од 
03.07.2013. године, број 022-26/2013-I од 30.09.2013. 
године, број 022-20/2014-I од 15.07.2014. године, 
број 022-28/2014-I од 06.11.2013. године и број 022-
33/2014-I од 20.12.2014. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-29/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

281.

На основу члана 39. став 1. тачка 9а. Стату-
та општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), а у вези 
са чланом 12. Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“ број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05 испр. др. 
закона, 83/05 испр. др. закона и 83/2014 др. закон) и 
у вези са чланом 42. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012, 116/2013-аутен-
тично тумачење и 44/2014-др. закон.) и члана 104. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН

1. КОНЧАРЕВИЋ РАЈКУ, дипломираном 
политикологу из Гаја, престаје функција вршио-
ца дужности директора Туристичке организације 
општине Ковин, због истека шестомесечног периода 
на који је именован.

2. Ово решење 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 39. став 1. тачка 9а. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), а у вези 
са чланом 12. Закона о јавним службам („Сла гласник 
РС“ број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05 испр. др. 
закона, 83/05 испр. др. закона и 83/2014 др. закон) и 
у вези са чланом 42. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012, 116/2013-аутен-
тично тумачење и 44/2014-др. закон.) и члана 104. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009).

Чланом 39. став 1. тачка 9а. Статута општине 
Ковин прописано је да Скупштина општине именује 
и разрешава управне и надзорне одборе и директоре 
установа, организација, фондова и служби чији 
је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у 
складу са законом.

Чланом 12. Закона о јавним службам („Сл. 
гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05 
испр. др. закона, 83/05 испр. др. закона и 83/2014 др. 
закон) утврђено је да се на оснивање, организацију и 
рад установа сходно примењују прописи који се односе 
на предузећа ако законом није друкчије одређено.

Чланом 42. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012, 116/2013-аутентично 
тумачење и 44/2014-др. закон) утврђено је у којим 
случајевима се именује вршилац дужности као и да 
вршилац дужности може бити именован на период 
који није дужи од 6 месеци. 
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Чланом 104. Пословника Скупштине општи-
не Ковин прописана су акта која доноси Скупштина 
општине.

Разлог за престанак функције вршиоца дуж-
ности директора Туристичке организације општине 
Ковин садржан је у чињеници да је Скупштина општине 
Ковин, на седници одржаној дана 18.03.2015.године 
донела Решење којим је Кончаревић Рајко именован за 
вршиоца дужности директора Туристичке организације 
Ковин на период који није дужи од шест месеци. 

Како је период на који је Кончаревић Рајко 
био именован истекао, у складу са наведеним, а на 
основу одредаба члана 63. став 1 . тачка 1. Статута 
општине Ковин Општинско веће општине Ковин на 
седници одржаној дана 24.9.2015. године утврдило 
је Предлог решења о престанку функције вршио-
ца дужности директора Туристичке организације 
општине Ковин и доставило га Скупштини општине 
ради разматрања и усвајања. 

 С обзиром на наведено одлучено је као у 
диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 332-27/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

282.

На основу члана 39. став 1. тачка 9а. Стату-
та општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), а у вези 
са чланом 12. Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“ број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05 испр. др. 
закона, 83/05 испр. др. закона и 83/2014 др. закон) и 
у вези са чланом 42. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012, 116/2013-аутен-
тично тумачење и 44/2014-др. закон.) и члана 104. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН

1. СТАМЕНОВИЋ ПЕТАР, фудбалски 
тренер са лиценцом из Делиблата, именује се за 
вршиоца дужности директора Туристичке органи-
зације општине Ковин, на период који није дужи 
од шест месеци .

2. Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана 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 39. став 1. тачка 9а. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), а у вези 
са чланом 12. Закона о јавним службам („Сла гласник 
РС“ број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05 испр. др. 
закона, 83/05 испр. др. закона и 83/2014 др. закон) и 
у вези са чланом 42. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012, 116/2013-аутен-
тично тумачење и 44/2014-др. закон.) и члана 104. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009).

Чланом 39. став 1. тачка 9а. Статута општине 
Ковин прописано је да Скупштина општине именује 
и разрешава управне и надзорне одборе и директоре 
установа, организација, фондова и служби чији 
је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у 
складу са законом.

Чланом 12. Закона о јавним службам („Сл. 
гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05 
испр. др. закона, 83/05 испр. др. закона и 83/2014 др. 
закон) утврђено је да се на оснивање, организацију 
и рад установа сходно примењују прописи који 
се односе на предузећа ако законом није друкчије 
одређено.

Чланом 42. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012, 116/2013-аутентично 
тумачење и 44/2014-др. закон) утврђено је у којим 
случајевима се именује вршилац дужности као и да 
вршилац дужности може бити именован на период 
који није дужи од 6 месеци. 

Чланом 104. Пословника Скупштине општи-
не Ковин прописана су акта која доноси Скупштина 
општине.

Разлог за спровођење поступка именовања 
вршиоца дужности директора Туристичке органи-
зације општине Ковин садржан је у чињеници да је 
Скупштина општине Ковин, на седници одржаној 
дана 25.9.2015. године донела Решење којим је 
утврђено да је Кончаревић Рајку, досадашњем врши-
оцу дужности директора Туристичке организације 
Ковин престала наведена функција, услед истека 
периода од шест месеци на који је био именован. У 
циљу даљег несметаног функционисања Туристичке 
организације општине Ковин, а до избора директо-
ра по спроведеном јавном конкурсу, неопходно је 
именовати вршиоца дужности директора на период 
који није дужи од шест месеци.

У складу са наведеним а на основу одредаба 
члана 63. став 1 . тачка 1. Статута општине Ковин 
Општинско веће општине Ковин на седници одр-
жаној дана 24.9.2015. године утврдило је Предлог 
решења о именовању вршиоца дужности директора 
Туристичке организације општине Ковин и доста-
вило га Скупштини општине ради разматрања и 
усвајања. 
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С обзиром на наведено одлучено је као у 
диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 332-26/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

283.

На основу члана 54. став 1. 2. и 10. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 
члана 39. став 1. тачка 9а. Статута општине Ковин 
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин (“Сл.лист општине 
Ковин”, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на се-
дници одржаној дана 25.9.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ “МИША 
СТОЈКОВИЋ” ГАЈ

I

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школ-
ског одбора ОШ “Миша Стојковић” Гај, пре истека 
мандата: 

1. ЖЕЉКО ДАВИДОВИЋ, из реда ро-
дитеља.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одобра 
ОШ “Миша Стојковић” Гај: 

1. ИВАНА ЂАН, из Гаја ул. Саве Јанкова 
102, из реда родитеља.

III

Мандат новоименованом члану Школског 
одбора из тачке II овог Решења траје до краја ман-
дата Школског одбора ОШ “Миша Стојковић” Гај, 
именованог Решењем Скупштине општине Ковин 
број 61-35/2014-I од 11. јуна 2014. године.

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-571/2015-I од 25. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН

284.

На основу члана 60. став 1. тачка 6. Ста-
тута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, 
број 11/2012-пречишћен текст, 25/2013. и 2/2015) и 
члана 2. Одлуке о дану Општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“, број 3/2014),

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,  
д о н о с и

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ НАГРАДА ПОВОДОМ ДАНА 

ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2015. ГОДИНУ

I

Поводом 04. октобра, Дана општине Ковин, 
највиша општинска признања – награде општине 
Ковин, додељују се:

П Л А К Е Т А

1.  Жељку Арсићу, студенту из Плочице, за 
изузетне домете у области физике

2.  Стефану Шемлалу, каратисти КК „Рад-
нички“ Ковин, из Ковина, за изузетне  
такмичарске резултате у појединачној 
конкуренцији

П О В Е Љ А

1.  Добровољном ватрогасном друштву – 
ДВД Ковин, за 140 година традиције у 
промоцији ватрогаства и деловања у 
гашењу пожара

2.  Фудбалском клубу „Борац“ из Плочице, 
за 100 година постојања и непрекид-
ног рада на промоцији спорта и фер 
плеја 

II

Награде из члана 1. ове Одлуке биће уручене 
на свечаној седници Скупштине општине Ковин, 
дана 03. октобра 2015. године.

III

Oва Одлука биће објављена у „Службеном 
листу општине Ковин“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 17-2/2015-II од 23. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
 Сања Петровић, дипл. дефектолог
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
КОВИН

285.

На основу члана 46.став 1.Закона о локала-
ној самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 129/2007 и 
83/2014) и члана 63. став 1. тачка 18. Статута општи-
не Ковин („Сл.лист општине Ковин“ број 11/2012 
–пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 24.9.2015. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ 

ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИЦА

I

Образује се Тим за спровођење Регионалног 
стамбеног збрињавања избеглица (у даљем тексту: 
Тим за имплементацију) у саставу:

 1.  ДАРКО БАКОВИЋ, члан Општинског 
већа - коодинатор Тима за имплемен-
тацију;

 2.  СТОЈАНКА ТАСИЋ, руководилац 
Одељења за општу управу и јавне служ-
бе - за заменика кординатора Тима за 
имплементацију;

 3. ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ, члан;
 4.  ВЕРИЦА ТОРЛАКОВИЋ, сектор јавних 

набавки – члан;
 5.  ЈУГОСЛАВ МИШИЋ, одговорни ур-

баниста – члан;
 6.  МАРИЈА ВЕСЕЛИНОВИЋ, имовинско 

правни послови – члан;
 7.  МИХАЈЛО ЈОКИЋ, служба за издавање 

дозвола за пројектовање и извођење 
радова-члан;

 8.  ЉИЉАНА БРДАРСКИ, финансијско 
материјални послови – члан;

 9.  ТАТЈАНА РАДЕНКОВИЋ ЈАКШИЋ, 
представник Центра за социјални рад 
– члан;

10.  СЛАЂАНА ЋИРИКОВАЧКИ, пред-
ставник Групе за локални економски 
развој – члан;

11.  ОЛИВЕРА СТОЈАКОВ, повереник за 
избеглице – члан.

 У случају потребе могу бити ангажована 
и друга лица на административно техничким по-
словима.

II

Тим за имплементацију има задатак да ор-
ганизује и стара се да јединица локалне самоуправе 

благовремено извршава обавезе преузете уговорима 
о сарадњи на реализацији потпројекта Регионалног 
програма стамбеног збрињавања избеглица (у даљем 
тексту РСО), кординира активности служби јединице 
локалне самоуправе које обезбеђују административ-
но - техничку и другу врсту подршке у спровођењу 
РСП-а непосредно и континуирано сарађује са предс-
тавницима Комесаријата за избеглице и миграције (у 
даљем тексту: Комесаријат) и Јединице за управљање 
пројектом истраживање и развој д.о.о. (у даљем тексту: 
ЈУП) у циљу реализације РСП-а, извештава Комеса-
ријат и ЈУП о активностима и напретку у реализацији 
РСП-а у јединици локалне самоуправе.

III

Образује се Координациони Тим за импле-
ментацију као лице задужено за комуникацију са 
Комесаријатом и ЈУП-ом, као и за координацију 
активности Комесаријата и ЈУП-а, са јединицама 
локалне самоуправе, у циљу ефикасне и успешне 
реализације РСП-а.

IV

Ступање на снагу овог Решења престаје 
да важи Решење број: 9-2/2015-III од 10. фебруара 
2015. године и Решење број: 9-3/2015-III од 06. 
марта 2015. године.

V

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном листу општине Ковин”.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 9-38/2015-III од 24. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
 Сања Петровић, дипл. дефектолог

286.

На основу члана 12. Закона о управљању 
миграцијама (,,Сл.гласник РС”, број: 107/12 и члана 
63. став1. тачка 18. Статута општине Ковин (,,Сл.
лист општине Ковин”, број 11/2012 - пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015)

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 24.9.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ КОВИН

Члан 1.

Образује се Савет за миграције општине Ковин 
(у даљем тексту: Савет) ради обављања саветодавних 
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послова у вези са управљањем миграцијама на тери-
торији општине Ковин у следећем саставу:

1.  САЊА ПЕТРОВИЋ, председница општи-
не - председник Савета;

2.  СТОЈАНКА ТАСИЋ, руководилац 
Одељења за општу управу и јавне служ-
бе-члан;

3.  ДР СВЕТО ВУКАДИНОВИЋ, директор 
Дома здравља Ковин - члан;

4.  ТАТЈАНА РАДЕНКОВИЋ ЈАКШИЋ, 
директор Центра за социјални рад ,,Ко-
вин”- члан;

5.  САША ЕРЦЕГ, начелник Полицијске 
станице у Ковину - члан;

6.  ДОБРИЛА БУТАШ, представник Наци-
оналне службе за запошљавање - члан;

7.  ВЕЛИНКА ФАРА, секретар Црвеног 
Крста Ковин - члан;

8.  ОЛИВЕРА СТОЈАКОВ, повереник за 
избеглице - члан;

Члан 2.

Савет обавља послове који се односе на:
- праћење и извештавање Комесаријата 

за избеглице и миграције о миграцијама и броју 
пристиглих миграната на територију јединице ло-
калне самоуправе, дужини њиховог задржавања 
и правцима даљег кретања преко свог окружног 
координатора, као и праћење и вршење процене 
ситуације на терену;

- предузимање активности како би се ство-
рили услови за благовремено реаговање у случају 
да се већи број миграната дуже времена задржава 
на њиховој територији;

- проналажење адекватног простора за ос-
нивање транзитних прихватних станица у случају 
потребе уз обавезне консултације са Комесаријатом 
за избеглице и миграције;

- идентификовање објеката за евентуални 
смештај миграната на територији својих општина 
уз обавезне консултације са Комесаријатом за избе-
глице и миграције ( да утврде власника, капацитет, 
стање и инфраструктурну опремљеност објеката, 
као и процену средстава које треба уложити да би 
се објекат довео у функцију);

- одређивање лица испред свих надлежних 
институција која ће бити задужена за поједине мере 
у случају повећаног прилива миграната;

- уколико је потребно, предузимање потребних 
мера на хигијенској, санитарној, социјалној и свакој 
другој врсти заштите миграната и становништва;

- координацију својих активности са Коме-
серијатом за избеглице и миграције;

- у случају потребе, на захтев Комесеријата, 
омогућавање да повереници за избеглице и миграције 
и радници у повереништвима буду стављени на рас-
полагање Комесаријату за избеглице и миграције, а 
у складу са потребама и распоређени на територији 
Републике Србије;

- одазивање на обуке које организује Коме-
саријат за избеглице и миграције;

- предлагање програма, мера и планова актив-
ности које треба предузети ради ефикасног управљања 
миграцијама на територији општине Ковин;

- друге послове у области управљања миг-
рацијама, у складу са законом.

Члан 3.

Ступањем на снагу овог Решења престаје 
да важи Решење број: 9-31/2015-III од 11. септембра 
2015. године.

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном листу општине Ковин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 9-36/2015-III од 24. септембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
 Сања Петровић, дипл. дефектолог

287.

На основу члана 80. став 2. Статута општине 
Ковин (“Сл. лист општине Ковин” број: 11/2012 - 
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 6. став 
2. Одлуке о организацији Општинске управе Ковин 
(“Сл. лист општине Ковин” број 16/2012, 24/2013, 
18/2014 и 5/2015),

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 24.9.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК О СЕДМОЈ ИЗМЕНИ 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ 

УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОВИН

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о седмој 
измени Правилника о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места у Општинској управи 
Ковин, број: 110-11/2015-IV од 24.9.2015. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном листу општине Ковин”.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 110-10/2015-III од 24. септембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
 Сања Петровић, дипл. дефектолог
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АКТА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

288.

На основу члана 65. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/2012) 
и члана 61. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
за послове дистрибуције гаса са Законом о јавним 
предузећима („Сл.лист општине Ковин“, бр. 4/2013, 
3/2014 и 5/2015) и члана 41. Одлуке о усклађивању 
Статута Јавног предузећа за послове дистрибуције 
гаса „Ковин-гас“ Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 4/2013 и 3/2014)

НАДЗОРНИ ОДБОР Јавног предузећа дана 
23.6.2015. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ СТАТУТА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ 

ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА „КОВИН-ГАС“ 
КОВИН СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОСНИВАЧКИМ АКТОМ 

Члан 1. 

У члану 22. Статута Јавног предузећа „Ко-
вин-гас“ Ковин мења се став 2. тако да сада гласи: 

„За директора Јавног предузећа именује се 
лице које, поред законом прописаних општих услова, 
испуњава и следеће посебне услове: 

1. Да има високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (доктор наука), другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије, 
магистар наука), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године;

2. да има најмање три године радног искуства 
на руководећим пословима; 

3. да није осуђивано за кривична дела про-
тив привреде, правног саобраћаја и службене дуж-
ности; 

4. да му није изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је претећна де-
латност Јавног предузећа.“

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном давања са-
гласности од стране Скупштине општине Ковин. 

Одлука се објављује у „Службеном листу општи-
не Ковин“ и на интернет страници општине Ковин. 

У Ковину, 23.6.2015. године
Број: 02-1053/04-158

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Брадањи

289.

На основу члана 114. Закона о социјалној 
заштити („Сл.гласник РС“, бр. 24/2011) и члана 19. 
став 1. тачка 1) Одлуке о оснивању Установе Цен-
тар за социјални рад „Ковин“ у Ковину („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 12/2011 и 3/2014),

УПРАВНИ ОДБОР Центра за социјални рад 
„Ковин“ Ковин на седници одржаној дана 13.7.2015. 
годне, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„КОВИН“

Члан 1. 

Чланови 16 -18. Статута, мењају се тако 
да гласе: 

„Члан 16.

Центар може за обављање одређених по-
слова за које се не заснива радни однос да закључи 
уговор по основу рада ван радног односа у складу 
са одредбама Закона о раду: 

Уговори из става 1. овог члана, закључују 
се у писаном облику и садрже нарочито: врсту, на-
чин, време трајања посла, достављање извештаја о 
обављеном послу, као и начин утврђивања накнаде 
за обављени рад. 

Члан 17.

Запослени у Центру, обавезан је да обавести 
директора о уговору који је закључио са другим 
послодавцем. 

Центар води евиденцију о уговорима које 
је закључио са лицима која су у радном односу код 
другог послодавца. 

Центар је обавезан да, по закључењу уго-
вора достави примерак тог уговора Министарству 
надлежном за социјална питања ради евидентирања 
реализације. 

Лице са којим је закључен уговор остварује 
права из обавезног социјалног осигурања у складу 
са законом којим се уређује пензијско и инвалидско 
осигурање. 

Члан 18.

Центар може закључити уговор о волонтер-
ском раду ради обављања послова из своје делат-
ности са стручним радником, стручним сарадником 
и другим лицем одговарајуће струке, у складу са 
законом, у складу са Законом о волонтирању („Сл.
гласник РС“, бр. 36/2010).

Центар може закључити уговор о волонтер-
ском раду и са незапосленим стручним радником у 
области социјалне заштите, који жели да се стручно 
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усаврши и стекне посебна знања и способност у 
својој струци и да му за то обезбеди награду за рад 
и остваривања других права у складу са законом. 

Центар може закључити уговор о допунском 
раду само по претходно прибављеној сагласности 
Министарства.“

Члан 2.

У Статуту Установе Центар за социјални 
рад „Ковин“у Ковину, број 55100-3004/2011, после 
члана 38. додаје се нови члан 38а. који гласи: 

„Председник и чланови Управног и Надзор-
ног одбора остварују право на накнаду по присутности 
на седници, за рад Управном и Надзорном одбору, у 
висини од 5% од просечне зараде по запосленом у 
Републици Србији, према последњем објављеном 
податку Републичког завода за статистику. 

Накнада се исплаћује на основу присутности 
на седницама.“

Члан 3.

У Статуту Установе Центар за социјални 
рад „Ковин“ у Ковину, број 55100-3004/2011, члан 
43. мења се и гласи: 

„Центар стиче средства: 
1. Из буџета Републике: 

• право на новчану социјалну помоћ; 
•  право на додатак за помоћ и негу дру-

гог лица и право на увећани додатак за 
помоћ и негу другог лица; 

• право на посебну новчану накнаду; 
•  право на помоћ за оспособљавање за 

рад; 
• услуге породичног смештаја; 
•  услуге саветовања и обуке хранитеља 

и усвојитеља; 
• услуге домарског смештаја; 
•  услуге становања уз подршку за особе 

са инвалидитетом;
•  услуге смештаја за жртве трговине љу-

дима; 
•  право на једнократну помоћ у случају 

угрожености већег броја грађана.
2. Из буџета општине: 

• дневне услуге у заједници;
•  услуге подршке за самостални живот, 

осим услуга становања уз подршку за 
особе са инвалидитетом,

•  саветодавно терапијске и социјално 
едукативне услуге, осим саветовања и 
обуке хранитеља и усвојитеља; 

•  остале услуге социјалне заштите у складу 
са Одлуком о правима у социјалној заш-
тити на територији општине Ковин; 

•  једнократне новчане помоћи идруги 
облици помићи у складу са одлукама 
надлежних органа; 

•  програми унапређења социјалне заштите 
у јединици локалне самоуправе; 

• иновационе услуге; 
•  финансирање зарада запослених на 

повереним пословима; 
•  изградњу, одржавање и опремање Цен-

тра; 
•  део средстава за финансирање рада 

Центра (накнада за превоз запослених, 
стални трошкови, услуге по уговору и 
материјал); 

•  финансирање накнада за рад председ-
ника и чланова Управног и Надзорног 
одобра.“

3. Наплатом услуга, 
4.  Из других извора (поклони, легати, до-

наторство и др.).
Центар може, уз претходно прибављену 

сагласност оснивача, обављати и другу врсту делат-
ности сагласну основној делатности и располагати 
приходима, у складу са законом. 

Члан 4.

Ова Одлука о допуни Статута ступа на снагу 
даном давања сагласности од стране Скупштине 
општине Ковин.

У Ковину, 13.7.2015. године
Број: 55100-72/2015

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Немања Вујасиновић

АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН

290.

На основу члана 5. Закона о радним одно-
сима у државним органима (“Сл.гласник РС“ број 
48/91,66/91, 44/98-др. закон, 49/99-др. закон, 34/2001-
др. закон, 39/2002, 49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др. 
закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005- испр. др. 
закона и 23/2013), члана 59. став 2. Закона о локал-
ној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/2007 и 
83/2014-др. закон), члана 80. став 2. Статута општине 
Ковин («Сл. лист општине Ковин», бр. 11/2012 - пре-
чишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 26а и 26б 
Одлуке о организацији Општинске управе Ковин 
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 16/2012, 24/2013, 
18/2014 и 5/2015), уз сагласност Општинског већа 
општине Ковин, 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
КОВИН дана 24.9.2015. године, доноси
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П Р А В И Л Н И К 
О СЕДМОЈ ИЗМЕНИ 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ 
УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
КОВИН

Члан 1.

У Правилнику о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Оштинској упрaви 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број 23/2013, 
12/2014, 15/2014, 18/2014, 19/2014, 5/2015 и 10/2015), 
(у даљем тексту: Правилник) у члану 22. радно место 
под редним бројем 100. мења се и гласи:

„100. Радно место: Помоћник председника 
општине за област друштвених делатности 

Услови: Високо образовање стечено на 
студијама другог степена мастер академске студије 
– смер учитељ, 3 године радног искуства, положен 
државни стручни испит.

Број извршилаца: 1
Опис послова: покреће иницијативе у об-

ласти друштвених делатности; предлаже пројекте 
у области друштвених делатности; даје мишљење у 
вези са питањима из области друштвених делатности; 
прати стање у области предшколског, основног и 
средњег образовања; прати стање у области културе 
и информисања; прати област људских и мањинских 
права; прати област здравствене и социјалне заштите. 
израђују потребне материјале за седнице Скупшти-
не општине и Општинског већа по смерницама 
Председника општине, председника Скупштине 
општине и начелника Општинске управе; ради и 
друге послове по налогу Председника општине и 
начелника Општинске управе.“

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу наредног 
дана од дана добијања сагласности а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“ и на огласној 
табли органа општине.

ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
Број: 110-11/2015-IV од 24. септембра 2015. године

НАЧЕЛНИЦА
Јелена Чолаковић, дипл.правник
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