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Kovačica
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Na osnovu člana 20., stav 1., tačka 5., Zakona o lokalnoj samoupravi(’’Sl. glasnik R.S.’’ br. 129/07), člana 24., stav 1., tačka 1., Zakona o
komunalnim delatnostima(’’Sl.glasnik R.S.’’ br. 88/11), člana 16., stav 1., tačka 5., Statuta Opštine Kovačica(’’Sl.list Opštine
Kovačica’’br.13/08 i 9/09), člana 2., stav 1., tačka 9., Odluke o Opštinskom veću (’’Sl.list Opštine Kovačica’’br. 14/08), člana 17. Odluke o
komunalnim delatnostima (’’Sl.list Opštine Kovačica’’ br. 13/14), Opštinsko veće Opštine Kovačica na sednici održanoj dana, 24.08.2015.
godine, donosi

REŠENJE
O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU CENA KOMUNALNIH USLUGA U
OPŠTINI KOVAČICA
I
U Rešenju o određivanju cena komunalnih usluga u Opštini Kovačica (’’Sl.list Opštine Kovačica’’, br. 10/14 i 08/15.), u članu I,
u stavci pod rednim brojem VII menja se tekst u tačkama pod rednim brojevima 5. i 10., tako da stavka pod rednim brojem VII glasi:
Redni
broj
VII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opis

Stara
Nova
Povećanje
P.D.V.
Cena
cena
cena
%
10%/20%
ukupno
SAKUPLJANJE, ODVOĐENJE I PREĆIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA-DIN PO M3.
Domaćinstva.
--26,36 --2,64
29,00
Privredne firme; S.Z.R; S.T.R; S.U.R. i sl.
--52,72 --5,28
58,00
Privredne firme; S.Z.R; S.T.R; S.U.R. i sl. gde ne postoji
mogućnost očitavanja-MESEČNI PAUŠAL.
--945,55 --94,56
1.040,11
Škole; predškolske ustanove; domovi zdravlja i ostale
OSLOBOĐENI PLAĆANJA OBAVEZE
ustanove i preduzeća čiji je osnivač Opština Kovačica.
ZA SAKUPLJANJE, ODVOĐENJE I PREĆIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu po
domaćinstvu; stanu; S.Z.R.; S.T.R.; S.U.R.; i sl...
--30.000,00 --6.000,00
36.000,00
Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu:
privredna preduzeća; ustanove i sl...
--60.000,00 --12.000,00
72.000,00
Naknada za izdavanje uslova za projektovanje i
priključenje.
--2.500,00 --500,00
3.000,00
Saglasnost za nova priključenja.
--2.500,00 --500,00
3.000,00
Naknada za izdavanje saglasnosti, potvrda i drugih akata.
--2.500,00 --500,00
3.000,00
Troškovi isključenja i ponovnog priključenja.
--2.500,00 --500,00
3.000,00
Napomena: Naknada za priključak privrednih subjekata,
gde su nestandardni uslovi priključenja radiće se po
pojedinačnoj ponudi izvođača.

II
Menja se član II Rešenja, tako da glasi: ’’J.K.P. ’’Elan’’ Kovačica je dužan da izvrši priključenja vlasnika odnosno korisnika objekata i
stanova na izgrađenu kanalizacionu mrežu’’.
Dosadašnji članovi II i III Rešenja postaju članovi III i IV.
III
Rešenje stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u Službenom listu Opštine Kovačica.
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-37-22/15-01

PREDSEDNIK,
Krišan Miroslav s.r.

OBRAZLOŽENJE
Završetkom izgradnje I faze kanalizacione mreže i prečistača otpadnih voda u naseljenom mestu Kovačica stekli su se uslovi za priključenje
objekata i stanova na mrežu.
J.K.P. ’’Elan’’ Kovačica je dana 19.08.2015. godine, podnelo Opštinskom veću Zahtev za određivanje cena komunalnih usluga sakupljanja,
odvođenja i prećišćavanja otpadnih voda. Na osnovu gore navedenog predlaže se Opštinskom veću da donese Rešenje o izmenama i
dopunama postojećeg Rešenja o određivanju cena komunalnih usluga u Opštini Kovačica prema ovom predlogu.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07), члана 52, став 1., тачка 2.
Сатута општине Ковачица („Службени лист општине Ковачица“ бр. 13 /08 и 9/09), члана 1.и 9. Закона о
финансијској подршци породици са децом ( „Сл. гласник РС“ бр.16/02,115/05 и107/09) и Одлуке о буџету
општине Ковачица за 2015.г. („Службени лист општине Ковачица“ 13/2014), Општинско веће 24.08.2015.г.
доноси следећи
ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ
ИЗ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
Члан 1.
Овим Правилником се ближе уређују начин, мерила и критеријуми за регресирање превоза ученика у који путују у
средње школе са терирторије општине Ковачица.
Члан 2.
Суфиннсирање, односно регресирање превоза ученика врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту:
Конкурс) који расписује Општинско веће општине Ковачица на предлог Одељења за друштвене делатности (у даљем
тексту: Одељење).
Члан 3.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Ковачица, на огласној табли општине Ковачица
и огласним таблама МК, и у локалним средствима јавног информисања.
Пријава на конкурс подноси се у услужнм центру општине Ковачица.
Подносилац стиче право на регресирање трошкова превоза за месец у којем је поднео пријава и надаље.
За спровођење целокупног поступка задужено је Одељење за друштвене делатности.
Услови за учешће на конкурсу
Члан 4.
Право учешћа на конкурсу имају ученици средњих школа који испуњавају следеће опште услове:
1) да имају пребивалиште на територији општине Ковачица
2) да су редовни ученици средње школе
3) да свакодневно путују у средњу школу

Пријава се подноси у року који је утврђен конкурсом уз следећу документацију:
1) фотокопија пребивалишта или личне карте ученика
2) потврда школе о упису
3) изјава да свакодневно путује у школу
4) захтев за регресирање путних трошкова
5) мишљење интерресорне комисије ( за ученике који путују у школу за ученике са специјалним потребама)
6) пресуду о разводу брака, умрлицу једног од родитеља ( за ученике који траже додатна прва регреса)
7) Решење о утврђивању права социјалне помоћи ( за ученике који траже додатна права)
8) фотокопију извода из матичне књиге рођених и потврду о упису у средњу школу за за брата или сестру ( за
ученике који трже додатна права)
9) фотокопија жиро рачуна родитеља или ученика
10) уверење о плаћеним локалним јавним приходима од ЛПА.
Пријаву подноси родитељ или пунолетан ученик.
Одељење задржава право да од подносиоца који су поднели пријаве по потреби затражи додатну документацију и
информације.
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Непотпуне пријаве на конкурсу неће бити разматране.
Оцену испуњености прописаних услова као и решење о утврђивању права доноси Одељење за друштвене
делатности.
Врсте и начин суфинансирања превоза
Члан 5.
Право на суфинансирање превоза имају:
1) сви ученици који су на редовном школовању у средњим школама на релацијама утврђеним овим
Правилником у процентуалном или номиналном износу, на основу закључка Општинског већа општине
Ковачица.

Члан 6.
Регресирање путних трошкова ученика врши се на следећим релацијама:
1) из свих насељених места општине , према Ковачици
2) из свих насељених места општине Ковачица према Панчеву, Београду,Зрењанину, Aлибунару и Новом
Саду
Члан 7.
Висину регреса ученицима утврђује Општинско веће општине Ковачица у номиналном или процентуалном
износу од цене карте, пре почетка школске године, односно за свакo полугодиште посебно.
Члан 8.
Средства за регресирање превоза ученика обезбедјују се у буџету Општине, а исплаћију се на основу решења
о утврђивању појединачног права, на жиро рачун родитеља, старатеља, хранитеља или ученика. Право на пун регрес
остварује се за пун месец, односно сразмерно броју остварених путовања.
Лица којима је утврђено право на регресирање трошкова превоза, дужна су да, најкасније до 10. у месецу за
претходни месец, доставе доказе о броју остварених путовања, предајом појединачних карата, месечних карата, или
рачуна овлашћеног аутопревозника у складу са законом.
Предаја доказа о броју остварених путовања из става 2. овог члана , врши се у услужном центру општине
Ковачица.
Члан 9.
Доношењем овог Правилника, престаје да важи Правилника о утврђивању права о регресирању трошкова
превоза ученика у средњем образовању из општине Ковачица ("Службени лист општине Ковачица" број 6/15)
Овај Правилник ступа наредног дана од дана доношења, примењује се од 01.09.2015.г. и исти ће бити објављен у
„Службеном листу општине Ковачица“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АПВ
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-37-5/15-01
Председник Општине
Дана:24.08.2015.г.
Мирослав Кришан
Ковачица
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ISPRAVKA
U „Službenom listu Opštine Kovačica“ broj 7/15 od 16.06.2015.godine, u Zaključku o usvajanju Izveštaja o radu PU „Kolibri“
Kovačica za 2014.g., došlo je do tehničke greške pa se ispravlja sledeće:
U naslovu i članu 1. Zaključka:
-umesto reči „Izveštaj o radu “ treba da stoji „Finansijski Izveštaj“ u odgovarajućem padežu.
REDAKCIJA

Reg.br.

95
96
97

SADRŽAJ
Opštinsko veće
REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU CENA
KOMUNALNIH USLUGA U OPŠTINI KOVAČICA
ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ ИЗ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
ISPRAVKA

Izdavač: SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA, Odgovorni urednik: Dipl.prav. Dušanka Aleksić
Telefon: 661-122, lokal 109. Pretplata: Opštinska uprava SO Kovačica,
Žiro račun 840-52640-27 NBS Uprava za trezor Pančevo
Slog i štampa: D.o.o. Širka Projekt, Padina.
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