
СЛ У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ОПШТИНЕ КОВИН

КОВИН, 07. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕГОДИНА XIII БРОЈ 17

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН

357.

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона 
о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 
129/2007 и 83/2014) и члана 60. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“ 
број: 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), 
а у вези са Уговором о гранту у оквиру Регионалног 
стамбеног програма - Стамбени пројекат у Репу-
блици Србији, RHP-W2-CMG/COMP3-2015 број: 
9-9/2015-II од 15.10.2015. године (у даљем тексту: 
Уговор о гранту),

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОВИН, 
дана 17.11.2015 године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ 

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА 
ДОДЕЛОМ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ 

МАТЕРИЈАЛА ИЗБЕГЛИЦАМА У ОКВИРУ 
РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА, 

ПОДПРОЈЕКАТ 2 - ГРАЂЕВИНСКИ 
МАТЕРИЈАЛ И ИМЕНОВАЊУ 

СЛУЖБЕНИКА ОДГОВОРНОГ ЗА 
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА

1. Именује се Комисија за избор корисника 
помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 
доделом пакета грађевинског материјала у оквиру 
Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 2 - 
грађевински материјал (у даљем тексту: Комисија 
за избор корисника), на територији општине Ковин, 
у саставу:

1. СТОЈАНКА ТАСИЋ, руководилац 
Одељења за општу управу и јавне службе - пред-
седник,

2. ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, начелник ОУ 
- заменик председника,

3. МИХАЈЛО ЈОКИЋ, служба за издавање 
дозвола за пројектовање и извођење радова- члан,

-  ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, самостални 
стручни сарадник за припрему подлога 
за израду урбанистичких планова - заменa 
члана,

4. ОЛИВЕРА СТОЈАКОВ, повереник за 
избеглице – члан,

-  СПЕРАНЦА КОЗИЦА, контрола захтева за 
плаћање и трансфер средстава индиректних 
корисника буџета - заменa члана,

5. ВЕРА МАРКОВИЋ, шеф Одсека за општу 
управу – члан,

-  БИЉАНА ФИЛИПОВИЋ, здравствено 
социјална заштита, унапређење људских 
и мањинских права и финансирање јавних 
служби, заменa члана,

Административне послове за Комисију за 
избор корисника обавља Оливера Шура, секретар.

2. Обавезује се председник, заменик пред-
седника, чланови,заменa члана и секретар Комисије 
за избор корисника да потпишу Изјаву о непристрас-
ности и поверљивости.

3. Комисија за избор корисника има задатак 
да изабере кориснике помоћи за решавање стамбених 
потреба избеглица доделом пакета грађевинског 
материјала,у оквиру Регионалног стамбеног програма, 
Потпројекат 2 - грађевински материјал.

4. Комисија за избор корисника усваја Пра-
вилник о условима и мерилима за избор корисника 
помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 
доделом пакета грађевинског материјала, поступку 
и начину рада Комисије за избор корисника.

5. Након спроведеног првостепеног поступка 
Комисија за избор корисника доноси Одлуку о 
решавању стамбених потреба избеглица са лис-
том корисника рангираних према реду првенства 
на основу испуњености услова и броја освојених  
бодова.

6. Именује се Виолета Јевтовић Вујичин, 
за службеника одговорног за контролу квалитета.

7. Обавезује се службеник одговоран за 
контролу квалитета да потпише Изјаву о непри-
страсности и поверљивости.

8. Службеник за контролу квалитета има 
задатак да, након секретара, изврши контролу ква-
литета документа, попуни контролне листе и исте 
достави председнику Комисије за избор корисника.

9. Овлашћује се Стојанка Тасић, председник 
и Јелена Чолаковић, заменик председника Комисије 
за избор корисника на употребу печата број II, а у 
сврху овере документације везане за рад Комисије 
за избор корисника.

10. Председник, секретар, чланови Комисије 
(као и њихове замене) и службеник за контролу ква-
литета, имају право на накнаду у висини од 5% од 
просечне месечне зараде по запосленом у Србији по 
последњем податку објављеном у „Сл. гласнику РС“.
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Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном листу општине Ковин“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 9-46/2015-II од 17. новембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
 Сања Петровић, дипл. дефектолог

358.

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона 
о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 
129/2007 и 83/2014) и члана 60. став 1. тачка 6. 
Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“ 
број: 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), 
а у вези са Уговором о гранту у оквиру Регионалног 
стамбеног програма - Стамбени пројекат у Репу-
блици Србији, RHP-W4-CMG/COMP4-2015 број: 
9-15/2015-II од 21.10.2015. године, (у даљем тексту: 
Уговор о гранту),

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОВИН, 
дана 17.11.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ 

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА 
ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ 
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА 
ПРИ КУПОВИНИ 10 СЕОСКИХ КУЋА 

СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛОМ ПАКЕТА 
ПОМОЋИ У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ 

СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА, ПОДПРОЈЕКАТ 
4, КОМПОНЕНТА 4 – КУПОВИНА 

СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТВА И ПАКЕТА 
ГРАЂЕВИНСКОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА 

И ИМЕНОВАЊУ СЛУЖБЕНИКА 
ОДГОВОРНОГ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА

1. Именује се Комисија за избор корисника 
помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 
доделом помоћи избеглицама за куповину сеоских 
кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма, 
Потпројекат 4 – компонента 4: куповина сеоских 
кућа кроз грант шему (у даљем тексту: Комисија за 
избор корисника), на територији општине Ковин, 
у саставу:

1. СТОЈАНКА ТАСИЋ, руководилац 
Одељења за општу управу и јавне службе - пред-
седник,

2. ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, начелник ОУ 
- заменик председника,

3. МИХАЈЛО ЈОКИЋ, служба за издавање 
дозвола за пројектовање и извођење радова - члан,

-  ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, самостални 
стручни сарадник за припрему подлога 

за израду урбанистичких планова - заменa 
члана,

4. ОЛИВЕРА СТОЈАКОВ, повереник за 
избеглице – члан,

-  СПЕРАНЦА КОЗИЦА, контрола захтева за 
плаћање и трансфер средстава индиректних 
корисника буџета - заменa члана,

5. ВЕРА МАРКОВИЋ, шеф Одсека за општу 
управу – члан,

-  БИЉАНА ФИЛИПОВИЋ, здравствено 
социјална заштита, унапређење људских 
и мањинских права и финансирање јавних 
служби, заменa члана,

Административне послове за Комисију за 
избор корисника, обавља Оливера Шура, секретар.

2. Обавезује се председник, заменик пред-
седника, чланови, заменa члана и секретар Комисије 
за избор корисника да потпишу Изјаву о непристрас-
ности и поверљивости.

3. Комисија за избор корисника има задатак 
да изабере кориснике помоћи за решавање стамбених 
потреба избеглица доделом помоћи избеглицама 
за куповину сеоских кућа са окућницом, у оквиру 
Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 
IV - компонента 4: куповина сеоских кућа кроз 
грант шему.

4. Комисија за избор корисника усваја Пра-
вилник о условима и мерилима за избор корисника, 
поступку и начину рада Комисије за решавање 
стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских 
кућа и доделу пакета помоћи, поступку и начину 
рада Комисије за избор корисника.

5. Након спроведеног првостепеног 
поступка Комисија за избор корисника доноси 
Одлуку о решавању стамбених потреба избегли-
ца са листом корисника рангираних према реду 
првенства на основу испуњености услова и броја  
освојених бодова.

6. Именује се Виолета Јевтовић Вујичин, 
за службеника одговорног за контролу квалитета.

7. Обавезује се службеник одговоран за 
контролу квалитета да потпише Изјаву о непри-
страсности и поверљивости.

8. Службеник за контролу квалитета има 
задатак да, након секретара, изврши контролу 
квалитета документа, попуни контролне листе 
и исте достави председнику Комисије за избор  
корисника.

9. Овлашћује се Стојанка Тасић, председник 
Комисије и Јелена Чолаковић, заменик председника 
Комисије за избор корисника на употребу печата 
број: „II“, а у сврху овере документације везане за 
рад Комисије за избор корисника.

10. Председник, секретар, чланови Комисије 
(као и њиховe заменe) и службеник за контролу 
квалитета, имају право на накнаду у висини од 
5% од просечне месечне зараде по запосленом 
у Србији по последњем податку објављеном у  
„Сл. гласнику РС“.
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Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном листу општине Ковин“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 360-27/2015-II од 17. новембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА
 Сања Петровић, дипл. дефектолог

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
КОВИН

359.

На основу члана 51. Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), 
члана 63. став 1. тачка 11. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“ број 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015)

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 07.12.2015.године, 
донелo је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ЛЕД ЛАМПЕ И ПОЈАЧАЛА СА 

МИКРОФОНОМ

I

ОПШТИНА КОВИН даје на коришћење 
Министарству унутрашњих послова, Полицијској 
станици Ковин, лед лампу атестирану до 160 km/h 
и појачало AS-320 100W 24V са микрофоном, у 
циљу опремања путничког аутомобила „Clio IV 
Authentique 1.2“kojи je Oдлуком општинског већа 
бр.404-74/2015-IV дат на коришћење Полицијској 
станици Ковин.

II

Опрема из тачке 1. ове Одлуке у функцији је 
путничког аутомобила који је већ дат на коришћење 
наведеном државном органу, а ради техничког оп-
ремања јединица саобраћајне полиције које контро-
лишу и регулишу саобраћај на путевима општине 
Ковин, на основу члана 19.став 1.тачка 5. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник 
РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013-Од-
лука УС 55/2014).

III

 Вредност основног средства из тачке I на 
дан преноса износи 91.080,00 динара са ПДВ-ом.

IV

Општинска управа Ковин, Одељење за буџет 
и финансије сачиниће исправу о давању предметног 
основног средства државном органу наведеном у 
тачки 1 ове Oдлуке.

V

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 22-50/2015-III од 07. децембра 2015.године

ПРЕДСЕДНИЦА
 Сања Петровић, дипл. дефектолог

360.

На основу члана 51. Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), 
члана 63. став 1. тачка 11. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“ број 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и писменог захтева Ми-
нистарства унутрашњих послова, Сектора за ван-
редне ситуације, Одељења за ванредне ситуације 
у Панчеву 07/24 бр.4/339/15 од 02.12.2015.године,

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 07.12.2015.године, 
донелo је

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

ОСНОВНОГ СРЕДСТВА ПРИКОЛИЦЕ  ЗА 
ПРЕВОЗ ЧАМЦА ЗА СПАСАВАЊЕ

I

ОПШТИНА КОВИН преноси право ко-
ришћења основног средства приколице за превоз 
чамца за спасавање, следећих техничких карактерис-
тика: ознака: Т 750, једноосовинка, маса приколице 
240 кг, корисна носивост 510 кг, укупна маса 750 
кг, дозвољен притисак на куку 100 кг, за чамце до 
6 метара, са уграђеном торзионом осовином, ком-
плетно топлоцинкована, поседује атест и гаранцију 
од 2 године, на Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације у Панчеву, Ватрогасно спасилачка једи-
ницу Ковин.

II

Вредност основног средства из тачке I на 
дан преноса износи 118.000,00 динара са ПДВ-ом.
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III

Основно средство из тачке I ове Одлуке пре-
носи се ради ефикаснијег коришћења алуминијумског 
спасилачког чамца који је Одлуком Општинског већа 
општине Ковин бр. 404-10/2012-III од 26.јануара 
2012.године већ пренет на коришћење Министарству 
унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситу-
ације, Одељењу за ванредне ситуације у Панчеву, 
Ватрогасно спасилачкој јединици у Ковину, а ради 
ефикаснијег функционисања ватрогасаца спасилаца 
за интервенисање на реци Дунав и другим воденим 
површинама, у циљу спасавања угрожених особа, 
сакупљања различитих течности, брз транспорт 
на копно, гашење пожара објеката на води и прио-
баљу, евакуацију угрожених лица и робе приликом 
поплава и сл.

IV

Трошкови одржавања приколице за превоз 
чамца из тачке 1 ове Одлуке, падају на терет Ми-
нистарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, 
Ватрогасно спасилачке јединице Ковин.

V

Министарство унутрашњих послова, Сектор 
за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације 
у Панчеву, Ватрогасно спасилачка јединица Ковин 
извршиће повраћај основног средства описаног у 
тачки I у случају да се законом пропише обавеза 
општина да се у склопу организовања цивилне 
заштите баве спасилачким пословима.

VI

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 031-22/2015-III  од 07. децембра 2015.године

ПРЕДСЕДНИЦА
 Сања Петровић, дипл. дефектолог
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САДРЖАЈ

Рег. бр. страна

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН

357 Решење о именовању Комисије за избор 
корисника помоћи за решавање стамбених 
потреба избеглица доделом пакета 
грађевинског материјала избеглицама у 
оквиру регионалног стамбеног програма, 
подпројекат 2 – грађевински материјал 
и именовању службеника одговорног за 
контролу квалитета;  ...............................1

358 Решење о именовању Комисије за 
избор корисника помоћи за решавање 
стамбених потреба избеглица доделом 
помоћи за решавање стамбених потрба 
избеглица при куповини 10 сеоских 
кућа са окућницом и доделом пакета 
помоћи у оквиру регионалног стамбеног 
програма, подпројекат 4, компонента 
4 – куповина сеоских домаћинства и 
пакета грађевинског и другог материјала 
и именовању службеника одговорног за 
контролу квалитета;  ...............................2

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
КОВИН

359 Одлука о давању на коришћење лед лампе 
и појачала са микрофоном;  ...................3

360 Одлука о преносу права коришћења 
основног средства приколице за превоз 
чамца за спасавање;  ...............................3

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Ковин, Ул. ЈНА бр. 5, Телефон 013/742-104
ШТАМПА: ЈП „Службени гласник“, Београд








