СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XV БРОЈ 3

АКТА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН

КОВИН, 27. МАРТ 2017. ГОДИНЕ

IV
Органи месне заједнице настављају
са радом до избора нових органа.

55.
На основу члана 102. став 3. Статута
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015), члана 16. Одлуке о месним заједницама на територији општине Ковин („Сл.лист
општине КовинЖ“, бр. 16/2016)
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН, дана 24.3.2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
Расписујем изборе за чланове Савета
месних заједница на територији општине Ковин за 21. мај 2017. године.
II
Рокови за извршење изборних радњи
почињу да теку од 03. априла 2017. године.
III
Избор за чланове Савета месних заједница:
- Прва Месна заједница Ковин;
- Друга Месна заједница Ковин;
- Месна заједница Баваниште;
- Месна заједница Делиблато;
- Месна заједница Гај;
- Месна заједница Дубовац;
- Месна заједница Скореновац;
- Месна заједница Плочица;
- Месна заједница Мало Баваниште
спровешће се у складу са Законом о локалној
самоуправи и Одлуком о месним заједницама.

V
Ова Одлукиа ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 013-4/2017-I од 24. марта 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
56.
На основу члана 29. Закона о јавној
својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013
и 105/2014), члана 3. став 1. тачка 1, став 3. и
4 Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл.гласник РС“, бр.
24/2012, 48/2015 и 99/2015), 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“ број
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
23.3.2017.године, донелo је
О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КОВИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
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Члан 1.
Прибављају се у јавну својину општине Ковин непосредном погодбом, непокретности које се налазе у приватној својини
Постоловић Јована из Гаја, ул. Партизанска
бр. 52 и то: помоћна зграда подигнута на
парцели бр. 406 КО Гај, са уделом од 1/1 уписана у ЛН 3029 КО Гај1, у површини од 24м²,
земљиште под зградом-објектом на истој
парцели у површини од 24м² са уделом од
2974/4750, земљиште уз зграду-објекат у површини од 531м² са уделом од 2974/4750 и
њиве 1.класе-земљишта у грађевинском подручју у површини од 4195м², у укупној површини од 4750 м², са уделом од 2974/4750.
Члан 2.
Оправданост и целисходност прибављања непокретности из члана 1. ове Одлуке у
јавну својину општине Ковин непосредном
погодбом је у чињеници да је у поступку реституције предметна непокретност враћена
Постоловић Јовану.
Просторним планом општине Ковин
наведена непокретност изграђена је на парцели бр. 406 КО Гај, која се налази у обухвату
месног гробља, а иста би била намењена за
држање опреме неопходне за потребе сахрањивања.
Из тих разлога се прибављање напред
наведене непокретности у јавну својину не
може раелизовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
Члан 3.
Поступак прибављања непокретности
у јавну својину општине Ковин из члана 1.
ове Одлуке, непосредном погодбом, спроведен је у складу са одредбама Закона о јавној својини, Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини.
Члан 4.
Комисија за спровођење поступка
непосредне погодбе, образована Одлуком о
покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Ковин непосредном погодбом, Општинског већа општине
Ковин бр. 463-70/2016-III од 18.11.2016.
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године, спровела је поступак прибављања у
јавну својине општине Ковин непосредном
погодбом непокретности описане у члану 1.
ове Одлуке.
У поступку, Комисија је прибавила
извештај надлежног пореског органа о процени тржишне вредности предметне непокретности. Комисија је након спроведеног
поступка дала предлог Општинском већу о
прибављању у јавну својину општине Ковин
непокретности из члана 1.ове Одлуке.
Члан 5.
Непокретност из члана 1.ове одлуке
прибавља се у јавну својину општине Ковин
по цени од 620.000,00(шестодвадесетхиљада)
динара, док процењена тржишна вредност
коју је утврдио надлежни порески орган за
предметну непокретност износи 620.050,00
(шестодвадесетхиљадапедесет) динара.
Члан 6.
О прибављању непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавну својину општине
Ковин закључиће се уговор о прибављањукупопродаји који ће бити оверен код Јавног
бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење
Правобранилаштва
општине
Ковин.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-2/2017-III од 23. марта 2017. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

57.
На основу члана 29. став 4. Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.72/2011,
88/2013 и 105/2014), члана 3. став 2, 3. и 4
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“,бр.24/2012,
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48/2015 и 99/2015), члана 14. став 1. 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“ број
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
23.3.2017. године, донелo је
О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
КОВИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Отуђује се из јавне својине непосредном погодбом део непокретности- парцеле у јавној својини општине Ковин, број
2320/1 у површини од 15 м² у уделу од
15/3393, уписане у ЛН 3582 КО Мраморак, а
која се граничи са парцелом број 15/21 уписаном у ЛН 3043 КО Мраморак, у својини
Вукашинов Славице.
Члан 2.
Отуђењем дела парцеле број 2320/1 у
површини од 15 м² из јавне својине општине
Ковин решавају се имовинско правни односи
власника парцела 15/21 и 2320/1.
Оправданост и целисходност отуђења
непокретности из члана 1. ове Одлуке из јавне својине општине Ковин непосредном
погодбом је у чињеници да је на парцели
15/21, која се граничи са парцелом 2320/1,
покренут поступак за упис објекта код РГЗ
службе за катастар непокретности Ковин,
чији је власник Вукашинов Славица из Ковина, док парцела 2320/1 представља јавну површину-улицу, на којој је делимично изграђен објекат који се уписује.
Решавањем имовинско правних односа власника парцела број 15/21 и 2320/1 КО
Мраморак, стварају се услови за израду геодетског елабората исправке граница суседних
парцела.
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности непосредном погодбом из члана 1. ове Одлуке
спроводи се сагласно одредбама Закона о
јавној својини,Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
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погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда и Одлуке о
располагању непокретностима у јавној
својини.
Члан 4.
Комисија за спровођење поступка
непосредне погодбе, образована Одлуком о
покретању поступка отуђења дела непокретности у јавној својини општине Ковин
непосредном погодбом, Општинског већа
општине
Ковин
бр.463-6/2017-III
од
10.03.2017. године, спровела је поступак отуђења из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом непокретности описане у
члану 1. ове Одлуке.
У поступку, Комисија је прибавила
извештај надлежног пореског органа о процени тржишне вредности предметне непокретности. Комисија је након спроведеног
поступка дала предлог Општинском већу о
отуђењу из јавне својине општине Ковин
непокретности из члана 1.ове Одлуке.
Члан 5.
Непокретност из члана 1.ове одлуке
отуђује се из јавне својине општине Ковин по
цени од 3.500,00 (трихиљадепетсто) динара,
што је више од процењене тржишне вредности коју је утврдио надлежни порески орган, а која износи 230,00 динара по метру
квадратном, односно за 15,00 м² укупно
3.450,00 (трихиљадечетиристотинепедесет)
динара.
Члан 6.
О отуђењу непокретности из члана 1.
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин
закључиће се уговор о купопродаји који ће
бити оверен код Јавног бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-6/2017-III од 23. марта 2017. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић
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58.
На основу члана 29.став 4. Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.72/2011,
88/2013 и 105/2014), члана 3. став 2, 3. и 4
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, бр. 24/2012,
48/2015 и 99/2015), члана 14. став 1. 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“ број
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
23.3.2017. године, донелo је
О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
КОВИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Отуђује се из јавне својине непосредном погодбом део непокретности- парцеле у јавној својини општине Ковин, број
2347/1 у површини од 6,00 м² у уделу од
6/70782, уписане у ЛН 3582 КО Мраморак, a
која се граничи са парцелом број 1963 уписаном у ЛН 1322 КО Мраморак, у сусвојини
Тасић Стојанке и Шалипуровић Марије.
Члан 2.
Отуђењем дела парцеле број 2347/1 у
површини од 6,00 м² из јавне својине општине Ковин решавају се имовинско правни односи власника парцела 1963 и 2347/1.
Оправданост и целисходност отуђења
непокретности из члана 1. ове Одлуке из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом је у чињеници да је на парцели 1963,
која се граничи са парцелом 2347/1, покренут
поступак за легализацију објекта код општинске управе Ковин, чији су сувласници
Тасић Стојанка и Шалипуровић Марија, обе
из Ковина, док парцела 2347/1 представља
јавну површину-улицу, на којој је делимично
изграђен објекат који се легализује.
Решавањем имовинско правних односа власника парцела број 1963 и 2347/1 КО
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Мраморак, стварају се услови за израду геодетског елабората исправке граница суседних
парцела.
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке
спроводи се сагласно одредбама Закона о
јавној својини,Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда и Одлуке о
располагању непокретностима у јавној
својини.
Члан 4.
Комисија за спровођење поступка
непосредне погодбе, образована Одлуком о
покретању поступка отуђења дела непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом, Општинског већа општине Ковин бр.463-22/2017-III од 10.03.2017.
године, спровела је поступак отуђења из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом непокретности описане у члану 1. ове
Одлуке.
У поступку, Комисија је прибавила
извештај надлежног пореског органа о процени тржишне вредности предметне непокретности. Комисија је након спроведеног
поступка дала предлог Општинском већу о
отуђењу из јавне својине општине Ковин непокретности из члана 1.ове Одлуке.
Члан 5.
Непокретност из члана 1.ове одлуке
отуђује се из јавне својине општине Ковин по
цени од 1.500,00 (хиљадупетсто) динара, што
је више од процењене тржишне вредности
коју је утврдио надлежни порески орган, а
која износи 230,00 динара по метру квадратном, односно за 6,00 м² укупно 1.380,00
(хиљадутриста осамдесетдинара) динара.
Члан 6.
О отуђењу непокретности из члана 1.
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин
закључиће се уговор о купопродаји који ће
бити оверен код Јавног бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.

Члан 2.
Наведене катастарске парцеле налазе
се у грађевинском реону у насељу Дубовац, у
зони породичног становања.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-22/2017-III од 23. марта 2017. г.

Члан 3.
Право подношења писмених понуда
за отуђење непокретности из члана 1. ове
Oдлуке имају физичка и правна лица и предузетници.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

59.
На основу члана 27. ств 10. и члана
29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
члана 7. ств 1. Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини („Сл. лист општине Ковин“, број 22/2012), члана 19. став 1.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, број
24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 63. став
1. тачка 10. 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
23.3.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН –
ПАРЦЕЛА бр. 195 и 196 К.О.ДУБОВАЦ
Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ Оглас за прикупљање писмених понуда у поступку отуђењa
грађевинског земљишта из јавне својине
општине Ковин и то:
 катастарска парцела број 195 у укупној
површини од 00 ха 00 а 86 м², уписана у
лист непокретности бр.2729 КО Дубовац,на којој се налази стамбени објекат површине 34 м² и
 катастарска парцела број 196 у укупној
површини од 00 ха 05 а 93 м², уписана у
лист непокретности бр. 2729 КО Дубовац.

Члан 4.
Понуда се даје заједно за обе катастарске парцеле са изграђеним објектом на
парцели бр.195 КО Дубовац
Члан 5.
Почетна купопродајна цена непокретности које се отуђују из јавне својине општине Ковин, утврђује се у висини тржишне
вредности предметне непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у
динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије, на дан
уплате.
Члан 6.
Купопродајна цена непокретности
утврђује се на основу акта надлежног органа,
којим је извршена процена тржишне вредности непокретности.
Члан 7.
Општинско Веће oпштине Ковин ће
посебним актом формирати Комисију за
спровођење поступка прикупљања писмених
понуда.
Комисија из става 1. овог члана ће
саставити текст огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда.
Оглас из става 2. овог члана објављује
Општинско веће општине Ковин у дневном
листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-4/2017-IIIод 23. марта 2017. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

Страна 6 Број 3
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60.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009,
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012,
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана
60.став 1. тачка 11. Статута општине Ковин
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 11/2012пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), и члана
19. Одлуке о буџету општине Ковин за 2017.
годину („Сл. лист општине Ковин“ бр.
17/2016 и 1/2017,),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 23.3.2017 године. д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2017. годину,
раздео 3., глава 3.1.- Општинска управа, Програм 15-Локална самоуправа-програмска класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва –програмска класификација 0602-0009, функционална класификација 112, позиција 258, економска класификација 49912- ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравају средства у износу од
200.000,00 у корист директног корисника
Правобранилаштва општине Ковин.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру:
- раздела 4., глава 4.1.–Општинско јавно правобранилаштво, Програм 15.-Локална самоуправа (програмска класификација 0602),
програмска активност –Општинско јавно
правобранилаштво(програмска
класификација 0602-0004), позиција 494, функционална класификација 415- Накнаде трошкова
за запослене.
Члан 3.
Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске
управе Ковин.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-23/2017-III од 23. марта 2017. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

61.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009,
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012,
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана
60.став 1. тачка 11. Статута општине Ковин
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 19.
Одлуке о буџету општине Ковин за 2017.
годину („Сл. лист општине Ковин“ бр.
17/2016 и 1/2017,),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 23.3.2017 године. д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2017. годину,
раздео 3., глава 3.1.- Општинска управа, Програм 15-Локална самоуправа-програмска класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва –програмска класификација 0602-0009, функционална класификација 112, позиција 258, економска класификација 49912- ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравају средства у износу од
1.625.000,00 у корист ОШ „Ђура Јакшић“
Ковин.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру:
- раздела 3., глава 3.1.– Општинска управа
Ковин, Програм 9.- Основно образовање
(програмска класификација 2002), програм-
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ска активност –Функционисање основних
школа
(програмска класификација 20020001), позиција 122, функционална класификација 4632-Зграде и грађевински објекти.
Члан 3.
Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене
која се иста одобравају, и 8 дана по утрошку
средстава дстави правдање утрошених средстава. Уколико су утрошена средства мања
од дозначених, корисник је дужан да неискоришћена средства врати на рачун буџета
општине Ковин у што краћем року.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске
управе Ковин.
Члан 5.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-21/2017-III од 23. марта 2017. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
62.
На основу члана 15. став 1. тачка 2.
Закона о локалним изборима ("Сл. гласник
РС" број: 129/2007, 34/2010 - Одлука УС
број: 54/2011) и члана 8. став 1. тачка 4. Пословника о раду изборне комисије („Службени
лист општине Ковин“, број 17/2016),
ИЗБОРНА КОМИСИЈА, на седници
одржаној дана 27.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА И АДРЕСЕ
СВИХ БИРАЧКИХ МЕСТА У
ОПШТИНИ КОВИН ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
23. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ

Страна 7 Број 3

1. У Решењу о одређивању свих
бирачких места у општини Ковин за избор
одборника Скупштине општине Ковин који
ће се одржати 23. априла 2017. године ( Службени лист општине Ковин број 2/2017)
мења се назив на БИРАЧКОМ МЕСТУ 5.
– КОВИН V тако да:“
уместо „Гимназија и економска
школа ''Б. Радичевић'' Ковин (зборница)
приземље“,
треба да стоји:
„Гимназија и економска школа ''Б.
Радичевић'' Ковин (учионица број 12)
приземље“
2. Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Ковин".
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-1/2017-I-40 од 27.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Татјана Раденковић Јакшић, дипл.правник

Страна 8 Број 3
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

АКТА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН
55.

Одлука о расписивању избора за чланове
савета месних заједница општине Ковин.. 1

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
56.

Одлука о прибављању непокретности у
јавну својину општине Ковин непосредном
погодбом ...................................................... 1

57.

Одлука о отуђењу дела непокретности у
јавној својини општине Ковин непосредном
погодбом ...................................................... 2

58.

Одлука о отуђењу дела непокретности у
јавној својини општине Ковин непосредном
погодбом ...................................................... 4

59.

Одлука о расписивању огласа за отуђење
непокретности из јавне својине општине
Ковин – парцела бр. 195 и 196 К.О.
Дубовац ........................................................ 5

60.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве .......................................... 6

61.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве .......................................... 6

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
62.

Решење о измени Решења о одређивању
броја и адресе свих бирачких места у
општини Ковин за избор одборника
Скупштине општине Ковин који ће се
одржати 23. априла 2017. године ............... 7
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