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АКТА ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 

759. 
  

 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013 и 63/2013-исправка), члана 60. став 1. 
тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2013. годину („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 23/2012, 4/2013, 
21/2013 и 25/2013) као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава 
текуће буџетске резерве буџета општине Ко-
вин у износу од 5.000,00 динара Димитрије 
Ненаду из Ковина, ул. Книћанинова бр. 30, 
за потребе лечења, а на основу захтева од 
24.12.2013. године. 
 2. Средства текуће буџетске резерве 
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком 
о буџету општине Ковин за 2013. годину, раз-
део 3. глава 3.28. функционална класифика-
ција 160, позиција 374, економска класифика-
ција 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗРЕВА. 
 3. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
– проширена права, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на рачун 
Центра за социјални рад Ковин број 840-
341661-47, како би се иста дозначила 
Димитрије Ненаду, на број текућег рачуна 
160-5600100688242-76, који је отворен код 
Банке Интеса. 

 4. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 5. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 
Број: 40-306/2013-II 
У Ковину, 26.12.2013. године 
      
  ПРЕДСЕДНИЦА 
  Др Гордана Зорић 

 
760. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013 и 63/2013-исправка), члана 60. став 1. 
тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012, 
4/2013, 21/2013 и 25/2013) као наредбодавац 
буџета 
 ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава 
текуће буџетске резерве буџета општине 
Ковин у износу од 5.000,00 динара Јованов 
Весни из Ковина, ул. Пролетерска бр. 5, за 
побољшање услова живота и лечење унука, а 
на основу захтева од 25.12.2013. године. 
 2. Средства текуће буџетске резерве 
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком 
о буџету општине Ковин за 2013. годину, раз-
део 3. глава 3.28. функционална класифи-
кација 160, позиција 374, економска 
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА 
РЕЗРЕВА. 
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 3. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
– проширена права, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на рачун 
Центра за социјални рад Ковин број 840-
341661-47, како би се иста дозначила Јованов 
Весни. 
 4. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 5. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 
Број: 40-307/2013-II 
У Ковину, 27.12.2013. године 
      
  ПРЕДСЕДНИЦА 
  Др Гордана Зорић 
 
761. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013 и 63/2013-исправка), члана 60. став 1. 
тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2013. годину („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 23/2012, 4/2013, 
21/2013 и 25/2013) као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава 
текуће буџетске резерве буџета општине 
Ковин у износу од 5.000,00 динара Опачић 
Милану из Ковина, ул. Утринска Б-38, за 
потребе лечења и побољшање услова живота, 
а на основу захтева од 24.12.2013. године. 
 2. Средства текуће буџетске резерве 
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком 
о буџету општине Ковин за 2013. годину, 
раздео 3. глава 3.28. функционална класифи-
кација 160, позиција 374, економска 

класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА 
РЕЗРЕВА. 
 3. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
– проширена права, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на рачун 
Центра за социјални рад Ковин број 840-
341661-47, како би се иста дозначила Опачић 
Милану. 
 4. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 5. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 
Број: 40-304/2013-II 
У Ковину, 26.12.2013. године 
      
  ПРЕДСЕДНИЦА 
  Др Гордана Зорић 
 
762. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013 и 63/2013-исправка), члана 60. став 1. 
тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2013. годину („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 23/2012, 4/2013, 
21/2013 и 25/2013) као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава 
текуће буџетске резерве буџета општине 
Ковин у износу од 5.000,00 динара Пирић 
Марији из Ковина, ул. Вашарска бр. 12, за 
потребе лечења сина, а на основу захтева од 
20.12.2013. године. 
 2. Средства текуће буџетске резерве 
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о 
буџету општине Ковин за 2013. годину, раздео 
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3. глава 3.28. функционална класификација 160, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗРЕВА. 
 3. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
– проширена права, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на рачун 
Центра за социјални рад Ковин број 840-
341661-47, како би се иста дозначила Пирић 
Марији, на број текућег рачуна 205-
9001012648080-20, који је отворен код 
Комерцијалне банке. 
 4. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 5. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 
Број: 40-296/2013-II 
У Ковину, 24.12.2013. године 
      
  ПРЕДСЕДНИЦА 
  Др Гордана Зорић 
 
763. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013 и 63/2013-исправка), члана 60. став 1. 
тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2013. годину („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 23/2012, 4/2013, 
21/2013 и 25/2013) као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава 
текуће буџетске резерве буџета општине Ко-
вин у износу од 5.000,00 динара Стамболић 
Дејану из Ковина, ул. Дејана Бранкова бр. 
187, за потребе лечења, а на основу захтева 
од 20.12.2013. године. 

 2. Средства текуће буџетске резерве 
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о 
буџету општине Ковин за 2013. годину, раздео 
3. глава 3.28. функционална класификација 160, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗРЕВА. 
 3. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
– проширена права, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на рачун 
Центра за социјални рад Ковин број 840-
341661-47, како би се иста дозначила Стам-
болић Дејану на број текућег рачуна 200-
65779404-65, код Поштанске штедионице. 
 4. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 5. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 
Број: 40-295/2013-II 
У Ковину, 24.12.2013. године 
      
  ПРЕДСЕДНИЦА 
  Др Гордана Зорић 
 
764. 
 
 На основу члана 69. Закона о буџет-
ском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 
и 63/2013-исправка), члана 60. став 1. тачка 
11. Статута општине Ковин („Сл.лист опш-
тине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 
25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету 
општине Ковин за 2013. годину („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 23/2012, 4/2013, 21/2013 
и 25/2013) као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава 
текуће буџетске резерве буџета општине 
Ковин у износу од 10.000,00 динара Сибин-
кић Даници из Ковина, ул. Ђуре Петровића 
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1/10, за потребе лечења, а на основу захтева 
од 20.12.2013. године. 
 2. Средства текуће буџетске резерве 
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о 
буџету општине Ковин за 2013. годину, раздео 
3. глава 3.28. функционална класификација 160, 
позиција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗРЕВА. 
 3. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
– проширена права, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на рачун 
Центра за социјални рад Ковин број 840-
341661-47, како би се иста дозначила 
Сибинкић Даници. 
 4. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 5. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 
Број: 40-294/2013-II 
У Ковину, 24.12.2013. године 
      
  ПРЕДСЕДНИЦА 
  Др Гордана Зорић 
 
765. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013 и 63/2013-исправка), члана 60. став 1. 
тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2013. годину („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 23/2012, 4/2013, 
21/2013 и 25/2013) као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава 
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин 
у износу од 5.000,00 динара Пал Терезији из 

Скореновца, ул. Пролетерска бр. 19, за потребе 
лечења и побољшања услова живота, а на 
основу захтева од 23.12.2013. године. 
 2. Средства текуће буџетске резерве 
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком 
о буџету општине Ковин за 2013. годину, раз-
део 3. глава 3.28. функционална класифика-
ција 160, позиција 374, економска класифика-
ција 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗРЕВА. 
 3. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 – 
Центар за социјални рад „Ковин“, функционал-
на класификација 090, позиција 351 Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета – проширена 
права, са жиро рачуна буџета општине Ковин, 
број 840-119640-11, на рачун Центра за 
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како 
би се иста дозначила Пал Терезији. 
 4. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 5. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 
Број: 40-301/2013-II 
У Ковину, 24.12.2013. године 
      
  ПРЕДСЕДНИЦА 
  Др Гордана Зорић 
 

766. 
 

На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013 и 63/2013-исправка), члана 60. став 1. 
тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2013. годину 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012, 
4/2013, 21/2013 и 25/2013) као наредбодавац 
буџета 
 ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава 
текуће буџетске резерве буџета општине 
Ковин у износу од 5.000,00 динара Димић 
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Драгани из Баваништа, ул. Вука Караџића 
бр. 49, за побољшање услова живота, а на 
основу захтева од 23.12.2013. године. 
 2. Средства текуће буџетске резерве 
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком 
о буџету општине Ковин за 2013. годину, 
раздео 3. глава 3.28. функционална класифи-
кација 160, позиција 374, економска 
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА 
РЕЗРЕВА. 
 3. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
– проширена права, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број 840-119640-11, на рачун 
Центра за социјални рад Ковин број 840-
341661-47, како би се иста дозначила Димић 
Драгани, на број текућег рачуна 588-43133 
који је отворен код Поштанске штедионице. 
 4. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 5. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 
Број: 40-303/2013-II 
У Ковину, 24.12.2013. године 
      
  ПРЕДСЕДНИЦА 
  Др Гордана Зорић 
 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
767. 
 
 На основу члана 64. став 1. Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13), члана 63. став 1. тачка 25. Статута 
општине („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст) а у вези са чланом 
4. Одлуке о престанку Фонда за развој опш-
тине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
25/2013) 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.12.2013. године, донело је 

 
 

О Д Л У К У 
О OТВАРАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

СТАНОВАЊE ОПШТИНЕ КОВИН 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком оснива се буџетски 
фонд за становање општине Ковин (у даљем 
тексту: Фонд). 

Члан 2. 
 Фонд се отвара као евиденциони 
рачун у оквиру главне књиге трезора oпшти-
не Ковин, са статусом индиректног корис-
ника буџетских средтава у оквиру раздела 3 
Општинска управа Ковин. 
 
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 3. 
 Сврха оснивања Фонда је финанси-
рање програма унапређења становања на 
територији општине Ковин, у складу са 
законом, овом одлуком и посебним опш-
тинским  прописима. 

 
Члан 4. 

 Фонд се оснива на неодређено време. 
 

Члан 5. 
 Фондом управља Општинска управа 
Ковин.  

Општинска управа Ковин подноси 
Скупштини општине Ковин годишњи извеш-
тај о коришћењу средстава Фонда. 

Општинско веће општине Ковин 
утврђује предлог извештаја из става 2. овог 
члана. 
 

Члан 6. 
 Фонд  се финансира из: 

1) апропријација обезбеђених у ок-
виру буџета општине Ковин за 
текућу годину; 

2) наменских прихода буџета оства-
рених од продаје станова соли-
дарности; 

3) пласмана за решавање стамбених 
потреба запослених у привредним 
друштвима, установама, органи-
зацијама и локалној самоуправи и 

4) других јавних прихода, у складу 
са законом. 
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Преузимање обавеза и плаћање на 

терет Фонда врши се до нивоа средстава 
одобрених Фонду. 
 

Члан 7. 
 Средства остварена у Фонду користе 
се у складу са програмом Фонда за становање 
општине Ковин, који доноси Општинско  
веће општине Ковин. 
 Предлог програма из става 1. овог 
члана израђује Општинска управа Ковин. 
  

Члан 8. 
 Стручне и администартивно-техничке 
послове за потребе Фонда обавља Општинска 
управа Ковин. 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 9. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана  
од дана доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“, а 
примењиваће се од 01. јануара 2014. године. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
КОВИН 

Број: 360-53/2013-III од  27. децембра 2013. 
године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА  

    Др Гордана Зорић, спец.медицине рада 
 
768. 
 

На основу члана 29. став 4. Закона о 
јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/11 и 
88/2013), члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непо-
кретности непосредном погодбом, давањем у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Сл.гласник РС“, бр. 24/12), члана 
14. Одлуке о располагању непокретностима у 
јавној својини („Сл.лист општине Ковин“, 
бр.22/2012) и члана 63. став 1. тачка 11. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр.11/2012- пречишћен текст) 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2013.године донела је 
 

 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА  

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КОВИН 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 
  Покреће се поступак за прибављање 
непокретности у својини ЗЛАТАР  ДОО 
Мраморак, Задружна 6, уписане у ЛН 2 К.О. 
Мраморак, парцела број 148, укупне повр-
шине 23 ари 31м2, коју чине објекат под ред. 
бр 1. као зграда водопривреде, са земљиштем 
испод објекта  у површини од 47м2 и 
земљиште уз објекат површине 22 ара 84м2.  
 

Члан 2. 
 Прибављањем непокретности  из чла-
на 1. у јавну својину општине Ковин, реша-
вају се имовински односи на парцели на којој 
се налази зграда водопривреде, односно ма-
шински парк (хидрофорско постројење). 

 Оправданост и целисходност прибав-
љања непокретности из члана 1. у јавну сво-
јину општине Ковин непосредном погодбом 
је у чињеници, да се наведена непокретност 
на којој се налази објекат водопривреде гра-
ничи са парцелама на којима се налазе 
бунари, а који објекти сви заједно служе за 
водоснабдевање насељеног места Мраморaк, 
те да она једина одговара утврђеним пот-
ребама и због тога се прибављање у јавну 
својину не може реализовати јавним над-
метањем, односно прикупљањем писмених 
понуда. 
 

Члан 3. 
Поступак прибављања непокретности 

из члана 1. ове Одлуке спроводи се сагласно 
одредбама Закона о јавној својини („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/11 и 88/2013) и Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непо-
кретности непосредном погодбом, давањем у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Сл.гласник РС“, бр. 24/2012). 

 
Члан 4. 

Непокретност из члана 1. ове Одлуке 
прибавља се у јавну својину општине Ковин 
по процењеној тржишној вредности утвр-
ђеној актом надлежног органа.  
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Члан 5. 
Образује се Комисија за спровођење 

поступка непосредне погодбе, у саставу: 
1.  Максем Ференц - председник 
2.  Косановић Јаворка - члан 
3.  Веселиновић Марија - члан 
 
Задатак Комисије је да: 

- прибави извештај надлежног порес-
ког органа о тржишној цени непо-
кретности из  члана 1. ове Одлуке; 

- прибави понуду за продају власника 
непокретности из члана 1. ове 
Одлуке; 

- на основу прибављене понуде и из-
вештаја надлежног пореског органа 

сачини записник са одговарајућим 
предлогом и исти достави Општин-
ском већу општине Ковин  
 

Члан 6. 
Ову Одлуку објавити  у  „Службеном 

листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-95/2013-III од  27. децембра 2013. 
године. 

                                                                                                
                  ПРЕДСЕДНИЦА 
          Др Гордана Зорић, спец. медицине рада 

 
769. 
 
 На основу члана 3. став 3. Одлуке о престанку рада Фонда за развој општине Ковин 
("Службени лист општине Ковин", бр. 25/13) и члана 3. и 7. Одлуке о отварању буџетског Фонда 
за становање општине Ковин, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној  27.12.2013. године 
доноси 

П Р О Г Р А М 
ФОНДА ЗА СТАНОВАЊЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
Средства Фонда за становање општине Ковин чине: 

 
  -Програмски опредељена а непласирана  средства Фонда  у 2013 години као и средства од 
отплате ануитета према потписаним уговорима,  са корисницима средстава Фонда од продаје 
станова солидарности и пласмана за решавање стамбених потреба запослених у привредним 
друштвима, установама, организацијама и локалној самоуправи, која се користите за потребе 
становања на  територији општине Ковин према посебном програму који доноси Општинско веће 
општине Ковин, на основу члана 3. став 3.  Одлуке о престанку рада Фонда за развој општине 
Ковин, и 
 -Новчана средства од откупа станова чији је корисник била општина Ковин, која се 
дозначавају у годишњем износу од 160.000,00 динара   
 
            Програмом Фонда за становање, у оквиру расположивих средстава, планирају се:  

-текуће поправке и одржавање зграда и објеката пренетих Центру за социјални рад 
„Ковин“, Одлуком о преносу права давања у закуп  Центру за социјални рад „Ковин“ породичних 
стамбених зграда и станова општине Ковин ("Службени лист општина Смедерево и Ковин", бр. 
4/95 и 8/97). 

ПРИХОДИ 
 
У табели 1. дати су планирани приходи за 2014. годину. 
 

ВРСТА ПРИХОДА 
Износ у 2014. 

години 
Приходи буџета општине од продаје 
станова солидарности и пласмана за 
решавање стамбених потреба запослених 

8.104.000,00 
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ВРСТА ПРИХОДА 
Износ у 2014. 

години 

Приходи од откупа друштвених станова 
 

160.000,00 
 

УКУПНО 
 8.264.000,00 

 
РАСХОДИ 

 
У табели 2. дати су расходи, односно планиране активности  за 2014. годину. 
 

ВРСТА РАСХОДА Конто 
Износ у 2014. 

години 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката пренетих Центру за социјални 
рад „Ковин“ за становање социјално 
угрожених лица 

425191 8.264.000,00 

УКУПНО 
 

 
8.264.000,00 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  КОВИН 

Број: 360-54/2013-III од 27. децембра 2013. године 
 

Председница  
          Др Гордана Зорић, спец.медицине рада 
 
770. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник 
РС“, број 129/07), члана  36. Закона о превозу 
у друмском саобраћају („Службени гласник 
РС“, број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06  и 
31/2011), члана 5. став 1. и 3. Одлуке о ауто-
такси превозу путника на територији општи-
не Ковин („Службени лист општине Ковин“, 
број 24/2013) и члана 63. став 1. тачка 25. 
Статута општине Ковин („Службени лист 
општина Ковин“, број 11/2012 пречишћен 
текст),  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана            
27.12.2013. године, донело је  

 
ПРОГРАМ ПОТРЕБА ЗА АУТО ТАКСИ 
ПРЕВОЗОМ У ОПШТИНИ КОВИН ЗА 

2014. ГОДИНУ 
 
I 

Овим Програмом утврђује се  пот-
ребан број  такси возила, чијим се радом  

задовољавају потребе за ауто-такси превозом  
на територији општине Ковин. 

 
II 

У оквиру планирања потреба у јавном 
превозу путника и ствари  у општини Ковин 
за 2014. годину, утврђује се потребан број 
такси возила. 

Планиран број такси возила у опш-
тини Ковин за 2014. годину, утврђује се на   
55 ауто-такси возила. 

 
III 

Правна лица и предузетници који су 
на дан доношења Програма  регистровани за 
такси превоз код Агенције за привредне 
регистре и Општинске управе  - Одељења за 
грађевинско-комуналне послове, инспек-
цијске, правне и послове привреде, наставиће 
да обављају такси превоз такси возилом, у 
складу са Законом о превозу у друмском 
саобраћају и Одлуком о ауто-такси превозу 
путника на територији општине Ковин, с тим 
да се број такси возила усклађује са бројем 
утврђеним у тачки 2. Програма. 
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IV 
Тренутни број такси возила уск-

ладиће се са планираним бројем такси возила 
из Програма потреба за ауто такси превозом 
у оштини Ковин за 2014. годину.  

 
V 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 344-70/2013- III од  27. 2013.године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА  
     Др Гордана Зорић спец.медицине рада 
 
771. 
 
 На основу члана 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Сл. гласник 
РС“, бр. 62/06, 65/08-др. Закон и 41/09) и чла-
на 63. став 1. тачка 17. Статута општине Ко-
вин („Сл. лист општине Ковин“, број 
11/2012-пречишћен текст), 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2013. године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ МИШЉЕЊА 
НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање 
претходног мишљења на Годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења пољоприв-
редног земљишта у саставу:  
 

1. МИОДРАГ ЈОКА, из Ковина, дипл. 
инж. пољопривреде, председник 
Комисије; 

2. ИМРЕ ЧОТИ, из Скореновца, члан 
Комисије, уписан у регистар 
пољопривредних газдинстава; 

3. ПЕТАР ЦРЕПАЈСКИ, из 
Баваништа, члан Комисије, уписан у 
регистар пољопривредних 
газдинстава; 

4. ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ, из Ковина, 
пољопривредни произвођач из 
Ковина; 

5. ДЕЈАН ПОСТОЛОВИЋ, из Гаја, 
члан Комисије, уписан у регистар 
пољопривредних газдинстава.  

 
II 

 Задаци Комисије из тачке 1. овог 
решења су да: 
- разматра Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта; 

- даје сугестије за исправку одређених 
делова програма из алинеје 1. 

- утврђује и доставља претходно миш-
љење Комисији за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта 
о ваљаности Програма из алинеје 1. 

 
III 

Комисија из тачке I овог Решења има 
право на накнаду у висини од 5% просечне 
зараде исплаћене у Републици Србији према 
последњем податку Републичког завода за 
статистику. Право на накнаду остварује се на 
основу присутности по одржаној седници. 

 
IV 

 Даном ступања на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење Општинског већа 
општине Ковин, број 320-3/2012-III од 
26.01.2012. године. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 320-135/2013-III од  27. децембра 
2013. године 

                                                           
ПРЕДСЕДНИЦА 

          Др Гордана Зорић. спец. медицине рада 
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772. 
 

На основу члана 8. Одлуке о фи-
нансирању и суфинансирању програма рада и 
пројеката удружења („Сл. лист општине 
Ковин“, број 23/2012) и члана 56. Пословника 
о раду Општинског већа општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, број  12/2013), 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2013. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА 
 

I 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за распо-
делу средстава удружењима (у даљем тексту: 
Комисија), у саставу: 
 
 ПРЕДСЕДНИК: 

1. ЕРЖЕБЕТ ТАНАСИЈЕВИЋ, члан 
Општинског већа општине Ковин. 

 
ЧЛАНОВИ: 

1. МАКСЕМ ФЕРЕНЦ, помоћник 
председнице општине Ковин; 

2. ДРАГАН ЛИСИЦА, помоћник 
председнице општине Ковин; 

3. БИЉАНА ФИЛИПОВИЋ, 
запослена у Општинској управи 
Ковин; 

4. ДУШАН МИЛИЋ, запослен у 
Општинској управи Ковин. 

 
За секретара Комисије одређује се 

Лавиника Ђорђевић, запослена у Одсеку за 
локално економски развој. 
 

II 
 Задаци Комисије су да: 

- припреми јавни конкурс; 
- донесе Правилник о начину и 

критеријумима за избор 
програма и пројеката који 
реализују удружења; 

- изради конкурсну 
документацију; 

- размотри пријаве на конкурс; 
- врши рангирање програма и 

пројеката који се предлажу за 

финансирање или 
суфинансирање; 

- припреми Предлог одлуке о 
расподели средстава за 
финансирање или 
суфинансирање програма који 
доноси Општинско веће 
општине Ковин; 

- припреми Извештај о 
реализацији програма и 
финансијском утрошку 
средстава; 

- врше и друге послове у 
складу са Одлуком о 
финансирању и 
суфинансирању програма 
рада и пројеката удружења. 

 
III 

Председник Комисије из тачке I овог 
Решења има право на накнаду у висини од 
5% просечне зараде исплаћене у Републици 
Србији према последњем податку Републич-
ког завода за статистику. Право на накнаду 
остварује се на основу присутности по 
одржаној седници. 

 
IV 

 Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обавља Одсек 
за локално економски развој у сарадњи са 
Одељењем за општу управу и јавне службе. 

 
V 

 Мандат Комисије траје годину дана. 
 

VI 
 Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење број 02-3/2013-III 
од 24. јануара 2013. године. 
 

VII 
 Ово Решење ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења и објавиће се у 
“Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-74/2013-III од 27. децембра 2013. 
године 

                                                            
ПРЕДСЕДНИЦА 

    Др Гордана Зорић, спец. медицине рада 
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773. 
 
 На основу члана 7. Одлуке о финан-
сирању и суфинансирању програма и проје-
ката у области јавног информисања („Сл. 
лист општине Ковин“, број 25/2013) и члана 
56. Пословника о раду Општинског већа 
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, 
број  12/2013), 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2013. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ 

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
 

I 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу 
средстава у области јавног информисања (у 
даљем тексту: Комисија), у саставу: 
 
 ПРЕДСЕДНИК: 

2. СТЕВАН ЛАЛИЋ, члан Општинског 
већа општине Ковин 

 
ЧЛАНОВИ: 

5. МИЛИВОЈ ГРЧИЋ, помоћник 
председнице општине Ковин; 

6. ЉУБИНКА КОРАК, запослена у 
Општинској управи Ковин; 

7. ЈАВОРКА КОСАНОВИЋ, 
запослена у Општинској управи 
Ковин; 

8. БИЉАНА ФИЛИПОВИЋ, запослен 
у Општинској управи Ковин 

 
За секретара Комисије одређује се 

Лавиника Ђорђевић, запослена у Одсеку за 
локално економски развој. 

 
II 

 Задаци Комисије су да: 
- доноси Правилник о  мерили-

ма и критеријумима за избор 
програма и пројеката у облас-
ти јавног информисања; 

- сачињава предлог текста јав-
ног конкурса за доделу сред-
става за финансирање и суфи-
нансирање програма и проје-

ката у области јавног инфор-
мисања; 

- сачињава конкурсну 
документацију; 

- разматра пријаве на конкурс; 
- врши рангирање програма и 

пројеката који се предлажу за 
финансирање или 
суфинансирање; 

- припрема предлог одлуке о 
расподели средстава за 
финансирање, односно 
суфинансирање програма и 
пројеката, коју доноси 
Општинско веће општине 
Ковин; 

- припрема Извештај о 
реализацији програма и 
финансијском утрошку 
средстава. 

 
III 

Председник Комисије из тачке I овог 
Решења има право на накнаду у висини од 
5% просечне зараде исплаћене у Републици 
Србији према последњем податку Републич-
ког завода за статистику. Право на накнаду 
остварује се на основу присутности по 
одржаној седници. 

 
IV 

 Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обавља Одсек 
за локално економски развој у сарадњи са 
Одељењем за општу управу и јавне службе. 
 

V 
 Мандат Комисије траје годину дана. 
 

VI 
 Ово Решење ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења и објавиће се у 
“Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-75/2013-III од 27. децембра 2013. 
године 

                                                                 
ПРЕДСЕДНИЦА 

      Др Гордана Зорић, спец. медицине рада 
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774. 
 
 На основу члана 60. став 1. тачка 9. 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник 
РС“, број 119/2012), члан 63. став 1. тачка 9. 
Статута општине Ковин („Сл. лист општине 
Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст), чла-
на 12. став 2. тачка 3. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта јавног предузећа за 
комуналне послове и стамбене услуге са 
Законом о јавним предузећима („Сл. лист 
општине Ковин“, број 4/2013 и 15/2013), 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 27.12.2013. године, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО 
СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ „КОВИНСКИ 

КОМУНАЛАЦ“ КОВИН 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Пра-
вилник о изменама Правилника о организа-
цији рада и систематизацији послова и рад-
них задатака Јавног предузећа за комунално 
стамбену делатност „Ковински комуналац“ 
Ковин, број 01-4525/1-13 од 18.12.2013. 
године. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 023-53/2013-III од 27. децембра 2013. 
године 

 
         ПРЕДСЕДНИЦА 

      Др Гордана Зорић, спец. медицине рада 
 

АКТА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
 
775. 
 
 На основу члана 24. став 3, а у вези са 
ставом 2. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09 и 32/2013), члана 33. став 
1. тачка 12. и члана 57. Одлуке о усклађива-
њу оснивачког акта Јавног предузећа за ко-
муналне послове и стамбене услуге са Зако-
ном о јавним предузеима („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 4/2013), члана 27. и 29. Статута 
ЈП „Ковински комуналац“ Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 20/13) и члана 21. 
Правилника о организацији рада и сис-
тематизације послова и радних задатака ЈП за 
комунално стамбену делатност „Ковински 
комуналац“ Ковин број 01-2120/1-12 од 
30.7.2012. године, на основу указане потребе, 
доноси се, следећи  
 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И 

РАДНИХ ЗАДАТАКА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО 

СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ „КОВИНСКИ 
КОМУНАЛАЦ“ КОВИН 

 
Члан 1. 

 Овим Правилником о изменама Пра-
вилника о организацији рада и систе-
матизацији послова и радних задатака Јавног 
предузећа за комунално стамбену делатност 
„Ковински комуналац“ Ковин врше се 
следеће измене:  

1. Мења се Преглед текста описа и 
пописа свих послова са условима 
за заснивање радног односа, од-
носно распоређивање запослених, 
тако што се:  

  
 У финансијско-рачуноводственој 
служби:  

Под редним број 16 – Контиста 
рачуна, у делу потребне стручне спреме, 
поред ССС додаје се и ВШС. 
 Под редним бројем 19 – Референт 
одржавања рачунара и компјутерске опреме у 
опису послова алинеја 12 се брише и нова 
гласи: „обавља и одговоран је за све послове 
од значаја за Одбрану у складу са Законом 
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другим прописима и упутствима надлежних 
органа, израђује планове, води потребне 
евиденције, подноси извештаје и доставља 
податке надлежним службама и стара се о 
заштити и чувању података и документације 
из области одбране, који представљају служ-
бену тајну.“ 
 
 У Служби за остале комуналне 
делатности:  
 Под редним бројем 44 – Референт за 
комунални отпад, у делу потребне стручне   
спреме поред ВШС додаје и ССС. 
 Под редним бројем 49 – Референт за 
чистоћу, зеленило и зимску службу, код 
услова за заснивање радног односа односно 
распоређивање запослених у делу стручне 
спреме, поред ССС додаје се и ВШС, а у 
опису послова после прве алинеје додаје нова 
која гласи: „организује и руководи реализа-
цијом Програма одржавања чистоће и уред-
ности Ковина донетим од стране Општнског 
већа општине Ковин на начин, по прио-
ритетима и динамици утврђеној Програмом, 
организује дежурства како у летњем тако и у 
зимском периоду као и извођење радова на 
основу Решења надлежне општинске инспек-
цијске службе.“ 
 Под редним бројем 52 – Референт на 
прихватилишту мења се назив послова и 
нови гласи: „Шеф Зоохигијенске службе“ а 
код услова за заснивање радног односа од-
носно распоређивање запослених у делу 
стручне спреме, поред ССС додаје се и ВШС 
а у опису послова друга алинеја се брише и 
нова гласи: „организује и руководи са радом 
и одговоран је за рад службе у складу са 
Законом о ветеринарству, Законом о доб-
робити животиња, Одлуком СО-е Ковин о 
држању домаћих животиња на територији 
општине Ковин и Програмом контроле и 
смањења популације напуштених паса и 
мачака и другим прописима које регулишу 
рад Зоохигијенске службе“ а пре последње 
алинеје додаје се нова која гласи: „организује 
обуку и заштиту људства који раде на 
хватању и транспорту животиња и подноси 
информације и извештаје о раду на начин и у 
роковима предвиђеним Програмом контроле 
и смањења популације напуштених паса и 
мачака.“ 
 Под редним бројем 57 – Референт 
катастра гробља, код услова за заснивање 

радног односа односно распоређивање 
запослених у делу стручне спреме, поред 
ССС додаје се и ВШС.  
 Под редним бројем 61 – Референт за 
стамбене зграде – димничарске услуге у делу 
описа послова пре последње алинеје додаје 
се нова која гласи: „врши обрачун висине 
накнаде за коришћење ГГЗ, фактурисање, 
даје налоге за измене у бази података, и врши 
месечни обрачун наплаћене накнаде, за све 
кориснике, на основу података добијених од 
финансијске службе.“ 
 

2. У Табеларном прегледу свих 
послова (радних места) са бројем 
извршилаца и потребном струч-
ном спремом врше се измене тако 
што се:  

 
 У финансијско – рачуноводственој 
служби:  
 Под редним бројем 13 – Шеф рачу-
новодства, у делу потребне стручне спреме 
поред ВШС додаје се и ВСС 
 Под редним бројем 16 – Контиста 
рачуна, и редним бројем 19 – Референт 
одржавања рачунара и компјутерске опреме, 
у делу потребне стручне спреме, поред ССС 
додаје и ВШС.  
 
 У Служби за остале комуналне 
делатности:  
 Под редним бројем 44 – Референт за 
комунални отпад, у делу потребне стручне 
спреме поред ВШС додаје и ССС.  
 Под редним бројем 49 – Референт за 
чистоћу, зеленило и зимску службу, у делу 
потребне стручне спреме, поред ССС додаје 
се и ВШС.  
 Под редним бројем 52 – Референт на 
прихватилишту, мења се назив радног места 
и нови гласи Шеф Зоохигијенске службе, а у 
делу потребне стручне спреме, поред ССС 
додаје се и ВШС.  
 Под редним бројем 57 – Референт 
катастра гробља у делу потребне стучне 
спреме, поред ССС додаје се и ВШС. 
 

Члан 2. 
 Остале одредбе Правилника о 
организацији рада и систематизацији послова 
и радних задатака Јавног предузећа за 
комунално стамбену делатност „Ковински 
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комуналац“ Ковин број 01-2120/1-12 од 
30.7.2012. године на који је Општинско веће 
општине Ковин, дало сагласност Решењем 
бр. 023-23/2012-III од 08.10.2012. и Решењем 
број 023-33/2013-III од 24.9.2013. године, 
остају на снази у целости.  
 

Члан 3. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања на огласној табли 
предузећа, односно даном давања саглас-
ности од стране Општинског већа општине 
Ковин. 
      
            ДИРЕКТОР 
       Александар Којић, дипл.инж.грађ. 
 
АКТА СЕКРЕТАРКЕ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
776. 
 
 По извршеном увиду у „Службени 
лист општине Ковин“, бр. 25/2013 од 23. 
децембра 2013. године, утврђена је грешка у 
објави достављених решења,  
 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН,  даје 
 

И С П Р А В К У  
 
I 

 У „Службеном листу општине 
Ковин“, бр. 25/2013 на страни 100. тачка 719. 
у Решењу о престанку мандата одборнику 
Владимиру Милојевићу, уместо:  
  
 „Број: 020-71/2013-I од 12. децембра 
2013. године“ треба да стоји:  
 
 „Број: 020-71/2013-I од 23. децембра 
2013. године.“ 

 
II 

 Ова исправка ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
      
             СЕКРЕТАРКА 
         Марија Ђондовић, дипл.правник 
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