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На основу члана 27 став 10Закона о 
јавној својини („Сл.гласник РС“ број72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбео усло-
вима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини,односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовин-
ских права, као и поступцима јавног надмета-
ња и прикупљања писмених понуда („Сл. 
гласник РС“број16/2018)и члана 39 став 1 
тачка 6Статута општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“бр. 1/2019) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ 

СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ КОВИН  

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком се у складу са Зако-
ном о јавној својини (у даљем тексту: Закон) 
и Уредбом  о условима прибављања и отуђе-
ња непокретности непосредном погодбом и 
давања у закуп ствари у јавној својини, одно-
сно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда (у даљем тексту: Уредба) утврђују 
надлежни органи општине за припрему и 
доношење акта у вези са прибављањем и 
располагањем ствари у јавној својини опш-
тине Ковин у (даљем тексту: општина), одре-
ђује лице надлежно да у име општине закљу-
чи уговор у вези са прибављањем и распола-
гањем ствари и поступци у којима се ствари 

могу прибављати у јавну својину општине и 
њима располагати. 
 

Члан 2. 
Под прибављањем ствари у јавну 

својину општине, у смислу Закона и  ове од-
луке, подразумева се прибављање ствари по 
тржишној вредности, разменом, изградњом, 
бестеретним правним послом (наслеђе, пок-
лон и др.), експропријацијом, као и прибав-
љање ствари у пореском, стечајном и другим 
поступцима регулисаним посебним законом. 

Под располагањем стварима у јавној 
својини општине, у смислу Закона и  ове од-
луке, подразумева се: 

- давање ствари на коришћење; 
- давање ствари у закуп; 
- пренос јавне својине на другог 

носиоца јавне својине (са или без 
накнаде), укључујући и размену; 

- отуђење ствари ; 
- заснивање хипотеке на непокрет-

ности ; 
- улагање у капитал; 
- залагање покретних ствари. 

 
   Члан 3. 

Ствари у јавној својини које користе 
органи јединице локалне самоуправе 
обухватају непокретне и покретне ствари. 

Под непокретним стварима, у смислу 
става 1 овог члана подразумевају се : 

- службене зграде, делови зграда и 
пословне просторије изграђене у 
јавној својини општине, купљене 
и на други начин прибављене ; 

- стамбене зграде, станови, гараже 
и пословни простор у стамбеним 
зградама који су изградњом , 
куповином или на други начин 
прибављене у јавну својину 
општине; 

- земљиште које је прибављено у 
јавну својину општине . 
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Под покретним стварима, у смислу  
става 1 овог члана, подразумевају се превоз-
на средства, предмети посебне историјско-
документарне, културне или уметничке вред-
ности, опрема и потрошни материјал. 

 
ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 
Члан 4. 

 Непокретности се у јавну својину  
општине прибављају и отуђују из јавне сво-
јине општине у поступку јавног надметања 
или прикупљања писмених понуда, а изу-
зетно непосредном погодбом, под условима 
прописаним Законом и Уредбом. 
 Почетна, односно најнижа, односно 
највиша купопродајна цена непокретности 
која се прибавља или отуђује из јавне својине 
утврђује се у висини тржишне вредности 
предметне непокретности изражене у еврима, 
с тим што се исплата врши у динарској про-
тиввредности по средњем званичном курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 
 Купопродајна цена непокретности из 
става 2 овог члана утврђује се на основу акта 
надлежног пореског органа, лиценцираног 
проценитеља или другог надлежног органа. 
 

Члан 5. 
 Одлуку о прибављању непокретности 
у јавну својину општине, односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине општине за 
грађевинско и друго земљиште површине до 
10 хектара и за остале непокретности вредно-
сти до 10 милиона динара, доноси Општин-
ско веће општине Ковин. 
 Одлуку о прибављању непокретности 
у јавну својину општине, односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине општине за 
грађевинско и друго земљиште површине 
преко  10 хектара и  за остале непокретности 
вредности преко  10 милиона динара, доноси 
Скупштина општине Ковин. 
 

Члан 6. 
 Након доношења одлуке из претход-
ног члана, Општинско веће општине Ковин, 
односно Скупштина општине Ковин, форми-
ра Комисију од 5 чланова и објављује оглас о 
спровођењу поступка јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда за 

прибављање, односно отуђење непокретно-
сти. 
 

Члан 7. 
 Обавезна садржина огласа за јавно 
надметање односно прикупљање писмених 
понуда за прибављање, односно отуђење не-
покретности из јавне својине општине про-
писана је Уредбом. 
 Рок за подношење пријава за јавно 
надметање, односно прикупљање писмених 
понуда не може бити краћи од 30 дана од да-
на јавног оглашавања.  
 

Члан 8. 
 У поступку оглашавања пријава од-
носно понуда мора да садржи све податке 
предвиђене огласом и све исправе које су у 
огласу посебно тражене, у супротном при-
јава, односно понуда, сматраће се непо-
тпуном. 
 Пријава, односно понуда доставља се 
у затвореној коверти,на писарници Општин-
ске управе Ковин или поштом, са видљивом 
назнаком на који се оглас односи и ко је 
подносилац пријаве односно понуде. 
 Пријава, односно понуда  мора да 
садржи и : 

- за правна лица: назив, седиште, 
број телефона и мора бити потпи-
сана од стане овлашћеног лица.Уз 
пријаву, односно понуду прилаже 
се оригинални извод из регистра 
привредних субјеката, не старији 
од 30 дана; 

- за физичка лица: име и презиме, 
адресу, број личне карте,број 
телефона и мора бити потписана; 

- за предузетника: назив предузет-
ничке радње, оригинални извод 
из регистра привредних субјеката 
или потврда да је предузетник 
уписан у одговарајући регистар, 
све не старије од 30 дана и мора 
бити потписано. 
 

Члан 9. 
 Оглас за прибављање непокретности 
у јавну својину општине, односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине општине 
мора бити објављен на огласној табли опш-
тине, на званичној интернет страници опш-
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тине и у дневном листу који се дистрибуира 
на целој територији Републике Србије. 
 

Члан 10. 
  Поступак јавног надметања, односно 
прикупљања писмених понуда ради прибав-
љања непокретности у јавну својину опш-
тине, односно отуђења непокретности из јав-
не својине општине, спроводи Комисија из 
члана 6. ове одлуке.  
  О току поступка јавног надметања, 
односно отварања приспелих понуда, Коми-
сија води записник. 
 Услови за спровођење поступка јав-
ног надметања, односно разматрања приспе-
лих понуда су испуњени уколико пристигне 
најмање једна благовремена и потпуна при-
јава, односно понуда. 
 Основни критеријум за избор најпо-
вољнијег понуђача је купопродајна цена. 
 У поступку прибављања непокретно-
сти у јавну својину општине, односно отуђе-
ња непокретности из јавне својине општине, 
услови за спровођење јавног надметања од-
носно прикупљања писмених понуда су 
испуњени уколико подносилац благовремене 
и потпуне пријаве приступи јавном надме-
тању, односно отварању писмених понуда. У 
супротном, сматраће се да је одустао од  при-
јаве односно понуде. 
 Записник из става 2 овог члана са 
предлогом за избор најповољнијег понуђача 
Комисија доставља Општинском већу опш-
тине Ковин, односно Скупштини општине 
Ковин. 
 

Члан 11. 
 Одлуку о избору најповољнијег пону-
ђача, након спроведеног поступка јавног над-
метања, односно прикупљања писмених по-
нуда, доноси Општинско веће општине Ко-
вин, односно Скупштина општине Ковин. 
 Пре закључења уговора о прибав-
љању непокретности у јавну својину општи-
не и отуђењу непокретности из јавне својине 
општине јавним надметањем односно при-
купљањем писмених понуда, прибавља се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 Лице овлашћено за закључивање уго-
вора о прибављању непокретности у јавну 
својину општине и отуђењу непокретности 
из јавне својине општине, у поступку јавног 

надметања, односно прикупљања писмених 
понуда, је Председник општине Ковин . 
 Уколико учесник који понуди нај-
виши износ купородајне цене не приступи 
закључењу уговора у року предвиђеном огла-
сом, губи право на повраћај депозита.  
 

Члан 12. 
 Непокретности се могу прибавити у 
јавну својину општине или отуђити из јавне 
својине општине непосредном погодбом, ук-
ључујући и размену непокретности, у случа-
јевима  и на начин прописаним Законом и 
Уредбом . 

Пре закључења уговора о прибав-
љању непокретности у јавну својину опш-
тине и отуђењу непокретности из јавне сво-
јине општине непосредном погодбом, укљу-
чујући и размену непокретности, прибавља 
се мишљење Правобранилаштва општине 
Ковин. 
 Лице овлашћено за закључивање уго-
вора о прибављању, односно отуђењу непо-
кретности непосредном погодбом, је Пред-
седник општине Ковин. 
 

Члан 13. 
 Непокретности се, изузетно, могу 
отуђити испод тржишне цене или без накна-
де ако постоји интерес за таквим распо-
лагањем као што је: 

- отклањање последица елементар-
них непогода; 

- успостављање добрих односа са 
другим државама, односно међу-
народним организацијама; 

- други случајеви отуђења непо-
кретности предвиђени посебним 
законом. 

Предлог одлуке о отуђењу непокрет-
ности из јавне својине општине испод тр-
жишне цене, односно без накнаде,мора да са-
држи образложење из кога се може утврдити 
постојање разлога  из претходног става.  

У случају преноса права јавне својине 
на непокретностима између различитих но-
силаца тих права, непокретности се могу пре-
носити испод тржишне цене, односно без 
накнаде, стим да такво располагање мора 
бити посебно образложено. 
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Члан 14. 
Плаћање купопродајне цене непо-

кретности може бити једнократно или на 
рате. 

Плаћање купопродајне цене изражава 
се у еврима с тим што се наплата врши у 
динарској противвредности по средњем кур-
су Народне банке Србије на дан уплате. 

Када се плаћање врши на рате, износ 
купородајне цене исплаћује се у једнаким 
месечним ратама, највише до 24 рате, осим за 
станове и породичне стамбене зграде у јавној 
својини општине када се купопродајна цена 
може исплатити на период до 120 једнаких 
месечних рата. 

О броју рата за исплату купопродајне 
цене непокретности одлучује надлежни орган 
у поступку отуђења непокретности. 

 Када се плаћање врши на рате купац 
може и пре рока одређеног у уговору да 
исплати остатак дуга. 

Члан 15. 
  По закључењу уговора о купопродаји 
непокретности и прибављању доказа о ис-
плати купопродајне цене, надлежно одељење 
Општинске управе Ковин даје писану изјаву, 
потврђену код јавног бележника, којом купац 
стиче право уписа својине у Јавни регистар о 
непокретностима . 
 

Члан 16. 
 Прибављање покретних ствари у  јав-
ну својину општине врши се на начин пропи-
сан законом којим се уређују јавне набавке. 
 Отуђење покретних ствари из јавне 
својине врши се, по правилу, у поступку јав-
ног оглашавања, односно прикупљања пис-
мених понуда, а изузетно непосредном по-
годбом, у складу са подзаконским актима. 
 

IIIДАВАЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ У ЗАКУП 

 
Члан 17. 

 Непокретне ствари у јавној својини 
дају се у закуп у поступку јавног надметања 
или прикупљања писмених понуда путем јав-
ног оглашавања, а изузетно и непосредном 
погодбом у случајевима утврђеним Законом 
и Уредбом. 
 Одлуку о покретању поступка давања 
у закуп непокретности у јавној својини 

општине за период до 10 година доноси 
Општинско веће општине Ковин . 
 Одлуку о покретању поступка давања 
у закуп непокретности у јавној својини опш-
тине за период преко 10 година доноси Ску-
пштина општине  Ковин . 
 

Члан 18. 
 Након доношења одлуке из претход-
ног члана Општинско веће општине Ковин, 
односно Скупштина општине Ковин форми-
ра Комисију од 5 чланова и објављује оглас о 
спровођењу поступка јавног надметања, од-
носно прикупљања писмених понуда за да-
вање у закуп непокретности у јавној својини 
општине. 
 Обавезна садржина огласа из става 1 
овог члана утврђена је Уредбом. 
 Процену тржишне висине закупнине 
утврђује надлежни порески орган, лицен-
цирани проценитељ, односно вештак. 
 Висина закупнине за пословни про-
стор може се утврдити актом јединице локал-
не самоуправе.  

 
Члан 19. 

 Оглас за давање у закуп непокрет-
ности у јавној својини општине објављује се 
на огласној табли општине, интернет стра-
ници општине и пурем неког од средстава  
јавног информисања. 
 Рок за подношење пријаве за јавно 
надметање односно прикупљање писмених 
понуда, не може бити краћи од 15 дана од 
дана оглашавања. 
 

Члан 20. 
 Пријава,односно понуда на расписани 
оглас мора да садржи следеће податке да би 
била потпуна: 

1. Податке о понуђачу  
- за физичка лица: име и презиме, 

адресу,број личне карте и ЈМБГ, 
- за правна лица: назив и седиште, 

копију решења о упису правног 
лица у регистар код надлежног 
органа, као и пуномоћје за лице 
које заступа подносиоца пријаве, 

- за предузетнике: име и презиме 
предузетника, адресу,број личне 
карте, ЈМБГ, назив радње и ма-
тични број; 
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2. Назнаку непокретности за коју се 
пријава, односно понуда подноси ; 

3. Делатност коју понуђач жели да 
обавља, ако се ради о закупу послов-
ног простора; 

4. Износ понуђене закупнине;  
5. Доказ о уплати депозита; 
6. Уверење Пореске управе о измирењу 

доспелих пореза и доприноса и уве-
рење Општинске управе Ковин-Лока-
лне пореске администрације о изми-
рењу обавеза по основу изворних ло-
калних јавних прихода. 

Уз понуду се достављају и прилози у 
складу са посебним захтевима из огласа. 

Пријаве, односно понуде се достављају у 
затвореној коверти на писарници Општинске 
управе Ковин или путем поште, са видљивом 
назнаком на који се оглас односи и ко је 
подносилац пријаве, односно понуде. 

Неблаговремена пријава, односно понуда 
је она која је предата након истека рока за 
подношење. 

Непотпуна пријава, односно понуда је 
она која не садржи све податке и прилоге 
који су наведени у огласу и која је предата у 
отвореној коверти. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, од-
носно понуде се одбацују. 

 
Члан  21. 

 Депозит се уплаћује у износу  од три 
почетне месечне закупнине на рачун буџета 
Општине. 
 Учеснику на огласу чија пријава, 
односно понуда није прихваћена депозит се 
враћа, у року од 15 дана од дана доношења 
одлуке надлежног органа о избору најпо-
вољнијег понуђача. 
 Учесник на јавном огласу чија је 
понуда прихваћена губи право на повраћај 
депозита ако у року од 15 дана од дана доно-
шења одлуке надлежног оргагана не закључи 
уговор о закупу. 
 

Члан 22. 
 Поступак јавног надметања сматра се 
успелим и у случају достављања једне ис-
правне пријаве, ако подносилац пријаве при-
хвати почетну висину закупнине по којој се 
непокретност може дати у закуп.  

 Поступак прикупљања писмених по-
нуда спровешће се и уколико пристигне једна 
понуда. 
 

Члан 23. 
Избор најповољнијег понуђача врши 

се применом критеријума висине понуђене 
закупнине. 
 Уколико у поступку два или више по-
нуђача понуде исти износ закупнине, Ко-
мисија из члана 18 позваће понуђаче који су 
понудили исти износ закупнине да у року од 
три дана од дана пријема позива доставе нову 
писмену, затворену понуду са увећаним из-
носом закупнине у односу на претходно дату 
понуду, а исте ће Комисија отворити и утвр-
дити најповољнијег понуђача. 
 Уколико понуђачи из става 2 овог 
члана у року од три дана не доставе нову 
понуду, односно ако су понуђачи доставили 
нову понуду са истоветном закупнином, Ко-
мисија ће путем жреба извршити избор 
најповољнијег понуђача. 

Члан 24. 
 Поступак јавног надметања односно 
прикупљања писмених понуда ради давања у 
закуп непокретности у јавној својини опш-
тине спроводи Комисија, о чему се води 
Записник. 
 Записник из става 1 овог члана, са 
предлогом за избор најповољнијег понуђача, 
Комисија доставља Општинском већу опш-
тине Ковин, односно Скупштини општине 
Ковин. 
 

Члан 25. 
 Одлуку о избору најповољнијег пону-
ђача након спроведеног поступка јавног 
надметања, односно прикупљања писмених 
понуда, доноси Општинско веће општине 
Ковин, односно Скупштина општине Ковин. 

Пре закључења уговора о закупу 
непокретности у јавној својини општине при-
бавља се мишљење Правобранилаштва опш-
ттине Ковин. 
 Лице овлашћено за закључивање уго-
вора о закупу непокретности је Председник 
општине Ковин. 
 

Члан 26. 
 Непокретности у јавној својини могу 
се, изузетно, дати у закуп и ван поступка 
јавног надметања, односно прикупљања 
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писмених понуда у случајевима утврђеним 
Уредбом. 
 

Члан 27. 
Уговор о закупу непокретности зак-

ључује се на одређено време. 
 Дужина трајања закупа одређује се у 
одлуци о покретању поступка за давање не-
покретности у закуп. 

Непокретност се даје у закуп у виђе-
ном стању. 

Примопредаја непокретности која се 
даје у закуп врши се записнички. 
  

Члан 28. 
 Приликом закључења уговора о заку-
пу непокретности закупац предаје закупо-
давцу бланко соло меницу са меничним овла-
шћењем, регистровану у НБС, потписану и 
оверену од стране овлашћеног лица, као 
средство обезбеђења плаћања закупнине и 
других трошкова који терете закупљену 
непокретност. 
 

IVДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
Члан 29. 

 Пословни простор у јавној својини 
општине даје се у закуп ради стицања прихо-
да, полазећи од процењене тржишне висине 
закупнине утврђене на основу ове одлуке, а 
према локацији пословног простора по зо-
нама и делатностима. 
 На давање у закуп пословног про-
стора јавним надметањем односно прикупља-
њем писмених понуда примењују се одредбе 
ове одлуке којом се уређује давање у закуп 
непокретности у јавној својини општине. 
 

Члан 30. 
 У случају када се пословни простор 
не изда у закуп после два узастопно спрове-
дена поступка  јавног оглашавања  почетна 
висина закупнине  по којој се пословни про-
стор даје у закуп умањиће се на 80% од по-
четне висине закупнине. 
 У случају када се пословни простор 
не изда у закуп на начин из става 1. овог чла-
на, висина закупнине се умањује до 60% од 
почетне висине закупнине, по којој цени ће 
се наставити са јавним оглашавањем. 

 

Члан 31. 
Хуманитарним организацијама које 

имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима 
са инвалидитетом, удружењима грађана из 
области здравства, културе, науке, просвете, 
спорта, социјалне и дечије заштите, заштите 
животне средине, политичким странкама које 
имају одборнике у Скуштини општине Ковин 
а изузетно политичким странкама које немају 
одборнике у Скупштини општине Ковин, ако 
општина располаже слободним пословним 
простором, лицима која обављају делатност 
старих заната, уметничких заната и послова 
домаће радиности, као и удружењима која 
остварују сарадњу са министарством над-
лежним за послове одбране или која негују 
традиције ослободилачких ратова Србије, мо-
же се дати у закуп пословни простор уз оба-
везу плаћања закупнине у висини од 20% од 
почетне висине закупнине утврђене овом од-
луком. 
 

Члан 32. 
 Закупац не може вршити адаптацију 
пословног простора без претходне сагласно-
сти закуподавца. 
 Сви трошкови адаптације закупљеног 
пословног простора падају на терет закупца. 
 Закупац не може закупљени пословни 
простор издавати у подзакуп. 
 
  Члан 33. 
 Закуподавац може по захтеву закупца 
одобрити извођење радова који имају карак-
тер инвестиционог одржавања закупљеног 
пословног простора на начин и под условима 
прописаним Уредбом. 
 

Члан 34. 
 Уговором о закупу одређује се делат-
ност коју закупац може обављати у послов-
ном простору, уз напомену да закупац не мо-
же у закупљеном пословном простору ме-
њати делатност без сагласности закуподавца. 
 

Члан 35. 
 Основ за утврђивање почетне висине 
закупнине за давање у закуп пословног про-
стора су намена за коју се пословни простор 
издаје и зона у којој се пословни простор 
налази. 
 Зоне у смислу става 1 овог члана су: 
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У КОВИНУ: 
 

 ЕКСТРА ЗОНА 
 

 Намена објеката у вези са здравством 
(медицина, фармација, алтернативна 
медицина и сл.) целокупан простор 
код Дома здравља од Тргаослобођења 
до Улице Бранислава Нушића, као и 
део Тргаослобођења од пролаза према 
Дому здравља на обе стране у дужини 
по 50 метара 

 Намена објеката у везиса судством 
(адвокатске канцеларије и сл.) цело-
купан простор блока 82 

 Намена објеката у веи са гробљем 
(продаја погребне опреме, цвећаре, 
угоститељски објекти и сл.) Улица 
гробљанска од Аеродромске (Кара-
ђорђева) до  Ратарске улице 

 Намена објеката у веи са СУП-ом 
(Фотографске радње, службе платног 
промета, агенције за регистрацију во-
зила и сл.) Улица цара Лазара од Ули-
це Светозара Милетића до  Вашарске 
улице 

 
 ПРВА ЗОНА 
 

 Улица цара Лазара од угла са Улицом 
ЈНА до угла са Улицом Лоле Рибара 

 Улица ЈНА од угла са Улицом цара 
Лазара до угла са Улицом Ђуре Пет-
ровића (укључујући и објекат аутобу-
ске станице); 

 Трг ослобођења у целој дужини 
 Улица ватрогасна, непарна страна 

(страна на којој су перони аутобуске 
станице), од Улице ЈНА до Улице 
Светозара Марковића 

 Улица Светозара Марковића од Ват-
рогасне до  Поштанске улице 

 Улица поштанска од Улице ЈНА до 
Улице Светозара Марковића   

 
ДРУГА ЗОНА 

 
 Улица цара Лазара од Улице ЈНА до 

Трга Жарка Зрењанина 
 Улица ватрогасна, парна страна, од 

Улице ЈНА до Улице Светозара Мар-
ковића 

 Улица Ђуре Петровића од Улице ЈНА 
до улице Немањина  

 Улица Светозара Марковића од Ули-
це Соње Маринковић до  Поштанске 
улице 

 Улица Соње Маринковић од Улице 
ЈНА до Улице Светозара Марковића 

 Улица Лазе Костића од Улице цара 
Лазара до Улице Светог Саве 

 Улица 7 јула од Улице цара Лазара до 
Улице Вука Караџића 

 Поред државногпута „IB“ реда број 
14 од Немањине улице до границе 
грађевинског реона према Смедереву 
 
ТРЕЋА ЗОНА 

 
 Улица цара Лазара од Улице Лоле Ри-

бара до границе грађевинског реона 
према Црној бари 

 Улица Петра Драпшина од Улице 
цара Лазара до  Немањине 

 Улица Немањина целом дужином 
 Улица железничка целом дужином 
 Улица 1. маја од  Немањине до Улице 

Светозара Марковића 
 Улица ЈНА од Улице 1. маја до Улице 

Ђуре Петровића 
 Улица Светозара Марковића од Ули-

це ЈНА до Улице Соње Маринковић и 
од Ватрогасне улице до државногпута 
„IB“ реда број 14 

 Улица Бранислава Нушића од Улице 
Ђуре Петровића до Улице Лоле Ри-
бара 

 Улица Лоле Рибара од Улице цара 
Лазара до Улице Бранислава Нушића 

 
 ЧЕТВРТА  ЗОНА 

 
 Све улице и површине у Ковину које 

нису обухваћене претходним зонама 
  
Напомена: Сви углови улица код којих се су-
срећу две различите зоне обрачунавају се по 
тарифи за вишу зону. 
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У БАВАНИШТУ: 
 
 ПРВА  ЗОНА 
 

 Трг Зорана Ђурђева целом дужином 
укључујући и простор на парковским 
површинама са обе стране пута 

 Угао Улице Вукице Митровић са 
Улицом Жарка Зрењанина односно 
Боре Радића 

 Улица 29. новембра од Трга Зорана 
Ђурђева до улаза у пијацу 

 
 ДРУГА  ЗОНА 
 

 Улица Боре Радића од Трга Зорана 
Ђурђева до границе грађевинског 
реона према Панчеву 

 Улица Светог Саве од Трга Зорана 
Ђурђева до Улице Саве Ковачевића 

 Улица Саве Ковачевића од Улице 
Светог Саве до границе грађевинског 
реона према Ковину 

 
 ТРЕЋА ЗОНА 
 

 Све улице и површине у Баваништу 
које нису обухваћене претходним зо-
нама 
 

 Напомена: Сви углови улица код ко-
јих се сусрећу две различите зоне обрачуна-
вају се по тарифи за вишу зону. 
 
 У ДЕЛИБЛАТУ 
 
 ПРВА ЗОНА 
 

 Улица маршала Тита од Улице браће 
Бузаџије до Српске православне црк-
ве 

 Улица Паје Маргановића од Улице 
браће Бузаџије до пијаце 

  
 ДРУГА  ЗОНА 
 

 Улица браће Бузаџије од Улице Паје 
Маргановића до границе грађевин-
ског реона према Ковину 

 Улица Паје Маргановића од пијаце до 
границе грађевинског реона према 
Мраморку 

ТРЕЋА ЗОНА 
 

 Све улице и површине у Делиблату 
које нису обухваћене претходним зо-
нама. 

 
 Напомена: Сви углови улица код ко-
јих се сусрећу две различите зоне обрачуна-
вају се по тарифи за вишу зону. 
 

У МРАМОРКУ 
 
 ПРВА ЗОНА 
 

 Улица Жарка Зрењанина од Банатске 
до Задружне улице, укључујући и ко-
мплетну површину парка 

 Улица задружна од Војвођанске до 
Улице Светозара Марковића 

  
 ДРУГА  ЗОНА 
 

 Улица Жарка Зрењанина од Банатске 
улице до границе грађевинског реона 
према Ковину 

 Улица Жарка Зрењанина од Задружне 
улице до границе грађевинског реона 
према Долову 

 
 ТРЕЋА ЗОНА 

 
 Све улице и површине у Мраморку 

које нису обухваћене претходним зо-
нама 

 
 Напомена: Сви углови улица код ко-
јих се сусрећу две различите зоне обрачуна-
вају се по тарифи за вишу зону. 
 
 
 

У ГАЈУ 
 
 ПРВА  ЗОНА 
 

 Улица Мише Стојковића од Улице 9. 
маја до Тргаослобођења укључујући 
и комплетну површину парка 

 Улица 9. маја од Улице Мише Стој-
ковића до краја парка 

 Трг ослобођења од Улице Мише 
Стојковића до краја парка 
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 Трг ослобођења од Улице Мише 
Стојковића према руднику до границе 
парцела школе односно месне зајед-
нице 

 
 ДРУГА  ЗОНА 
 

 Улица Мише Стојковића од Улице 9. 
маја до границе грађевинског реона 
према Ковину 

 Улица Мише Стојковића од Трга ос-
лобођења до границе грађевинског 
реона према Дубовцу 

 
 ТРЕЋА ЗОНА 
 

 Све улице и површине у Гају које 
нису обухваћене претходним зонама. 

  
 Напомена: Сви углови улица код ко-
јих се сусрећу две различите зоне обрачу-
навају се по тарифи за вишу зону. 
 
 У СКОРЕНОВЦУ 
 
 ПРВА ЗОНА 
 

 Улица братства јединства од Улице 1. 
маја до Болманске улице 

 Улица 1. маја од Улице братства је-
динства до дома културе (пешачки 
пролаз према Улици ЈНА 

 
 ДРУГА  ЗОНА 
 

 Пешачки пролаз од Улице 1. маја до 
Улице ЈНА 

 Улица ЈНА од Улице маршала Тита 
до Улице братства јединства 

 Улица маршала Тита целом дужином 
 
ТРЕЋА ЗОНА 

 
 Све улице и површине у Скореновцу 

које нису обухваћене претходним зо-
нама 

 
 Напомена: Сви углови улица код 
којих се сусрећу две различите зоне обрачу-
навају се по тарифи за вишу зону. 
 

 У ПЛОЧИЦИ 
 
 ПРВА  ЗОНА 
 

 Улица краља Петра I од месне зајед-
нице до улице према Дому здравља 

 Улица краља Петра I од месне зајед-
нице у дужини од 100 метара према 
парку (окретница аутобуса) 

 Комплетан простор улице - пешачког 
пролаза према школи преко пута ме-
сне заједнице  

  
 ДРУГА ЗОНА 
 

 Улица краља Петра I од улице према 
Дому здравља до границе грађевин-
ског реона према Ковину 

 Улица према Дому здравља 
 

Напомена: Сви углови улица код којих се 
сусрећу две различите зоне обрачунавају се 
по тарифи за вишу зону. 
 
 У ДУБОВЦУ 
 
 ПРВА ЗОНА 
 

 Улица Предрага Кожића од Улице 
маршала Тита према Улици Николе 
Тесле у дужини од 100 метара 

 
 ДРУГА ЗОНА 
 

 Улица маршала Тита од границе гра-
ђевинског реона према Ковину до 
границе грађевинског реона према 
Белој Цркви 

 
 Напомена: Сви углови улица код ко-
јих се сусрећу две различите зоне обрачуна-
вају се по тарифи за вишу зону. 
 

Члан 36. 
 Почетна висина закупнине за послов-
ни простор утврђује се по м2 на месечном 
нивоу. 
 Закупац пословног простора плаћа за-
купнину до 10-тог у месецу за текући месец. 
 Месечна закупнина се обрачунава 
тако што се површина пословног простора 
помножи са ценом закупнине прописане 
овом одлуком. 
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 Закупац је у обавези да поред закуп-
нине сноси трошкове текућег одржавања пос-
ловног простора, трошкове електричне енер-
гије, трошкове утрошеног гаса и трошкове 
комуналних услуга. 
 

Члан 37. 
 Почетна висина закупнине за послов-
ни простор по зонама износи: 
 
1. КОВИН 
 
ЕКСТРА ЗОНА 

- до 19 м2 ...................... 775,00 дин./м2 
- од 20 м2 до 39 м2........ 688,00 дин./м2 
- од 40 м2 до 59 м2........ 625,00 дин./м2 
- од 60 до 99 м2 ............. 588,00 дин./м2 
- од 100 до 200 м2 ......... 307,00 дин./м2 
- преко 200 м2 ............... 255,00 дин./м2 
 

ПРВА ЗОНА 
- до 19 м2 ...................... 650,00 дин./м2 
- од 20 м2 до 39 м2........ 625,00 дин./м2 
- од 40 м2 до 60 м2........ 600,00 дин./м2 
- преко 60 м2 ................. 563,00 дин./м2 

 
ДРУГА ЗОНА 

- до 19 м2 .......................... 625,00 дин./м2 
- од 20 м2 до 39 м2............ 600,00 дин./м2 
-од 40 м2 до 60 м2............. 563,00 дин./м2 
- преко 60 м2 ..................... 500,00 дин./м2 

 
  ТРЕЋА ЗОНА  

-  до 19 м2 ......................... 375,00 дин./м2 
-од 20 м2 до 39 м2............. 363,00 дин./м2 
- од 40 м2 до 60 м2............ 350,00 дин./м2 
- преко 60 м2 ..................... 325,00 дин./м2 
 

ЧЕТВРТА  ЗОНА 
 

Све улице и сви локали који нису предвиђени 
претходним зонама ................. 250,00 дин./м2 
 
2. БАВАНИШТЕ 
 
ПРВА ЗОНА   

- до 19 м2..........................  375,00 дин./м2 
- од 20 м2 до 39 м2...........  363,00 дин./м2 
- од 40 м2 до 60 м2............ 350,00 дин./м2 
- преко 60 м2 ..................... 325,00 дин./м2 
 

ДРУГА ЗОНА 
-  до 19 м2 .........................363,00 дин./м2 
- од 20 м2 до 39 м2 ............338,00 дин./м2 
- од 40 м2 до 60 м2 ............300,00 дин./м2 
- преко 60 м2......................288,00 дин./м2 

 
ТРЕЋА ЗОНА 

Све улице и сви локали који нису  
предвиђени претходним зонама ........  
.....................................126,00 дин./м2 
 

3. ДЕЛИБЛАТО, МРАМОРАК,ГАЈ И 
СКОРЕНОВАЦ 
 
ПРВА ЗОНА 

-  до 19 м2 .........................313,00 дин./м2 
- од 20 м2 до 40 м2 ............288,00 дин./м2 
- преко 40 ..........................250,00 дин./м2 

 
 
ДРУГА ЗОНА 

-  до 19 м2 .........................250,00 дин./м2 
- од 20 м2 до 40 м2 ............225,00 дин./м2 
- преко 40 м2......................188,00 дин./м2 

 
ТРЕЋА ЗОНА 
 

Све улице и сви локали који нису 
предвиђени претходним зонама ....................  
 .................................................126,00 дин./м2 
 
4. ПЛОЧИЦА И ДУБОВАЦ 
 
ПРВА ЗОНА 
 

-  до 19 м2 .........................125,00 дин./м2 
- од 20 м2 до 40 м2 ............100,00 дин./м2 
- преко 40 м2....................... 87,00 дин./м2 
 

ДРУГА ЗОНА 
 

-  до 19 м2 .........................100,00 дин./м2 
- од 20 м2 до 40 м2 ............. 87,00 дин./м2 
- преко 40 м2....................... 75,00 дин./м2 

 
Члан 38. 

Почетна висина закупнине која је ут-
врђена овом одлуком усклађује се једанпут 
годишње за наредну годину у висини индек-
са раста потрошачких цена. 
 Закуподавац задржава право да сваке 
године увећа закупнину утврђену уговором о 
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закупу у висини индекса раста потрошачких 
цена. 
 

Члан 39. 
 Закуподавац ће уговор о закупу пос-
ловног простора раскинути у следећим слу-
чајевима:  

- ако закупац без оправданог разлога 
дуже од 60дана не обавља делатност, 

- ако закупац не плати у целости закуп-
нину за два месеца узастопно, или 
три месеца у току календарске го-
дине, 

- ако се закупац без оправданог разлога 
не усели у пословни простор у року 
од 30 дана од дана закључивања уго-
вора, 

- ако закупац пословни простор корис-
ти противно одредбама уговора или 
на начин којим се пословном просто-
ру или објекту у којем се пословни 
простор налази наноси штета, 

- ако закупац пословни простор кори-
сти на начин који узнемирава друге 
кориснике пословног простора или 
станаре у згради у којој се пословни 
простор налази (бука, вибрације, дим 
и др ), 

- ако закупац без претходне писмене 
сагласности закуподавца врши адап-
тацију пословног простора, 

- ако закупац не измирује трошкове  у 
вези са коришћењем пословног про-
стора, 

- ако закупац пословни простор издаје 
у подзакуп, 

- ако закупац промени делатност коју 
обавља у пословном простору без 
сагласности закуподавца, 

- у другим случајевима предвиђеним 
уговором о закупу. 
Oтказни рок за раскид уговора не мо-

же бити дужи од 30 дана почев од дана 
достављања писменог обавештења о 
раскиду уговора. 

 
Члан 40. 

 Изузетно од одредаба ове одлуке, 
пословни простор се може дати у закуп на 
рок краћи од 30 дана за потребе одржавања 
спортских и других  такмичења, културно – 
уметничких и других садржаја и за потребе 

издавања грађанима за рођендане, свадбе, 
матурске вечери и сл. 
 Организације и удружења грађана из 
члана 31. ове одлуке не плаћају закупнину за 
рок краћи од 30 дана. 
 

Члан 41. 
 Висина закупнине за рок краћи од 30 
дана утврђује се сразмерно времену кориш-
ћења пословног простора, површини пос-
ловног простора који се користи и трострукој 
почетној цени закупа у зони у којој се 
пословни простор налази. 
 

Члан 42. 
 Одлуку о давању у закуп пословног 
простора за рок краћи од 30 дана доноси 
Председник општине Ковин. 

Члан 43. 
 На давање у закуп покретних ствари 
у јавној својини општине сходно се при-
мењују одредбе ове одлуке које се односе на 
давање у закуп непокретности. 
 Покретне ствари у јавној својини 
могу се дати у закуп полазећи од тржишне 
висине закупнине коју утврђује надлежни по-
рески орган, лиценцирани проценитељ, одно-
сно вештак. 
 

VЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 44. 
 Уговори о закупу пословног простора 
у јавној својини општине закључени до дана 
ступања на снагу ове одлуке остају на снази, 
до истека рока на који су закључени. 
 

Члан 45. 
На све што није предвиђено овом 

одлуком  примењиваће се одредбе Закона о 
јавној својини, Закона о облигационим одно-
сима и Уредбе о условима прибављања и оту-
ђења непокретности непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искориш-
ћавања других имовинских права, као и пос-
тупцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда. 

 
Члан 46. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о располагању 
непокретностима у јавној својини (“Сл. лист 
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општине Ковин”, бр. 22/2012, 14/2017 и 
5/2018) и Oдлука о давању у закуп пословног 
простора у јавној својини општине Ковин, 
“Сл. лист општине Ковин”, бр. 2/2015, 
4/2015, 9/2015, 16/2015 и 13/2018) 
 

Члан 47. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Ковин”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 463-23/2019-I од  23. априла 2019. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 Зоран Брадањи 

49. 
 

На основу члана 94 Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају („Сл.гласник 
РС“бр.68/2015, 41/2018, 44/2018 др.закон и 
83/2018) и члана 39 став 1 тачка 6 Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин, 
бр.1/2019)  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН на седници одржаној 23.4.2019. године 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И 

ЛИМО СЕРВИСУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

Овом одлуком ближе се уређују усло-
ви и начин обављања ауто такси превоза пут-
ника и лимо сервиса на територији општине 
Ковин 

 
Члан 2 

Општинско веће општине Ковин, у 
складу са законом, доноси програм којим се 
дефинише оптимално организовање такси 
превоза, на предлог надлежне организационе 
јединице општинске управе за послове сао-
браћаја. 

Ограничење броја возила , из става 1. 
овог члана дефинише се у петогодишњем 
периоду, а на основу података Републичког 
завода за статистику и Закона . 

Општинско веће општине Ковин ће 
на основу програма из става 1. овог члана 
донети акт којим се утврђује дозвољени број 
возила за обављање такси превоза. 

 
Члан 3 

Такси превоз могу обављати привред-
на друштва и предузетници чија је претежна 
делатност такси превоз, који су за обављање 
те делатности регистровани у Регистру при-
вредних субјеката, у складу са законом којим 
се уређује регистрација привредних субјеката 
и који имају одобрење надлежне органи-
зационе јединице општинске управе за пос-
лове саобраћаја за обављање такси превоза (у 
даљем тексту: превозник). 

Привредни субјекти из става 1. овог 
члана не могу било којом својом радњом која 
се односи на давање на коришћење кровне 
ознаке са називом "ТАXИ", одобрења, такси 
дозвола, такси возила и друго, да омогуће 
другим правним лицима, предузетницима 
или физичким лицима која не испуњавају ус-
лове прописане законом да обављају такси 
превоз. 

Такси превоз под условима из става 
1. овог члана може се обављати на тери-
торији општине Ковин за коју превозник има 
издато важеће одобрење надлежне организа-
ционе јединице општинске управе за послове 
саобраћаја за обављање ауто такси делатно-
сти. 

Изузетно, превозник може да обави 
такси превоз преко или на територији опш-
тине Ковин, односно превоз који се завршава 
на територији јединице локалне самоуправе 
за коју нема одобрење за обављање ауто 
такси делатности, ако је такси превоз започет 
на територији јединице локалне самоуправе 
која му је издала одобрење. 

Превозник који обави превоз у сми-
слу става 4. овог члана обавезан је да одмах 
по обављеном такси превозу уклони кровну 
ознаку и не може да пружа услуге такси пре-
воза на територији општине Ковин уколико 
нема издато важеће одобрење надлежне 
организационе јединице општинске управе за 
послове саобраћаја за обављање ауто такси 
делатности. 

У случају превоза из става 4. овог 
члана, односно када исти путник има намеру 
да након искрцавања истим возилом настави 
превоз, превозник је дужан да уклони кровну 
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ознаку у тренутку када путник напусти пут-
нички простор возила, чека на путника без 
заустављања рада таксиметра, а по повратку 
тог путника у путнички простор возила 
превозник је обавезан да на прописан начин 
поново истакне ауто такси ознаку. 

 
Члан 4 

Такси возач је физичко лице које уп-
равља такси возилом и обавља такси превоз 
као предузетник или као запослени код пре-
дузетника или привредног друштва у складу 
са законом и овом одлуком (у даљем тексту: 
такси возач). 

 
Члан 5 

Превозник може да почне са радом, 
односно да обавља такси превоз када, поред 
законом утврђених услова, испуни и услове 
утврђене овом одлуком. 
 

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 

 
Члан 6 

За обављање такси превоза предузет-
ник, поред услова прописаних законом, мора 
да испуњава и следеће услове: 
1) да има возачку дозволу "Б" категорије; 
2) да има звање возача путничког аутомобила 
трећег степена стручне спреме или звање 
возача аутобуса и теретног моторног возила 
четвртог степена стручне спреме или звање 
техничара друмског саобраћаја или звање 
возача специјалисте петог степена стручне 
спреме; 
3) да има радно искуство на пословима во-
зача моторног возила од најмање пет година; 
4) да има уверење о здравственој способно-
сти за управљање моторним возилом које је 
прописима којима се уређује безбедност сао-
браћаја на путевима утврђено за возаче ко-
јима је управљање возилом основно зани-
мање; 
5) да поседује Сертификат о положеном 
испиту о познавању територије Општине и 
прописа из области саобраћаја; 
6) возач не може бити лице које је осуђено на 
казну затвора дужу од две године за кривич-
но дело против живота и тела, полне слободе, 
имовине, безбедности јавног саобраћаја, 
здравља људи и јавног реда и мира, док трају 
правне последице осуде, као ни лице коме је 

изречена заштитна мера забране управљања 
моторним возилом, док траје изречена мера; 
7) да је власник најмање једног регистрова-
ног путничког возила, при чему ће се при-
малац лизинга у смислу ове одлуке сматрати 
власник возила уколико је уписан у саобра-
ћајној дозволи као корисник возила; 
8) да је извршио преглед такси возила код 
надлежног инспектора и 
9) да има закључен уговор о раду са лицима 
запосленим на позицији такси возача и при-
јаву на обавезно социјално осигурање. 
 

Члан 7 
За обављање такси превоза, привре-

дно друштво односно друго правно лице, 
поред услова прописаних законом, мора да 
испуњава и услове из члана 6. став 1. тач. 7), 
8) и 9) ове одлуке. 

Превозник из става 1. овог члана од-
говоран је да се такси возач у прописаном ро-
ку подвргне редовном здравственом прегледу 
и да води евиденцију о тим прегледима. 
 

Члан 8 
Такси возач, поред услова пропи-

саних законом, мора да испуњава и услове из 
члана 6. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5) и 6) ове 
одлуке. 

Поред услова из става 1. овог члана, 
такси возач мора да има закључен уговор о 
раду са превозником и пријаву на обавезно 
социјално осигурање. 

 
Члан 9 

Кандидат за такси возача обавезан је 
да положи испит о познавању територије оп-
штине Ковин и прописа из области сао-
браћаја. 

Испит се полаже пред Комисијом за 
полагање испита о познавању територије Оп-
штине Ковин и прописа из области саобра-
ћаја, коју именује председник општине. 

Правилник о програму и начину по-
лагања испита за обављање такси превоза до-
носи председник општине на предлог 
надлежне организационе јединице општин-
ске управе за послове саобраћаја. 

Правилником из става 3. овог члана 
регулишу се: садржај програма за полагање 
испита, начин полагања испита, динамика 
заказивања испита и друга питања од значаја 
за полагање испита. 
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Кандидату који је положио испит 
издаје се Сертификат о положеном испиту о 
познавању територије општине и прописа из 
области саобраћаја. 

Административно-стручне и техни-
чке послове за потребе Комисије из става 2. 
овог члана обавља надлежна организациона 
јединица општинске управе за послове 
саобраћаја. 

 
Члан 10 

Такси возило којим се обавља такси 
превоз, поред услова прописаних законом, 
мора да испуњава и следеће услове: 
1) да је регистровано за пет места за седење, 
укључујући и место за седење возача; 
2) да има најмање двоја врата са десне стране 
и управљач на левој страни; 
3) да има клима уређај који није накнадно 
уграђен; 
4) да размак осовина буде најмање 2.550 мм 
и запремине корисног пртљажног простора 
најмање 350 л; 
5) да има уграђен исправан, пломбиран, баж-
дарен и опремљен инсталацијама таксиметар, 
који је подешен у складу са чланом 30. став 
5. ове одлуке, што се доказује исправом из-
датом од стране овлашћене организације, 
који мора бити постављен тако да износ на 
таксиметру буде путнику видљив и да се 
његовим укључењем, светло на кровној оз-
наци из тачке 7. овог става искључује; 
6) да је регистровано према месту седишта 
привредног друштва, односно предузетника 
са регистарским таблицама чија регистарска 
ознака садржи латинична слова ТX на задње 
две позиције; 
7) да на крову возила има истакнуту кровну 
ознаку опремљену уређајем за осветљење 
која садржи податке прописане чланом 29. 
ове одлуке и 
8) да је извршио преглед такси возила код 
надлежног инспектора. 
Редован технички преглед такси возила врши 
се сваких шест месеци. 

Члан 11 
Надлежни инспектор проверава испу-

њеност услова за такси возило, прописаних 
законом и чланом 10. ове одлуке, о чему 
саставља записник. 

Испуњеност услова утврђених зако-
ном и чланом 10. став 1. тач. 1), 2), 5), 6) и 7) 

ове одлуке надлежни инспектор утврђује 
прегледом возила. 

Поред услова из става 2. овог члана, 
надлежни инспектор проверава и испуњеност 
следећих услова: 
1) да има исправан суви противпожарни 
апарат са важећим роком употребе, на при-
ступачном месту; 
2) да има исправно грејање, вентилацију и 
унутрашње осветљење; 
3) да има блок-рачун; 
4) да је чисто, уредно, обојено и без унутра-
шњих и спољашњих оштећења (естетски из-
глед); 
5) да је важећи ценовник услуга тако пос-
тављен у такси возилу да је видљив путнику; 
6) да поседује доказ о плаћеном паркингу за 
такси стајалиште и 
7) да испуњава услове у погледу границе из-
дувне емисије прописане најмање нормом 
"ЕУРО-3". 

Образац ценовника из става 3. тачка 
5) овог члана израђује надлежна организа-
циона јединица Општинске управе за пос-
лове саобраћаја уз сагласност Општинског 
већа. 

О састављеним записницима надлеж-
ни инспектор води евиденцију. 

Превозник је дужан да једном годиш-
ње изврши редован преглед такси возила код 
надлежног инспектора. 

 
Члан 12 

Надлежна организациона јединица 
општинске управе за послове саобраћаја нај-
мање једном у три године врши проверу ис-
пуњености услова у погледу пословног 
угледа. 
 

ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА И 

ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ 
 

Члан 13 
Захтев за издавање одобрења за обав-

љање такси превоза на територији општине 
Ковин подноси се надлежној организационој 
јединице општинске управе за послове сао-
браћаја. 

Надлежна организациона јединица 
оштинске управе за послове саобраћаја из-
даје одобрење за обављање такси превоза ако 
је број возила који се уноси у одобрење у 
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оквиру дозвољеног броја такси возила и ако 
предузетник и привредно друштво испу-
њавају услове из чл. 6. и 7. ове одлуке. 

Привредно друштво и предузетник 
дужан је да у року од 40 дана од дана пријема 
одобрења пријави почетак обављања дела-
тности органу надлежном за регистрацију 
привредних субјеката као и да надлежној 
организационој јединици општинске управе 
за послове саобраћаја, достави доказе о испу-
њености услова из члана 10. став 1. тач. 5), 6) 
и 7) ове одлуке и записник из члана 11. став 
1. ове одлуке. 

Надлежна организациона јединица 
општинске управе за послове саобраћаја на 
основу издатог одобрења из става 2. овог 
члана издаје уверење које садржи марку, тип 
и број шасије возила, на основу кога се у 
складу са прописима којима се уређује без-
бедност саобраћаја на путевима, издају реги-
старске таблице чија регистарска ознака са-
држи латинична слова ТX на задње две по-
зиције, према месту седишта привредног дру-
штва, односно предузетника. 

Ако у остављеном року не буду дос-
тављени докази из става 3. овог члана опш-
тинско веће укинуће одобрење. 

Такси превознику који у остављеном 
року достави доказе из става 3. овог члана, 
надлежна организациона јединица општин-
ске управе за послове саобраћаја, издаје так-
си дозволу за возача и такси дозволу за 
возило. 

Такси дозвола за такси возача издаје 
се са роком важења од једне године, односно 
за лица запослена код предузетника или 
неког другог правног лица до истека уговора 
о раду, а најдуже до три године, након чега 
се иста мора обновити. 

Такси дозвола за такси возило издаје 
се са роком важења од једне године. 

Надлежна организациона јединица 
општинске управе за послове саобраћаја води 
евиденцију о издатим одобрењима за обав-
љање делатности такси превоза и издатим 
такси дозволама. 

 
Члан 14 

Обрасце такси дозвола из члана 13. 
став 6. ове одлуке израђује надлежна органи-
зациона јединица општинске управе за пос-
лове саобраћаја уз сагласност општинског ве-
ћа. 

Такси дозвола за такси возило садржи 
следеће податке: 
1. регистарску ознаку возила;  
2. марку возила;  
3. име и презиме власника, односно корис-
ника возила;  
4. рок важења потврде о погодности такси 
возила. 
  

Члан 15 
Такси дозвола за такси возача садржи 

следеће податке: 
1. грб Општине;  
2. пословно име правног лица, односно 
предузетника;  
3. број такси дозволе;  
4. име и презиме такси возача;  
5. статус  такси  возача  (предузетник  или  
запослени);  
6. ЈМБГ такси возача;  
7. адресу и фотографију такси возача;  
8. рок важења такси дозволе;  
9. потпис и печат овлашћеног лица надлеж-
ног за издавање 
  

Члан 16 
Такси превозник је дужан да пријави 

надлежној организационој јединици општин-
ске управе за послове саобраћаја: 
1) сваку промену у погледу возила и возача 
за које су издате одговарајуће такси дозволе, 
у року од 15 дана од дана настале промене и 
2) прекид обављања делатности у року од два 
дана од дана пријаве у регистру привредних 
субјеката. 

 
ТАКСИ-СТАЈАЛИШТЕ 

 
Члан 17 

Такси стајалишта (у даљем тексту: 
стајалишта) су места на јавној саобраћајној 
или другој посебно уређеној површини која 
су одређена и уређена за пристајање такси 
возила, чекање и пријем путника и која су 
обележена саобраћајном сигнализацијом схо-
дно прописима којима се уређује безбедност 
саобраћаја на путевима. 

Стајалишта из става 1. овог члана од-
ређују се саобраћајним пројектом такси ста-
јалишта на који даје сагласност надлежна 
организациона јединица општинске управе за 
послове саобраћаја. 
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Члан 18 
Стајалишта могу да буду стална, при-

времена и повремена. 
Стална стајалишта су одређене и уре-

ђене површине јавне намене за организовано 
обављање такси провоза, односно за укрца-
вање и искрцавање путника . 

Привремена стајалишта су одређене 
површине јавне намене које се користе до 
привођења намени утврђеној урбанистичким 
планом. 

Повремена стајалишта су одређене 
површине јавне намене које се користе за 
време одржавања сајмова, пијаца, већих спо-
ртских и културних манифестација и зна-
чајних скупова. 

На стајалишту се места за стајање 
такси возила обележавају хоризонталном 
сигнализацијом жуте боје, а на почетку и на 
крају стајалишта истом бојом уписује се оз-
нака "ТАXI". 

На почетку стајалишта поставља се 
вертикална сигнализација за означавање так-
си стајалишта са допунском таблом којом се 
одређује број паркинг места и режим пар-
кирања, у складу са правилником о саобра-
ћајној сигнализацији. 

 
Члан 19 

О постављању вертикалне и хоризон-
талне саобраћајне сигнализације на стајалиш-
тима, одржавању постојеће саобраћајне сиг-
нализације и одржавању стајалишта у зим-
ским и летњим условима стара се Општинска 
управа. 

Члан 20 
Стајалишта могу да користе само 

превозници који имају одобрење за обавља-
ње такси превоза, такси дозволе из члана 13. 
став 6. ове одлуке и доказ о плаћеном пар-
кингу за такси стајалиште. 

Доказ о плаћеном паркингу за такси 
стајалиште из става 1. овог члана издаје ЛПА 
Ковин на захтев превозника. 

На стајалишту се такси возила пос-
тављају у складу са сигнализацијом и у гра-
ницама обележених такси места. 

За време коришћења стајалишта так-
си возач је обавезан да буде у свом такси во-
зилу или поред свог такси возила. 

Превозник не може користити ауто-
буска стајалишта која су одлуком Скупштине 

општине Ковин одређена за линијски превоз 
путника. 

 
НАЧИН РАДА ТАКСИ ВОЗАЧА 

 
Члан 21 

У возилу којим се обавља такси пре-
воз мора се налазити: 
1) фотокопија одобрења; 
2) записник о прегледу возила; 
3) такси дозвола за возача; 
4) такси дозвола за возило; 
5) ценовник утврђен одлуком јединице ло-
калне самоуправе; 
6) уговор о раду за возача запосленог код 
такси превозника и пријаву на обавезно соци-
јално осигурање (извод из центалног регис-
тра обавезног социјалног осигурања); 
7) полиса осигурања путника у јавном пре-
возу од последица несрећног случаја; 
8) обавештење надлежне организационе једи-
нице Општинске управе за послове сао-
браћаја о броју телефона на који корисник 
такси превоза може изјавити притужбе на 
пружену такси услугу; 
9) фотокопија сагласности ; 
10) лекарско уверење о способности возача 
за управљање возилом и 
11)сертификат о положеном испиту о позна-
вању територије општине и прописа из 
области саобраћаја. 
 

Члан 22 
Такси возач може такси превоз да 

започне са стајалишта, на радио и телефон-
ски позив из диспечерског центра или на 
заустављање путника у складу са законом. 

Путник може да користи такси вози-
ло по свом избору, осим када је телефонским 
позивом диспечерском центру наручио 
вожњу 

 
Члан 23 

Путник може да одбије да уђе у такси 
возило, ако основано посумња да је такси во-
зач под утицајем алкохола или опојних дро-
га, ако је неуредан или ако је унутрашњост 
возила запрљана. 

 
Члан 24 

Такси возач је дужан да у слободно 
такси возило прими сваког путника, као и 
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лични пртљаг путника према величини про-
стора за пртљаг и носивости такси возила. 

Такси возач није дужан да у такси 
возило прими лица под утицајем алкохола, 
опојних дрога или оболела од заразних бо-
лести, лица са изузетно запрљаном одећом, 
као и лични пртљаг путника којим би се 
угрозила безбедност и здравље људи, испр-
љало или оштетило такси возило. 

Такси возач не сме да прими у такси 
возило децу млађу од шест година без пуно-
летног пратиоца. 

Такси возилом не могу се без при-
станка такси возача превозити кућни љу-
бимци. 

 
Члан 25 

Такси возач је обавезан да се за време 
обављања такси превоза према путницима 
опходи са пажњом и поштовањем. 

Такси возач је обавезан да за време 
такси превоза буде уредан, адекватно одевен 
и обувен, да не пуши у такси возилу за време 
вожње, као и да није под утицајем алкохола 
или опојних дрога 

 
Члан 26 

Такси возач је обавезан да непосред-
но пре започињања вожње са путником, ук-
ључи таксиметар и да га искључи одмах на-
кон завршене вожње. 

У случају да такси возач не укључи 
таксиметар на почетку вожње, путник није у 
обавези да плати цену услуге такси превоза. 

 
Члан 27 

Такси возач дужан је да путника пре-
везе најкраћом могућом трасом до одреди-
шта, а ако то није и најповољнија траса у пог-
леду цене превоза, дужан је да препоручи 
трасу, осим у случају када путник захтева 
одређену трасу. 

 
Члан 28 

Такси возила могу користити саобра-
ћајне траке намењене за јавни градски и при-
градски превоз путника искључиво за кре-
тање. 

 

КРОВНА ОЗНАКА 
 

Члан 29 
Кровна ознака служи за идентифика-

цију такси возила и поред инсталираног осве-
тљења садржи следеће податке: 
1) натпис "ТАXI" и 
2) грб Општине Ковин,  
 Кровну ознаку са грбом и бројем 
набавља и издаје општинска управа Ковин. 
Кровна ознака возила превозника који су 
чланови удружења садржи, поред података 
из става 1. овог члана и назив удружења. 

Надлежна организациона јединица 
Општинске управе за послове саобраћаја 
издаје сагласност такси превознику за пос-
тављање кровне ознаке. 

Такси возач је дужан да кровну 
ознаку држи укључену увек када је возило 
слободно. 

На кровној ознаци не могу се пос-
тављати рекламно-пропагандне поруке. 

Уколико такси возач такси возило 
користи за сопствене потребе или уколико не 
обавља делатност такси превоза, дужан је да 
кровну ознаку привремено скине са такси 
возила 

. 
НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 

ПРЕВОЗА 
 

Члан 30 
Цену услуге за обављање такси пре-

воза чини збир појединачних цена, и то: за 
старт, по једном пређеном километру, по 
времену чекања и по комаду пртљага који се 
превози, које се одређују у зависности од 
доба дана и ноћи, од дана у недељи и под-
ручја на коме се вожња обавља. 

Такси тарифа такси превоза, као и 
економски најнижа цена у оквиру такси та-
рифе по којој се такси превоз мора обављати 
на територији општине Ковин, утврђују се 
посебном одлуком Скупштине општине 
Ковин. 

На економски најнижу цену у оквиру 
такси тарифе, превозници не могу да дају 
попуст. 

Накнада за обављање такси превоза 
утврђује се на основу важећег и истакнутог 
ценовника услуга и наплаћује се у износу 
који покаже таксиметар, на месту опре-
дељења путника. 
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Тарифирање таксиметра из става 1. 
овог члана (баждарење) мора бити усклађено 
са ценовником. 

У цену такси превоза урачунат је и 
превоз личног пртљага. 

Под личним пртљагом подразумевају 
се торбе и кофери које путник може држати 
са собом, а да при том не заузима простор за 
смештај осталих путника. 

Ценовником мора да се предвиди по-
себна доплата за пртљаг путника који се због 
своје величине и тежине мора сместити у 
пртљажник такси возила. 

Са посебном доплатом за пртљаг 
путник мора да буде упознат и сагласан пре 
започињања такси превоза, у супротном 
путник није у обавези да исту плати. 
 

Члан 31 
Такси превозник је дужан да изда ра-

чун кориснику услуге такси превоза за обав-
љени превоз који садржи датум, релацију или 
километражу, цену превоза и који је 
потписан и оверен печатом превозника. 

 
Члан 32 

У случају немогућности да заврши 
започети такси превоз, такси возачу припада 
као накнада половина износа који покаже 
таксиметар у моменту прекида такси превоза, 
осим у случају квара такси возила, када му не 
припада накнада. 

У случају квара такси возила, такси 
возач је дужан да путнику обезбеди наставак 
започетог такси превоза другим такси вози-
лом. 

Такси возач може у току превоза, на 
захтев путника, да прими у возило и друга 
лица. 

Када путник који је примљен у току 
превоза настави да користи такси возило, 
место изласка претходног путника сматра се 
местом са кога је такси возач започео нови 
такси превоз. 
 

ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 

 
Члан 33 

Одобрење из члана 13. ове одлуке, 
престаје да важи у следећим случајевима: 
1) брисањем привредног друштва и пре-
дузетника из регистра привредних субјеката; 

2) променом седишта привредног друштва, 
односно седишта и пребивалишта предузет-
ника, на територију друге јединице локалне 
самоуправе; 
3) правноснажношћу одлуке којом је 
привредном друштву изречена заштитна ме-
ра забране вршења делатности јавног превоза 
у друмском саобраћају, прописана законом 
којим се уређују привредни преступи или 
законом којим се уређују прекршаји; 
4) правноснажношћу одлуке којом је пре-
дузетнику изречена заштитна мера забране 
вршења делатности јавног превоза у друм-
ском саобраћају прописана законом којим се 
уређују прекршаји  
5) у другим случајевима предвиђеним зако-
ном за престанак рада превозника. 
 

Члан 34 
У случајевима из члана 33. ове одлу-

ке надлежна организациона јединица Опш-
тинске управе за послове саобраћаја донеће 
решење о престанку важења одобрења из 
члана 13. ове одлуке. 

 
ЛИМО СЕРВИС 

 
Члан 35 

Лимо сервис је јавни превоз који се 
обавља путничким возилом које је изнајм-
љено са услугом возача. 

 
Члан 36 

Привредно друштво или предузетник 
може да обавља лимо сервис ако поседује 
решење надлежне организационе јединице 
општинске управе за послове саобраћаја, 
којим је утврђено да привредно друштво или 
предузетник има регистровану претежну 
делатност "такси превоз" и испуњава услове 
у погледу седишта и пословног угледа. 

 
Члан 37 

Лимо сервис може се обављати само 
путничким возилима која имају једну од 
следећих карактеристика: 
1) возило од историјског значаја (олдтајмер); 
2) лимузина која није серијски произведена и 
има дужину најмање 7 м; 
3) возило високе класе, односно луксузно во-
зило које има вредност већу од 25.000 евра 
каталошке вредности, у динарској против-
вредности по средњем курсу Народне банке 
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Србије на дан подношења захтева за издава-
ње решења, као и које није старије од пет 
година; 
4) возило са 7+1 или 8+1 места за седење које 
има уграђен дигитални тахограф и није 
старије од пет година. 

Путничка возила из става 1. тач. 1), 2) 
и 3) овог члана морају у доњем десном углу 
ветробранског стакла путничког возила да 
имају таблу на којој је исписано пословно 
име превозника и речи "лимо сервис". 

Путничко возило из става 1. тачка 4) 
овог члана мора на бочним странама имати 
пословно име превозника и натпис "лимо 
сервис". 

Прималац лизинга и закупац путнич-
ког возила из става 1. тачка 4) овог члана 
сматра се власником у погледу права и оба-
веза из става 3. овог члана. 

Услов у погледу возила испуњава 
привредно друштво или предузетник ако у 
власништву или лизингу има најмање једно 
путничко возило из става 1. овог члана. 

Ако испуњава услов из става 5. овог 
члана, привредно друштво или предузетник 
за обављање лимо сервиса може користити 
путничка возила из става 1. овог члана и по 
основу закупа, који не може бити краћи од 
шест месеци. 

Уговор о закупу путничког возила 
мора бити оверен код органа надлежног за 
оверу, ако је једна од уговорних страна фи-
зичко лице. 

Путничка возила којима се обавља 
лимо сервис, а која су узета у закуп, не могу 
се давати у подзакуп. 

 
Члан 38 

Услов у погледу возача испуњава 
привредно друштво или предузетник, ако у 
радном односу има најмање једног возача. 

Возач путничког возила из члана 37. 
став 1. тач. 1), 2) и 3) ове одлуке мора да има 
најмање 21 годину старости, као и да нај-
мање три године има возачку дозволу Б ка-
тегорије. 

Возач путничког возила из члана 37. 
став 1. тачка 4) ове одлуке мора да има ли-
ценцу за обављање послова професионалног 
возача возила најмање Д1 категорије. 

 

Члан 39 
Превозник је дужан да надлежној 

организационој јединици општинске управе 
за послове саобраћаја, пријави сваку промену 
у погледу седишта и возила која су унета у 
решење из члана 36. ове одлуке, у року од 15 
дана од дана настале промене. 

 
Члан 40 

Надлежна организациона јединица 
општинске управе за послове саобраћаја, 
води евиденцију превозника који имају право 
на обављање лимо сервиса. 

Надлежна организациона јединица 
општинске управе за послове саобраћаја нај-
мање једном у три године врши проверу ис-
пуњености услова за обављање лимо сервиса. 

 
Члан 41 

У возилу којим се обавља лимо сер-
вис мора се налазити фотокопија решења из 
члана 36. ове одлуке, уговор из члана 43. став 
1. ове одлуке и уговор о раду за возача, од-
носно други уговор у складу са законом 
којим се уређују права, обавезе и одго-
ворности из радног односа, односно по ос-
нову рада или оверена фотокопија тих уго-
вора за возаче који су радно ангажовани. 

 
Члан 42 

Превозник је дужан да: 
1) на улазу у седиште, односно простор у ко-
ме обавља делатност видно истакне пословно 
име и седиште; 
2) на улазу у простор у коме обавља де-
латност видно истакне радно време и да га се 
придржава у свом пословању; 
3) у сваком пословном простору, односно 
месту пословања, истакне цене услуга које 
пружа, односно пре пружене услуге обавести 
корисника о висини цене; 
4) се придржава цена из тачке 3) овог става; 
5) у делу издавања рачуна поступи на 
прописан начин; 
6) на истинит, јасан, разумљив и необма-
њујући начин у истицању понуде обавештава 
кориснике о услузи превоза коју нуди, у пог-
леду врсте, начина пружања услуге превоза, 
цене и др; 
7) води евиденцију уговорених превоза која 
садржи податке о путничком возилу, возачу 
и трајању превоза; 
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8) сву документацију у вези са уговореним 
превозима чува две године. 

Возач путничког возила мора бити у 
радном односу или радно ангажован код 
превозника. 

 
Члан 43 

Лимо сервис обавља се на основу уго-
вора, закљученог у писаном или електрон-
ском облику, тако што се путничко возило 
изнајмљује у целини. Сврху, циљ и трајање 
превоза утврђује корисник превоза и сви 
путници су сагласни са дестинацијом и током 
путовања, односно врстом услуге. Цена пре-
воза се не обрачунава и не наплаћује на на-
чин који је карактеристичан за остале врсте 
превоза (такси превоз, линијски превоз, ван-
линијски превоз и посебан линијски превоз). 

У возилу којим се обавља превоз мо-
ра се налазити документација из које се 
несумњиво може утврдити сврха, циљ и 
трајање путовања, као и начин обрачунавања 
цене превоза. 

Цена превоза се обрачунава на основу 
јединице времена (час или дан), при чему 
трајање превоза не може бити краће од три 
часа. 

Лимо сервис не може се нудити на 
јавним површинама (путевима, трговима, 
такси или аутобуским стајалиштима и сл.). 

Лимо сервис се може обавити само 
ако је превоз претходно уговорен у седишту 
превозника. 

Превозник је дужан да у седишту 
евидентира превоз пре отпочињања превоза. 

Након извршења превоза возило се 
мора без одлагања вратити у седиште, осим 
ако се отпочиње превоз по новом уговору о 
превозу, који је закључен и евидентиран пре 
него што је возило напустило седиште. 

Забрањено је прихватање, посредо-
вање, обављање и оглашавање лимо сервиса 
које корисника превоза доводи у заблуду о 
којој врсти превоза се ради. 

 
НАДЗОР 

 
Члан 44 

Надзор над применом ове одлуке вр-
ши надлежна организациона јединица опш-
тинске управе за послове саобраћаја. 

Инспекцијски наџор над применом 
ове одлуке и других аката донетих на основу 

ове одлуке у оквиру своје надлежности врши 
одељење инспекција општинске управе опш-
тине Ковин. 

Превозник и такси возач су дужни да 
саобраћајном инспектору омогуће несметано 
вршење послова, ставе на увид потребна 
документа и у року који одреди инспектор 
доставе потребне податке и поступе по нало-
гу инспектора. 

 
Члан 45 

У вршењу надзора инспектор је овла-
шћен да: 
1) нареди отклањање недостатака у погледу 
испуњености услова прописаних за обавља-
ње такси превоза; 
2) поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка; 
3) изрекне новчану казну у фиксном износу; 
4) искључи возило којим се обавља такси 
превоз, односно путничко возило којим се 
обавља лимо сервис, противно одредбама 
закона и ове одлуке, одреди место паркирања 
и одузме регистарске таблице и саобраћајну 
дозволу у трајању од десет дана, а у случају 
поновног искључења такси возила истог 
превозника, у трајању од 30 дана; 
5) привремено одузме идентификациону ис-
праву-такси дозволу до отклањања утврђене 
неправилности и изда потврду о одузимању 
исте; 
6) одузме регистарске таблице и саобраћајну 
дозволу када превозник уступи кровну 
ознаку или такси возило другом физичком 
или правном лицу одмах; 
7) привремено одузме такси возило које је 
употребљено за извршење прекршаја или 
привредног преступа, до правоснажног окон-
чања прекршајног, односно поступка за 
привредне преступе и изда потврду о оду-
зимању такси возила и 
Ако у вршењу послова инспекцијског над-
зора, инспектор утврди да лице које обавља 
лимо сервис нема решење из члана 36. ове 
одлуке или да обавља лимо сервис путни-
чким возилом које није унето у решење из 
члана 36. ове одлуке, дужан је и овлашћен да 
искључи путничко возило, одреди место 
паркирања и одузме саобраћајну дозволу и 
регистарске таблице у трајању од 90 дана, 
као и да поднесе пријаву за привредни 
преступ односно поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка. 
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Члан 46 
Привремено одузето такси возило 

које је употребљено за извршење прекршаја 
или привредног преступа, чува се до пра-
воснажног окончања прекршајног, односно 
поступка за привредне преступе, о трошку 
превозника. 

Чување и поступање са такси возилом 
из става 1. овог члана врши се у складу са 
актом о начину одузимања, чувања и пос-
тупања са такси возилом који прописује ми-
нистар надлежан за послове саобраћаја. 

 
Члан 47 

Уколико саобраћајни инспектор, у 
поступку вршења инспекцијског надзора уо-
чи повреду прописа из надлежности другог 
инспекцијског органа, обавестиће одмах о 
томе, писаним путем, надлежни инспек-
цијски орган. 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 48 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 20.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник ако: 
1) било којом својом радњом омогући другим 
правним или физичким лицима која не ис-
пуњавају услове прописане законом или 
овом одлуком да обављају такси превоз (члан 
3. став 2); 
2) такси превоз обавља на територији опш-
тине Ковина, ван територије јединице локал-
не самоуправе за коју има издато важеће 
одобрење за обављање такси превоза (члан 3. 
став 3.); 
3) поступи супротно обавезама прописаним у 
одредбама члана 3. став 4., 5. и 6. ове одлуке; 
4) поступи супротно обавезама прописаним у 
одредбама члана 10. став 1. тачка 7) и члана 
11. став 3. тач. 3), 4) и 5) ове одлуке; 
5) не обнови такси дозволу такси возача по 
протеку рока важења од три године, односно 
за лица запослена код предузетника или не-
ког другог правног лица након истека 
уговора о раду (члан 13. став 7.); 
6) не обнови такси дозволу такси возила по 
протеку рока важења од једне године, 
односно након истека регистрације (члан 13. 
став 8.); 

7) такси возило постави на стајалште супрот-
но сигнализацији и ван границе обележеног 
такси места (члан 20. став 3.); 
8) такси возило постави у околини ста-
јалишта, на удаљености која је мања од 100м 
од његове најбиже спољне ивице (члан 20. 
став 6.); 
9) кровна ознака такси возила није у складу 
са чланом 29. став 1. и 2. ове одлуке; 
10) не осветли кровну ознаку када је возило 
слободно(члан 29. став 4.); 
11) на кровној ознаци постави рекламно-
пропагандне поруке (члан 29. став 5.); 
12) такси возило користи за сопствене пот-
ребе, а не скине кровну ознаку (члан 29. став 
6.); 
13) не поступи у складу са чланом 44. став 3. 
ове одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 5.000,00 динара казниће се такси возач у 
смислу члана 4. ове одлуке за прекршаје из 
става 1. тач. 2), 3), 7), 8), 10), 12) и 13) овог 
члана. 

 
Члан 49 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 30.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник ако: 
1) обавља такси превоз, а није му претежна 
делатност такси превоз путника или није 
регистрован у Регистру привредних субјеката 
за обављање ауто такси делатности или нема 
одобрење општинске управе Ковин (члан 3. 
став.1); 
2) не испуњава услове из члана 6. став 1. тач. 
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) ове одлуке; 
3) обавља делатност такси превоза такси 
возилом које не испуњава услове из члана 10. 
став 1. тачка 1), 2), 5), 6) и члана 11. став 3. 
тачка 1), 2) и 7) ове одлуке; 
4) не изврши технички преглед такси возила 
у року утврђеном чланом 10. став 2. ове 
одлуке; 
5) поступи супротно члану 16. ове одлуке; 
6) за време коришћења стајалишта такси 
возач није у такси возилу или поред свог 
такси возила (члан 20. став 4.); 
7) користи аутобуска стајалишта која су 
одлуком Скупштине општине Ковин одре-
ђена за линијски превоз путника (члан 20. 
став 5.); 
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8) за време вршења услуга такси превоза код 
себе нема документацију прописану чланом 
21. ове одлуке; 
9) одбије да прими путника у такси возило 
(члан 24. став 1.); 
10) ако у такси возило прими децу до шест 
година старости без пратиоца (члан 24. став 
3.); 
11) понашање и изглед нису у складу са 
одредбама члана 25. ове одлуке; 
12) непосредно пре започињања вожње са 
путником не укључи таксиметар или га не 
искључи одмах након завршетка вожње (члан 
26. став 1.); 
13) путника не превезе најкраћим путем 
(члан 27.); 
14) за извршену услугу превоза изврши 
наплату услуге супротно одредбама члана 30. 
ове одлуке; 
15) кориснику услуге не изда рачун за обав-
љени превоз на начин прописан чланом 31. 
ове одлуке; 
16) не поступи у складу са чланом 32. ове 
одлуке; 

Новчаном казном у фиксом износу од 
8.000,00 динара казниће се такси возач у 
смислу члана 4. ове одлуке за прекршај из 
става 1. тачка 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 
14), 15) и 16) овог члана. 

 
Члан 50 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 
привредно друштво, односно друго правно 
лице ако: 
1) поступи супротно члану 3. ове одлуке; 
2) не испуњава услове из члана 7. ове одлуке; 
3) обавља делатност такси превоза такси 
возилом које не испуњава услове из члана 10. 
и члана 11. став 3. и 6. ове одлуке; 
4) не обнови такси дозволу такси возача по 
протеку рока важења од три године, односно 
за лица запослена код предузетника или 
неког другог правног лица након истека уго-
вора о раду (члан 13. став 7.); 
5) не обнови такси дозволу такси возила по 
протеку рока важења од једне године, одно-
сно након истека регистрације (члан 13. став 
8.); 
6) поступи супротно члану 16. ове одлуке; 
7) такси возило постави на стајалиште суп-
ротно сигнализацији и ван граница обе-
леженог такси места (члан 20. став 3.); 

8) за време коришћења стајалишта такси 
возач није у такси возилу или поред свог 
такси возила (члан 20. став 4.); 
9) користи аутобуска стајалишта која су 
одлуком Скупштине општине Ковин одре-
ђена за линијски превоз путника (члан 20. 
став 5.); 
10) такси возило постави у околини ста-
јалишта, на удаљености која је мања од 100 м 
од његове најближе спољне ивице (члан 20. 
став 6.); 
11) не обезбеди такси возачу документацију 
прописану чланом 21. ове одлуке; 
12) одбије да прими путника у такси возило 
(члан 24. став 1.); 
13) ако у такси возило прими децу до шест 
година старости без пратиоца (члан 24. став 
3.); 
14) понашање и изглед такси возача нису у 
складу са одредбама члан 25. ове одлуке; 
15) непосредно пре започињања вожње са 
путником не укључи таксиметар или га не 
искључи одмах након завршетка вожње (члан 
26. став 1.); 
16) путника не превезе најкраћим путем 
(члан 27.); 
17) не поступи у складу са чланом 29. ове 
одлуке; 
18) за извршену услугу превоза изврши 
наплату услуге супротно одредбама члана 30. 
ове одлуке; 
19) кориснику услуге не изда рачун за обав-
љени превоз на начин прописан чланом 31. 
ове одлуке; 
20) не поступи у складу са чланом 32. ове 
одлуке; 
21) не поступи у складу са чланом 44. став 3. 
ове одлуке; 
Новчаном казном у фиксном износу од 
8.000,00 динара казниће се одговорно лице у 
привредном друштву, односно другом 
правном лицу за прекршај из става 1. овог 
члана. 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 20.000,00 динара казниће се физичко лице 
за прекршај из става 1. тачка 1) овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 8.000,00 динара казниће се такси возач у 
смислу члана 4. ове одлуке за прекршај из 
става 1. тачка 1), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 
15), 16), 17), 18), 19), 20) и 21) овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 8.000,00 динара казниће се такси возач 
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запослен код превозника ако код себе нема 
документацију прописану чланом 21. ове 
одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 8.000,00 динара казниће се предузетник и 
привредно друштво ако користе стајалиште, 
а немају одобрење за обављање такси прево-
за, такси дозволе и доказ о плаћеном па-
ркингу за такси стајалиште (члан 20. став 1.) 

 
Члан 51 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 10.000,00 динара казниће се такси возач 
запослен код превозника ако не испуњава 
услове из члана 8. став 2. ове одлуке. 

 
Члан 52 

Управљач пута коме је поверено 
обављање послова који су утврђени чланом 
19. ове одлуке казниће се за прекршај нов-
чаном казном у фиксном износу од 50.000,00 
динара уколико не постави вертикалну и 
хоризонталну сигнализацију на стајалишти-
ма, не одржава стајалишта у зимским и лет-
њим условима. 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 8.000,00 динара казниће се одговорно ли-
це Управљача пута за прекршај из става 1. 
овог члана. 

 
Члан 53 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 50.000,00 динара казниће се за привредни 
преступ привредно друштво, односно друго 
правно лице ако: 
1) обавља лимо сервис, а нема решење за 
обављање лимо сервиса (члан 36. ове 
одлуке); 
2) лимо сервис обавља возилом чије реги-
старске ознаке нису унете у решење из члана 
36. ове одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 8.000,00 динара казниће се одговорно 
лице у привредном друштву, односно другом 
правном лицу за прекршај из става 1. овог 
члана. 

Новчаном казном у фиксном износу 
од 30.000,00 динара казниће се прекршај 
предузетник ако: 
1) обавља лимо сервис, а нема решење за 
обављање лимо сервиса (члан 36. ове одлу-
ке); 

2) обавља лимо сервис возилом чије регис-
тарске ознаке нису унете у решење из члана 
36. ове одлуке; 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 54 
Естетски прегледи за возила и такси 

дозволе за такси возаче важе до истека рока 
за који су издате. 

 

Члан 55 
На поступке који нису окончани до 

дана ступања на снагу овог закона приме-
њиваће се одредбе Закона о превозу путника 
у друмском саобраћају ("Службени гласник 
РС", број 68/15, 41/18 и 44/18 - др. закон), 
осим на поступке покренуте по захтеву за 
издавање одобрења за обављање такси пре-
воза, на који ће се примењивати одредбе За-
кона о превозу путника у друмском сао-
браћају ("Службени гласник РС", број 68/15, 
41/18 и 44/18 - др. закон и 83/18). 

 
Члан 56 

Надлежна организациона јединица 
општинске управе за послове саобраћаја 
израдиће обрасце такси дозвола такси возила, 
такси дозвола такси возача из чл. 14. и 15. и 
ценовника из члана 11. став 3. тачка 5. ове 
одлуке у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

ЛПА Ковин израдиће образац доказа 
о плаћеном паркингу за такси стајалиште из 
члана 20. став 2. у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 57 

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о ауто такси превозу 
путника на територији Општине Ковин 
("Службени лист општине Ковин", број 
16/2016 и 1/2017 др. Одлука). 

 
Члан 58 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Ковин", осим члана 10 став 1 тачке 
3 и 4 које ступају на снагу 29.10.2020.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број 344-20/2019-I од 23. априла 2019. г. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

           Зоран Брадањи 
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50. 
 

На основу члана 34 Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 
113/17 и 95/2018) члана 6 и 7 Уредбе о усло-
вима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовин-
ских права, као и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Слу-
жбени гласник РС“, бр. број 16 од 5. марта 
2018.), члана 39 став 1 тачка 27 Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр.1/2019), члана 5 Одлуке о давању у закуп 
пословног простора у јавној својини општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“ број 
2/2015, 4/2015, 9/2015, 16/2015 и  13/2018),  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на 
седници одржаној 23.4.2019. године донела је  

 
О Д Л У К У   

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 
ЗАКУП  

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН  

  
Члан 1.  

  Покреће се поступак давања у закуп 
пословног простора - непокретности у јавној 
својини општине Ковин, у поступку 
прикупљања писмених понуда на временски 
период од 15 година, и то: 

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР- у згради До-
ма здравља „Ковин“ у Ковину, Трг осло-
бођења бр.4 на парцели број 2964/2, укупне 
површине 132 м2;  

2. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради 
здравствене станице Дома здравља „Ковин“, 
у Баваништу, Tрг Зорана Ђурђева бр. 14, на 
працели број 1946 КО Баваниште, укупне 
површине 74 м2 ; 

3. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради 
здравствене станице Дома здравља „Ковин“, 
у Скореновцу, Улица братства јединства бр. 
36, на парцели број 601/1 КО Скореновац, 
укупне површине 52 м2; 

4. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради 
здравствене станице Дома здравља „Ковин“, 
у Плочици, Улица краља Петра I бб, на 
парцелама број 552/3, 552/5, 551/4 и 551/5 КО 
Плочица, укупне површине 52 м2 ; 

5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради 
здравствене станице Дома здравља „Ковин“, 
у Мраморку, Улица Жарка Зрењанина број 
65Б, на парцели 1877 КО Мраморак укупне 
површине 35 м2 ; 

6. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради 
здравствене станице Дома здравља „Ковин“, 
у Делиблату, Улица браће Бузаџије број 40, 
на парцели 1265 КО Делиблато, укупне 
површине 50 м2 ; 

7. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради 
здравствене станице Дома здравља „Ковин“, 
у Гају Улица 9. маја број19, на парцели 939 
КО Гај, укупне површине 64 м2 ; 

8. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради 
здравствене станице Дома здравља „Ковин“, 
у Дубовцу, Улица цара Лазара бр. 93, на 
працели број 356 КО Дубовац, укупне 
површине 30 м2 ; 

 Укупна површина пословног про-
стора који се даје у закуп износи 490 м2.  
 

Члан 2 
  Право подношења писмених понуда 
имају предузетници, правна лица и кон-
зорцијуми. Носилац конзорцијума мора да 
испуњава опште и посебне услове из огласа. 
 

Члан 3. 
  Почетни износ закупнине за укупну 
повришну свих непокретности од тачке 1-8 
из члана 1 ове Одлуке износи 380.000,00 
динара месечно. 
 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављена у 
„Службеном листу Општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 361-40/2019-I од 23. априла 2019. г. 

 
                                    ПРЕДСЕДНИК  

        Зоран Брадањи 
 

51. 
 
 На основу члана 7. став 1. тачка 1. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 66/2015), члана 
32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 20. 
став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 127/2009, 
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83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018) и члана 39. став 1. тачка 6. Статута 
општине Ковин („Службени лист општине 
Ковин“, број: 1/2019) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године донела је 
 

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.  

 Јавном предузећу „Ковински кому-
налац“ Ковин додељују се посебна права за 
извођење радова на зимском одржавању 
општинских путева и улица на територији 
општине Ковин,који су дефинисани према 
предмету услуга чишћење снега са јавних 
саобраћајница улица у Ковину и на опш-
тинским путевима на територији општине 
Ковин. 
 

Члан 2. 
Саобраћајнице се одржавају на начин 

да се максимално умањи могућност 
непроходности моторних возила односно да 
се омогући одвијање саобраћаја уз смањену 
безбедоносну брзину у отежаним условима 
(снег на коловозу) на мах. 40 км/час.  

У условима нормалних падавина и 
висине снежног покривача чишћење се ради 
на начин да се снег чисти до највише 5 цм од 
асфалта док се ниво "на црно" остварује ус-
лед континуираног саобраћаја и по потреби 
посипањем соли и ризле, а у условима ве-
ликих и непрестаних падавина снег се чисти 
до висине која омогућава проходност вози-
лима. 
 

Члан 3. 
 Извођење радова ради се искључиво 
према налогу инспекцијске службе Општин-
ске управе Ковин и/или лица одређеног од 
стране Општинске управе Ковин за праћење 
извођења радова, а која уједно врше и посао 
надзорног органа за извођење радова.  
 

Члан 4. 
Предмет услугасу радови на чишћењу 

снега са јавних саобраћајница улица у Ко-
вину и на општинским путевима на терито-
рији општине Ковин по следећим партијама: 
 
ПАРТИЈА I – улице у Ковину 
 
Водећи рачуна о значају улица у Ковину, а 
према Програму чистоће и уредности Ковина 
сви коловози улица у Ковину разврстани су у 
три приоритета и то: 

 Први приоритет 
 Први приоритет у Програму зимског 
одржавањаколовоза чине улице које својим 
правцем гравитирају према излазима из 
Ковина односно према државном путу 1Б 
реда број 14, државном путу 2А реда број 134 
и државном путу 2Б реда број 310, дугачке 
улице према којима гравитирају друге краће 
улице и улице у којима се налазе значајне 
институције (дом здравља, општина, суд, 
школе, обданишта и др.). 
У први приоритет улица, наведено према 
редоследу чишћења коловоза, спадају сле-
деће улице: 
- улица Цара Лазара од улице Петра 

Драпшина до северне границе пешачке 
зоне и од јужне границе пешачке зоне 
до улице Дунавска 

- улица Дунавска од улице Вука Кара-
џића до улаза у шећерану и даље до 
прикључења на државни пут 1Б реда 
број 14 

- улица Трг Ослобођења од улице Цара 
Лазара до улице ЈНА (обе стране) са 
улазом у Дом здравља и паркингом 

- улица ЈНА од улице 1. Маја до улице 
Цара Лазара 

- улица Ђуре Петровића од улице ЈНА до 
улице Немањина 

- улица Намањина од улице Ђуре 
Петровића до улица 1. Маја 

- улица 1. Маја од улице Немањина до 
улице Светозара Марковића 

- улица Светозара Марковића од др-
жавног пута 1Б реда број 14 до улице 
Цара Лазара 

- улица Петра Драпшина од улице Цара 
Лазара до улице Вука Караџића 

- улица Вука Караџића од улице Петра 
Драпшина до улице Дунавска 
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- улица Жарка Зрењанина од улице Цара 
лазара до улице Вука Караџића 

- улица Војвођанска од улице Петра 
Драпшина до улице Гробљанска 

- улица Гробљанска од улице Војвођан-
ска до улице Карађорђева 

- улица Карађорђева од улице Гроб-
љанска до улице Петра Драпшина 

 По налогу надзорног органа у овим 
улицама врши се осим чишћења снега и по-
сипање коловоза ризлом и сољу, а у завис-
ности од температуре ваздуха, до минималне 
температуре од -5°Ц на следећи начин:  
- када постоји могућност стварања мање 

ледене коре, врши се посипање ме-
шавине соли и ризле у размери 30% 
соли према 70% ризле,  

- када нема стварања ледене коре, а снег 
није очишћен "на црно" врши се по-
сипање ризле 

- у случају појаве ледене кише и ства-
рања ледене коре врши се посипање 
соли 

- када је температура ваздуха нижа од -
5°Ц врши се само посипање ризле. 
 Други приоритет 

 Други приоритет чине улице које 
када су непроходне, због своје дужине, остаје 
велики број домаћинстава без могућности 
доласка до градског језгра, улице које воде 
до секундарних градских инфраструктурних 
објеката, улице према којима гравитира већи 
број мањих ободних улица и др. 
 Улице другог приоритета чисте се тек 
када су улице првог приоритета у потпуности 
очишћене и проходне. Ове улице се чисте 
само до нивоа проходности возила. 
У други приоритет улица, наведено према 
редоследу чишћења коловоза, спадају сле-
деће улице: 
- улица Дунавска од улице Вука Ка-

раџића до улице Кречанска 
- улица Кречанска од улице Дунавска до 

границе грађевинског реона према 
Малом Баваништу (Жарковац)  

- улица Петра Драпшина од улице Вука 
Караџића до границе грађевинске зоне 
(Клек) 

- улица Смедеревска од улице Дунавска 
до улице Коче Анђелковића 

- улица Коче Анђелковића од улице Сме-
деревска до улице Вука Караџића 

- улица Болничка од улице Цара Лазара 
до улице Ратка Павловића 

- улица Ратка Павловића од улице Бол-
ничка до улице Бранка Радичевића 

- улица Бранка Радичевића од улице 
Гробљанска до улице Утринска   

- улица Утринска од улице Бранка Ради-
чевића до улице Бошка Бухе 

- улица Бошка Бухе од улице Утринска 
до улице Омладинска 

- улица Омладинска од улице Бошка 
Бухе до улице Болничка 

- улица Гробљанска од улице Карађо-
рђева до улице Болничке 

- улица Пролетерска од улице Дунавска 
до улице 29. Новембра 

- улица 29. Новембра од улице Проле-
терска до улице Светозара Марковића 

- улица Димитрија Туцовића од улице 
Пролетерска до улице Светозара Мар-
ковића 

- улица Вашарска од улице Пролетерска 
до улице Цара Лазара 

- улица Бранислава Нушића од улице 
Ђуре Петровића до улице Лоле Рибара 

- улица Лоле Рибара од улице Брани-
слава Нушића до улице Вука Караџића  

 У овим улицама врши се само 
чишћења снега и посипање коловоза ризлом 
када нема стварања ледене коре, а снег није 
очишћен "на црно". 

 Трећи приоритет 
 Трећи приоритет чине све улице које 
нису обухваћене првим и другим приори-
тетом, а редослед чишћења одређује се 
искључиво према броју становника који живе 
у њима. У склопу трећег приоритета чисте се 
и сви јавни паркинг простори. 
 Улице трећег приоритета чисте се тек 
када су улице првог и другог приоритета у 
потпуности очишћене. Ове улице се чисте 
само до нивоа проходности возила. 
 У овим улицама врши се само чиш-
ћења снега. 
 

ПАРТИЈА II 
Партију II чине следећи општински путеви: 

 Од Ковина преко Скореновца до Пло-
чице (последње аутоб. стајалиште) у 
дужини од 13 км; 

 Од раскрснице путева Скореновац - 
Плочица - Банатски Брестовац до гра-
нице територија општине Ковин и 
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општине Панчево (према Банатском 
Брестовцу) у дужини од 1,9 км; 

 Од Плочице до Плочичког рита у 
дужини од 6 км; 

 Од Делиблата преко Мраморка до 
границе територија општине Ковин и 
општине Панчево (према Долову) у 
дужини од 12,50 км; 

 Од Делиблата до Чардака у дужини 
од 7,00 км; 

 Од Гаја до Малог Баваништа (до Мес-
не заједнице) у дужини од 8 км; 

 Од раскрснице путева Гај - рудник - 
Мало Баваниште до раскрснице пу-
тева Гај - рудник - Бели Брег у ду-
жини од 0,5 км; 

 Од раскрснице путева Гај - рудник - 
Бели Брег до Белог Брега у дужини од 
4,50 км; 

 Од Ковина (од границе грађевинског 
реона) до Малог Баваништа (до Мес-
не заједнице) пут поред насипа у 
дужини од 8,90 км. 

 

ПАРТИЈА III 
Партију III чине следећи општински путеви: 

- Од Делиблата преко Мраморка до 
границе територија општине Ковин и 
општине Панчево (према Долову) у 
дужини од 12,50 км 

- Од Делиблата до Чардака у дужини 
од 7,00 км 

 
ПАРТИЈА IV 
Партију IV чине следећи општински путеви: 

- Од Гаја до Малог Баваништа (до 
Месне заједнице) у дужини од 8 км 

- Од раскрснице путева Гај - рудник - 
Мало Баваниште до раскрснице пу-
тева Гај - рудник - Бели Брег у ду-
жини од 0,5 км 

- Од раскрснице путева Гај - рудник - 
Бели Брег до Белог Брега у дужини од 
4,50 км 

- Од Ковина (од границе грађевинског 
реона) до Малог Баваништа (до Мес-
не заједнице) пут поред насипа у 
дужини од 8,90 км 

 
ПАРТИЈА V 
Партију V чини општински пут кроз Ба-
ваниште од уласка из Ковина до изласка пре-
ма Панчеву. 
 

Члан 5.  
 Овлашћује се начелник Општинске 
управе Ковин да са ЈП „Ковински кому-
налац“ Ковин закључи уговор о извођењу ра-
дова из члана 1. ове Одлуке.  

 

Члан 6.  
 Општинска управа Ковин се оба-
везује да пре закључења уговора о извођењу 
радова из члана 1. ове Одлуке изврши про-
веру тржишних цена за ову врсту радова и 
одреди надзорни орган или друго стручно 
лице које ће контролисати извођење радова. 
 

Члан 7.  
 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важиОдлукао додељивању по-
себних права ЈП „Ковински комуналац“ 
Ковин, чији је оснивач општина ковин, за 
обављање делатности на које се закон о 
јавним набавкама не примењује („Службени 
лист општина Ковин“, број 14/2018). 
 

Члан 8. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 404-40/2019-I од 23. априла 2019. г. 

 
          ПРЕДСЕДНИК 

 Зоран Брадањи 
52. 
 

На основу члана 14 став 3 а у вези са 
чланом 18 став 6 Закона о јавној својини 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018), и члана 39 став 1 тачка 
21 и 24 Статута општине Ковин („Сл.лист оп-
штине Ковин“, 1/2019), а на захтев Основне 
школе „Ђура Јакшић“ Ковин , бр. 61-27/2019 
- IVод 28.03.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЂУРА 
ЈАКШИЋ“КОВИН 
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Члан 1. 
 Основној школи „Ђура Јакшић“ Ко-
вин преноси се право коришћења на непо-
кретности у јавној својини општине Ковин и 
то:  
 
1. Објекат бр.1-Зграда основног обра-

зовања, површине 1347 м2 на катастарској 
парцели бр. 2932 уписана у ЛН 6097 К.О. 
Ковин, улица ЈНА бр.38 у Ковину. 

 

Члан 2. 
 Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 
ће непокретност описану у члану 1. ове Од-
луке користити за обављање делатности у ск-
ладу са Статутом школе. 
 Право коришћења на непокретност из 
члана 1 oве Одлуке преноси се без накнаде. 
 

Члан 3. 
Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 

нема својинска права на предметној непо-
кретности. 

Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 
ће предметну непокретност користити у ск-
ладу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 4. 
На основу ове Одлуке, Основна шко-

ла „Ђура Јакшић“ Ковин закључиће уговор 
са општином Ковин о преносу права кориш-
ћења на непокретности ближе описаној у 
члану 1 ове Одлуке, а који ће бити основ за 
упис права коришћења у јавну књигу о 
евиденцији непокретности и правима на 
њима. 

 
Члан 5. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-27/2019-I од 23. априла 2019. г. 

 
   ПРЕДСЕДНИК 

     Зоран Брадањи 
 

53. 
 

На основу члана 14 став 3 а у вези са 
чланом 18 став 6 Закона о јавној својини 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018), и члана 39 став 1 тачка 
21 и 24 Статута општине Ковин („Сл.лист оп-
штине Ковин“, 1/2019 ), а на захтев Основне 
школе „ Јован Јовановић Змај“ Ковин, бр. 61-
28/2019 –IV од 01.04.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КОВИН 

 
Члан 1. 

 Основној школи „Јован Јовановић 
Змај“ Ковин преноси се право коришћења на 
непокретностима у јавној својини општине 
Ковин и то:  
 
1. Објекат бр.1-Зграда основног образова-

ња, површине 940 м2  на катастарској пар-
цели бр. 3425, уписана у ЛН 6097 К.О. 
Ковин, улица Трг Жарка Зрењанина бр. 9 
у Ковину; 

2. Објекат бр.2.-помоћна зграда, површине 
36 м2 на катастарској парцели бр. 3425, 
уписана у ЛН 6097 К.О. Ковин, улица Трг 
Жарка Зрењанина бр. 9 у Ковину; 

3. Објекат бр.3.-помоћна зграда, површине 
59 м2 на катастарској парцели бр. 3425, 
уписана у ЛН 6097 К.О. Ковин, улица Трг 
Жарка Зрењанина бр. 9 у Ковину; 

4. Објекат бр.4.-помоћна зграда, површине 
20 м2 на катастарској парцели бр. 3425, 
уписана у ЛН 6097 К.О. Ковин, улица Трг 
Жарка Зрењанина бр. 9 у Ковину; 

5. Објекат бр.5.-помоћна зграда, површине 
28 м2 на катастарској парцели бр. 3425, 
уписана у ЛН 6097 К.О. Ковин, улица Трг 
Жарка Зрењанина бр. 9 у Ковину; 

6. Земљиште уз зграду-објекат , површине 
2087 м2 на катастарској парцели бр. 3425 
уписана у ЛН 6097 К.О. Ковин, улица Трг 
Жарка Зрењанина бр. 9 у Ковину; 

7. Објекат бр.6.- Зграда основног образова-
ња, површине 167 м2 на катастарској 
парцели бр.7598, уписана у ЛН 5 К.О. 
Гај, улица Вука Караџића бр. 45 у Малом 
Баваништу; 
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8. Објекат бр.7.- помоћна зграда, површине 
54 м2 на катастарској парцели бр.7598, 
уписана у ЛН 5 К.О. Гај, улица Вука 
Караџића бр. 45 у Малом Баваништу; 

9. Објекат бр.8.- помоћна зграда, површине 
16 м2 на катастарској парцели бр.7598, 
уписана у ЛН 5 К.О. Гај, улица Вука 
Караџића бр. 45 у Малом Баваништу; 

10. Земљиште уз зграду-објекат , површине 
685 м2 на катастарској парцели бр.7598, 
уписана у ЛН 5 К.О. Гај, улица Вука 
Караџића бр. 45 у Малом Баваништу. 

 
Члан 2. 

 Основна школа „Јован Јовановић 
Змај“ Ковин ће непокретности описане у чла-
ну 1. ове Одлуке користити за обављање де-
латности у складу са Статутом школе. 
 Право коришћења на непокретности-
ма из члана 1 oве Одлуке преноси се без 
накнаде. 
 

Члан 3. 
Основна школа „Јован Јовановић 

Змај“ Ковин нема својинска права на пред-
метним непокретностима. 

Основна школа „Јован Јовановић 
Змај“ Ковин ће предметне непокретности ко-
ристити у складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 4. 
На основу ове Одлуке, Основна 

школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин зак-
ључиће уговор са општином Ковин о преносу 
права коришћења на непокретностима ближе 
описаним у члану 1 ове Одлуке, а који ће 
бити основ за упис права коришћења у јавну 
књигу о евиденцији непокретности и пра-
вима на њима. 

 
Члан 5. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-28/2019-I од 23. априла 2019. г. 

 
   ПРЕДСЕДНИК 

     Зоран Брадањи 
 

54. 
 

На основу члана 14 став 3 а у вези са 
чланом 18 став 6, Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018), и члана 39 став 1 тачка 
21 и 24 Статута општине Ковин („Сл.лист оп-
штине Ковин“, 1/2019 ), а на захтев Основне 
школе „Бора Радић“ Баваниште , бр. 61-
22/2019-IV од 22.03.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БОРА РАДИЋ“ 
БАВАНИШТЕ 

 
Члан 1. 

 Основној школи „Бора Радић“ Бава-
ниште преноси се право коришћења на 
непокретностима у јавној својини општине 
Ковин и то:  
1. Објекат бр.1-Зграда основног образова-

ња, површине 2714 м2 на катастарској 
парцели бр. 1882/1 уписана у ЛН 3534 
К.О. Баваниште, улица Вукице Митровић 
бр.1 у Баваништу; 

2. Објекат 2-Остале зграде, површине 42м2  

на катастарској парцели бр. 1882/1 упи-
сана у ЛН 3534 К.О. Баваниште, улица 
Вукице Митровић бр.1 у Баваништу; 

3. Објекат 3-Остале зграде, површине 3м2  

на катастарској парцели бр. 1882/1 упи-
сана у ЛН 3534 К.О. Баваниште, улица 
Вукице Митровић бр.1 у Баваништу; 

 

Члан 2. 
 Основна школа „Бора Радић“ Бавани-
ште ће непокретности описане у члану 1. ове 
Одлуке користити за обављање делатности у 
складу са Статутом школе. 
 Право коришћења на непокретности-
ма из члана 1 oве Одлуке преноси се без нак-
наде. 
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Члан 3. 
Основна школа „Бора Радић“ Бавани-

ште нема својинска права на предметним 
непокретностима. 

Основна школа „Бора Радић“ Бавани-
ште ће предметне непокретности користити у 
складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 4. 
На основу ове Одлуке, Основна шко-

ла „Бора Радић“ Баваниште закључиће уго-
вор са општином Ковин о преносу права ко-
ришћења на непокретностима ближе опи-
саним у члану 1 ове Одлуке, а који ће бити 
основ за упис права коришћења у јавну 
књигу о евиденцији непокретности и пра-
вима на њима. 

 
Члан 5. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-22/2019-I од 23. априла  2019. г. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

     Зоран Брадањи 
55. 
 

На основу члана 14 став 3 а у вези са 
чланом 18 став 6 Закона о јавној својини 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018), и члана 39 став 1 тачка 
21 и 24 Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, 1/2019 ), а на захтев Основ-
не школе „Миша Стојковић“ Гај , бр. 61-
24/2019 IV од 25.03.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИША 

СТОЈКОВИЋ“ГАЈ 
 

Члан 1. 
 Основној школи „Миша Стојковић“ 
Гај преноси се право коришћења на не-

покретности у јавној својини општине Ковин 
и то:  
1. Објекат бр.1-Зграда основног образо-

вања, површине 1816 м2 на катастарској 
парцели бр. 1061 уписана у ЛН 5 К.О. 
Гаj, улица Мише Стојковића бр.198 у 
Гају. 

 

Члан 2. 
 Основна школа „Миша Стојковић“ 
Гај ће непокретност описану у члану 1. ове 
Одлуке користити за обављање делатности у 
складу са Статутом школе. 
 Право коришћења на непокретност из 
члана 1 oве Одлуке преноси се без накнаде. 
 

Члан 3. 
Основна школа „Миша Стојковић“ 

Гај нема својинска права на предметној непо-
кретности. 

Основна школа „Миша Стојковић“ 
Гај ће предметну непокретност користити у 
складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 4. 
На основу ове Одлуке, Основна шко-

ла „Миша Стојковић“ Гај закључиће уговор 
са општином Ковин о преносу права кориш-
ћења на непокретности ближе описаној у 
члану 1 ове Одлуке, а који ће бити основ за 
упис права коришћења у јавну књигу о 
евиденцији непокретности и правима на 
њима. 

 
Члан 5. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-24/2019-I од 23. априла 2019. г. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

     Зоран Брадањи 
 

56. 
 

На основу члана 14 став 3 а у вези са 
чланом 18 став 6 Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018), и члана 39 став 1 тачка 
21 и 24 Статута општине Ковин („Сл.лист 
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општине Ковин“, 1/2019 ), а на захтев 
Основне школе „Паја Маргановић“ Делиб-
лато, бр. 61-21/2019 IV од 22.03.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПАЈА 
МАРГАНОВИЋ“ ДЕЛИБЛАТО 

 
Члан 1. 

 Основној школи „Паја Маргановић“ 
Делиблато преноси се право коришћења на 
непокретностима у јавној својини општине 
Ковин и то:  
 
1. Објекат бр.1-Зграда основног образова-

ња, површине 1311 м2 на катастарској 
парцели бр. 1215 уписана у ЛН 2988 К.О. 
Делиблато, улица Маршала Тита бр.93 у 
Делиблату; 

2. Објекат 2-Помоћна зграда, површине 
192м2  на катастарској парцели бр. 1215 
уписана у ЛН 2988 К.О. Делиблато, 
улица Маршала Тита бр.93 у Делиблату. 

  
Члан 2. 

 Основна школа „Паја Маргановић“ 
Делиблато ће непокретности описане у члану 
1. ове Одлуке користити за обављање делат-
ности у складу са Статутом школе. 
 Право коришћења на непокретности-
ма из члана 1 oве Одлуке преноси се без нак-
наде. 
 

Члан 3. 
Основна школа „Паја Маргановић“ 

Делиблато нема својинска права на предмет-
ним непокретностима. 

Основна школа „Паја Маргановић“ 
Делиблато ће предметне непокретности ко-
ристити у складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 4. 
На основу ове Одлуке, Основна шко-

ла „Паја Маргановић“ Делиблато закључиће 
уговор са општином Ковин о преносу права 
коришћења на непокретностима ближе опи-
саним у члану 1 ове Одлуке, а који ће бити 

основ за упис права коришћења у јавну 
књигу о евиденцији непокретности и пра-
вима на њима. 

 
Члан 5. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-21/2019 -I од 23. априла  2019. г. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

     Зоран Брадањи 
 

57. 
 

На основу члана 14 став 3 а у вези са 
чланом 18 став 6 Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018), и члана 39 став 1 тачка 
21 и 24 Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, 1/2019 ), а на захтев 
Основне школе „Предраг Кожић“ Дубовац , 
бр. 61-23/2019-IV од 25.03.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПРЕДРАГ 
КОЖИЋ“ДУБОВАЦ 

 
Члан 1. 

 Основној школи „Предраг Кожић“ 
Дубовац преноси се право коришћења на 
непокретностима у јавној својини општине 
Ковин и то:  
 
1. Објекат бр.1-Зграда основног образо-

вања, површине 510 м2 на катастарској 
парцели бр. 100/1 уписана у ЛН 2729 
К.О. Дубовац, Улица цара Лазара бр.94 у 
Дубовцу; 

2. Објекат 2-Зграда за спорт и физичку кул-
туру, површине 780 м2  на катастарској 
парцели бр. 100/1 уписана у ЛН 2729 
К.О. Дубовац, Улица цара Лазара бр.94 у 
Дубовцу. 
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Члан 2. 
 Основна школа „Предраг Кожић“ Ду-
бовац ће непокретности описане у члану 1. 
ове Одлуке користити за обављање дела-
тности у складу са Статутом школе. 
 Право коришћења на непокретно-
стима из члана 1 oве Одлуке преноси се без 
накнаде. 

Члан 3. 
Основна школа „Предраг Кожић“ Ду-

бовац нема својинска права на предметним 
непокретностима. 

Основна школа „Предраг Кожић“ Ду-
бовац ће предметне непокретности користити 
у складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 4. 
На основу ове Одлуке, Основна шко-

ла „Предраг Кожић“ Дубовац закључиће 
уговор са општином Ковин о преносу права 
коришћења на непокретностима ближе опи-
саним у члану 1 ове Одлуке, а који ће бити 
основ за упис права коришћења у јавну 
књигу о евиденцији непокретности и прави-
ма на њима. 

 
Члан 5. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-23/2019-I од 23. априла  2019. г. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

                     Зоран Брадањи 
 
58. 
 

На основу члана 14 став 3 а у вези са 
чланом 18 став 6 Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018), и члана 39 став 1 тачка 
21 и 24 Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, 1/2019 ), а на захтев Ос-
новне школе „ Сава Максимовић“ Мраморак, 
бр. 61-20/2019 IV од 21.03.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
23.4.2019. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „САВА 

МАКСИМОВИЋ“ МРАМОРАК 
 

Члан 1. 
 Основној школи „Сава Максимовић“ 
Мраморак преноси се право коришћења на 
непокретностима у јавној својини општине 
Ковин и то:  
 
1. Објекат бр.1-Зграда основног образова-

ња, површине 1447 м2  на катастарској 
парцели бр. 1878, уписана у ЛН 3582 К.О. 
Мраморак, улица Жарка Зрењанина бр. 
63 у Мраморку; 

 

2. Објекат бр.2.-помоћна зграда, површине 
115 м2 на катастарској парцели бр. 1878, 
уписана у ЛН 3582 К.О. Мраморак, улица 
Жарка Зрењанина бр. 63 у Мраморку; 

 
Члан 2. 

 Основна школа „Сава Максимовић“ 
Мраморак ће непокретности описане у члану 
1. ове Одлуке користити за обављање дела-
тности у складу са Статутом школе. 
 Право коришћења на непокретности-
ма из члана 1 oве Одлуке преноси се без 
накнаде. 
 

Члан 3. 
Основна школа „Сава Максимовић“ 

Мраморак нема својинска права на предмет-
ним непокретностима. 

Основна школа „Сава Максимовић“ 
Мраморак ће предметне непокретности кори-
стити у складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 4. 
На основу ове Одлуке, Основна шко-

ла „Сава Максимовић“ Мраморак закључиће 
уговор са општином Ковин о преносу права 
коришћења на непокретностима ближе опи-
саним у члану 1 ове Одлуке, а који ће бити 
основ за упис права коришћења у јавну књи-
гу о евиденцији непокретности и правима на 
њима. 
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Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у  „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-20/2019-I од 23. априла 2019. г. 

 
  ПРЕДСЕДНИК 

              Зоран Брадањи 
 
59. 
 

На основу члана 14 став 3 а у вези са 
чланом 18 став 6, Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018), и члана 39 став 1 тачка 
21 и 24 Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, 1/2019 ), а на захтев Основ-
не школе „Ђура Филиповић“ Плочица , бр. 
61-25/2019 од 27.03.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЂУРА 
ФИЛИПОВИЋ“ПЛОЧИЦА 

 
Члан 1. 

 Основној школи „Ђура Филиповић“ 
Плочица преноси се право коришћења на 
непокретности у јавној својини општине 
Ковин и то:  
 
1. Објекат бр.1-Зграда основног образова-

ња, површине 1006 м2 на катастарској 
парцели бр. 457 уписана у ЛН 2121 К.О. 
Плочица, улица Светог Саве  бр.1 у 
Плочици. 

 

Члан 2. 
 Основна школа „Ђура Филиповић“ 
Плочица ће непокретност описану у члану 1. 
ове Одлуке користити за обављање делатно-
сти у складу са Статутом школе. 
 Право коришћења на непокретност из 
члана 1 oве Одлуке преноси се без накнаде. 
 

Члан 3. 
Основна школа „Ђура Филиповић“ 

Плочица нема својинска права на предметној 
непокретности. 

Основна школа „Ђура Филиповић“ 
Плочица ће предметну непокретност корис-
тити у складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 4. 
На основу ове Одлуке, Основна 

школа „Ђура Филиповић“ Плочица закључи-
ће уговор са општином Ковин о преносу пра-
ва коришћења на непокретности ближе опи-
саној у члану 1 ове Одлуке, а који ће бити 
основ за упис права коришћења у јавну књи-
гу о евиденцији непокретности и правима на 
њима. 

 
Члан 5. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број:61-25/2019-I од 23. априла 2019. г.. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

            Зоран Брадањи 
 
60. 
 

На основу члана 14 став 3 а у вези са 
чланом 18 став 6, Закона о јавној својини 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018), и члана 39 став 1 тачка 
21 и 24 Статута општине Ковин („Сл.лист оп-
штине Ковин“, 1/2019 ), а на захтев Основне 
школе „ Жарко Зрењанин“ Скореновац, бр. 
61-26/2019 IV од 27.03.2019. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
23.4.2019. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН“ СКОРЕНОВАЦ 
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Члан 1. 
 Основној школи „Жарко Зрењанин“ 
Скореновац преноси се право коришћења на 
непокретностима у јавној својини општине 
Ковин и то:  
 
1. Објекат бр.1-Зграда основног образо-

вања, површине 1689 м2  на катастарској 
парцели бр. 2, уписана у ЛН 7325 К.О. 
Скореновац, улица Братства јединства бр. 
49 у Скореновцу; 

2. Објекат бр.3-Помоћни објекат (зграда за 
коју није позната намена), површине 92 
м2  на катастарској парцели бр. 2, уписана 
у ЛН 7325 К.О. Скореновац, улица Бра-
тства јединства бр. 49 у Скореновцу; 

 
Члан 2. 

 Основна школа „Жарко Зрењанин“ 
Скореновац ће непокретности описане у 
члану 1. ове Одлуке користити за обављање 
делатности у складу са Статутом школе. 
 Право коришћења на непокретности-
ма из члана 1 oве Одлуке преносе се без 
накнаде. 
 

Члан 3. 
Основна школа „Жарко Зрењанин“ 

Скореновац нема својинска права на пред-
метним непокретностима. 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ 
Скореновац ће предметне непокретности ко-
ристити у складу са Законом о јавној својини. 
 

Члан 4. 
На основу ове Одлуке, Основна шко-

ла „Жарко Зрењанин“ Скореновац закључиће 
уговор са општином Ковин о преносу права 
коришћења на непокретностима ближе опи-
саним у члану 1 ове Одлуке, а који ће бити 
основ за упис права коришћења у јавну 
књигу о евиденцији непокретности и прави-
ма на њима. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у  „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 61-26/2019-I од 23. априла 2019. г. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

             Зоран Брадањи 

 
61. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избо-
рима ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС и 54/2011) и члана 104. Послов-
ника Скупштине општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године, у 09,20 сати,  донела  jе  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

ИВАНИ ЂАН 
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Ивани Ђан, фармацеутском техничару, из 
Гаја, ул. Саве Јанкова 102, рођеној 1979. го-
дине, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ, изабраноj на 
изборима за одборнике Скупштине општине 
Ковин који су одржани 23. априла 2017. 
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 
изборима прописано је да када одборнику 
престане мандат пре истека времена на које 
је изабран, мандат се додељује првом следе-
ћем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од кан-
дидата пре потврђивања мандата прибавља 
писмена сагласност да прихвата мандат.  

 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању 
мандата одборника, на основу извештаја 
верификационог одбора, скупштина одлучује 
јавним гласањем. У гласању могу учество-
вати кандидати за одборнике којима су ман-
дати додељени у складу са чланом 43. овог 
Закона и који имају уверење изборне коми-
сије јединице локалне самоуправе да су иза-
брани. Ставом 6. истог члана прописано је да 
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када Скупштина после конституисања одлу-
чује о потврђивању мандата нових одбо-
рника, 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 је-
динице локалне самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 23.4.2019. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 
одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Ивани 
Ђан, сходно члану 48. став 1. Закона о локал-
ним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на ос-
нову Извештаја Верификационог одбора јав-
ним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбор-
ника 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 скуп-
штина доноси.  

С обзиром на наведено одлучено је 
као у диспозитиву.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 часова од доношења 
Решења Скупштине општине 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-5/2019-Iод 23. априла 2019. г. 

 
ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Брадањи 
 

62. 
 
На основу члана 56. став 5. Закона о 

локалним изборима ("Сл.гласник РС", бр. 
129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011), и 
члана 7. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној  23.4.2019. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ 

ОДБОРА 
 

I. Образује се Верификациони одбор 
за потврђивање мандата изабранoм одбор-
нику у саставу:   
 
1. СЛОБОДАН ЛАЦКУ - са Изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, 
БОЉЕ 

 
2. БИЉАНА ИЛИЋ - са Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка пар-
тија Србије  (СПС), Комунистичка пар-
тија (КП), Зелени Србије (ЗС), Покрет  
со¬цијалиста (ПС), Српска народна 
партија (СНП) 

 
3. МАРИНА МИЛОШ - са Изборне листе 

ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА –  
„ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“ 

 
II. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
општине Ковин".  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-4/2019-I од  23. априла 2019. г. 

   
    ПРЕДСЕДНИК 

   Зоран Брадањи 
 

63. 
 

На основу члана 39. став 1. тачка 40. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 1/2019) и члана 14. став 3. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 16/2016) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ 

ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2019. ГОДИНУ  
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I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену 
Финансијског плана Туристичке организаци-
је општине Ковин за 2019. годину.  
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 332-6/2018-I oд  23. априла 2019. г. 

     

   ПРЕДСЕДНИК 
   Зоран Брадањи 
 

64. 
 

На основу члана 219 став 4 Закона о 
здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 
107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 
57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 
96/2015, 106/2016, 113/2017-др.закон и 
105/2017-др.закон), тачке 64 став 2 Упутству 
о вођењу матичних књига и обрасцима ма-
тичних књига („Сл. гласник РС“, бр. 93/2018) 
и члана 39 став 1 тачка 6 Статута општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
1/2019), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019.   
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО 
УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 

СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И 

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 
 

I 
 У Решењу о одређивању доктора ме-
дицине за стручно утврђивање времена и уз-
рока смрти лица умрлих ван здравствене ус-
танове и издавање потврде о смрти, број 512-
1/2019-I од 27.02.2019.године члан I допу-
њава се и гласи: 

ОДРЕЂУЈУ СЕ лекари Дома здравља 
„Ковин“ и то: 

- Др Александар Игњатовић,  
доктор медицине 

- Др Соња Тасић, доктор медицине 
- Др Милица Маравић,  

доктор медицине  
- Др Мирјана Карличић,  

доктор медицине 

- Др Димитрије Ђурђевић,  
доктор медицине 

- Др Дарина Азарија, доктор медицине 
- Др Драгица Живановић Љуштина, 

доктор медицине 
- Др Марина Спишић Владисављев, 

доктор медицине 
- Др Далибор Андрејевић,  

доктор медицине 
- Др Бобан Бобић, доктор медицине 
за стручно утврђивање времена и узрока смр-
ти лица, умрлих изван здравствене установе, 
односно Дома здравља „Ковин“ и издавања 
потврда о смрти 
 

II 
 Решење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења и биће објављено у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“. 
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 512-1/2019-I од  23. априла 2019. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
   Зоран Брадањи 
65. 

 

На основу члана 15. став 1. тачке 40. 
Статутa општине Ковин (,,Сл. лист општине 
Ковин“ број: 1/19), 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године, д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ КОВИН 
 

I 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на употребу 
имена општине Ковин у називу веслачког 
клуба, „Веслачки клуб Ковин“ из Ковина 
 

2. Правно лице име може користити са-
мо у службене сврхе. 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у ,,Слу-
жбеном листу општине Ковин“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 66-31/2019-I oд 23. априла 2019. г. 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Брадањи 
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66. 
 

На основу члана 39. став 1. тачка 13. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр.1/2019), члана 20. став 3. и 6. 
Одлуке о оснивању Установе културних де-
латности „Центар за културу“ Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 3/2011 и 3/2014) и 
члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 23.4.2019. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ 
КОВИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног 
одбора Установе културних делатности 
„Центар за културу“ Ковин:  
 
1. ДРАГИЦА ПОПА, из Ковина, Ватро-
гасна 2/2 -члан. 
 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за  члана Управног 
одбора Установе културних делатности 
„Центар за културу“ Ковин:  
 
1. ЈУГОСЛАВ ИВКОВИЋ, из Ковина, ул. 
29 Новембра 72 –члан. 
 

III 
 

 Мандат новоименованом члану Уп-
равног одбора Установе културних делат-
ности „Центар за културу“ Ковин траје до 
краја мандата Управног одбора именованог 
Решењем Скупштине општине Ковин број 
022-37/2017-I од 07. јула 2017. године. 
 

IV 
 

 Ово Решење ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења, а објавиће се у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 022-7/2019-I oд  23. априла 2019. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИК 

  Зоран Брадањи 
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
67. 

На основу члана 3. став 1. тачка 7. Правилника о начину и критеријумима за избор 
програма и пројеката које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 1/2019) и члана 60. став 1. тачка 29. Статута („Сл.лист општине 
Ковин“ бр. 1/2019), 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 28.3.2019. 
године донелo је 

О Д Л У К У  
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У 2019. 
ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Одобрава се исплата средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
удружења од јавног интереса за 2019. годину, а који се финансирају из буџета општине Ковин у 
укупном износу од 10.460.000,00 динара. 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. распоређују се следећим редом: 
 

Р. 
бр.  Назив удружења 

Додељена 
средства у 
2019.год. 

1 Удружење "Арт авлија" из Баваништа 10.000,00 
2 Удружење љубитеља природе "Пиштина бара" Ковин 10.000,00 

3 Удружење потомака ратника ослободилачких ратова Србије 1912-1918 и 
поштовалаца Ковин 10.000,00 

4 Удружење за афирмацију младих ка спорту и здравом животу "Варис АиД" из 
Ковина 10.000,00 

5 Фитнес и боди-билдинг клуб "ЕХПЕРТ и ГУМ" из Ковина 10.000,00 
6 Удружење грађана "Равноправност" Гај 10.000,00 
7 Удружење за бољи живот у Шумарку "Делиблатска пешчара" из Шумарка 10.000,00 
8 Актив жена Шумарак 10.000,00 
9 Савез културно уметничких и цивилних друштава - Скореновац 10.000,00 

10 Савез удружења за одрживи туризам у окружењу заштићених подручја 
Делиблатске пешчаре "Кластер Делиблатска пешчара" 10.000,00 

11 УДЕРТ "Делиблатски песак" из Делиблата 10.000,00 

12 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-463 "БЕАЗ"- 
Скореновац 20.000,00 

13 Удружење грађана "Ковинка" из Ковина 20.000,00 
14 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СС-369 "Шарац" Ковин 20.000,00 
15 Друштво за неговање традиција банатске војне границе 20.000,00 
16 Спортско удружење "Дечији спортић" из Ковина 20.000,00 
17 Удружење грађана "ОРА Делиблатски песак" из Мраморка 20.558,00 
18 Удружење "Циљ" из Ковина 30.000,00 

19 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-377 "Перка" - 
Ковин 30.000,00 

20 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-391 "Беба 
Плочица" -Плочица 30.000,00 

21 Удружење "Ковински ликовни клуб" из Ковина 30.000,00 
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Р. 
бр.  Назив удружења 

Додељена 
средства у 
2019.год. 

22 Друштво пчелара "Баваниште" Баваниште 30.000,00 
23 Удружење Словенаца Јужног Баната "Логарска долина" из Панчева 30.000,00 

24 Интернационална Полицијска Асоцијација Секција Србија- Регија Јужни 
банат 30.000,00 

25 Општински савез одгајивача голубова српских високолетача "Шиља" Ковин 30.000,00 

26 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-133 "Ковин-I" -
Ковин 30.000,00 

27 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-568 "Пидиканац" 
Баваниште 30.000,00 

28 Ловачко удружење "Ђурђево" из Скореновца 30.000,00 
29 Удружење грађана "Гај" из Гаја 30.000,00 
30 Удружење грађана "Макови равнице" Гај 30.000,00 
31 Кинолошко друштво "Ковин" из Ковина 35.000,00 

32 Удружење пензионисаних подофицира Србије - Општинска организација 
Ковин 35.000,00 

33 Удружење грађана "Варочка Скореновац" 35.000,00 

34 Удружење одгајивача голубова српских високолетача "Златни голуб" из 
Плочице 40.000,00 

35 Удружење пчелара општине Ковин "Пешчара" Ковин 40.000,00 
36 Удружење дистрофичара јужнобанатског округа из Панчева 40.000,00 

37 Друштво за одгој расне живине, голубова, птица и зечева "Високолетач" из 
Скореновца 45.000,00 

38 Удружење "Дечији образовни манифест и уметнички синоними" 50.000,00 
39 Ловачко друштво "Фазан" Ковин 50.000,00 
40 Удружење пензионера Нова младост Ковин 59.442,00 
41 Интернационално удружење љубитеља музике из Београда 60.000,00 
42 Удружење "Прекодринских Срба" из Ковина 60.000,00 
43 Удружење пчелара "Делиблатски мед" Делиблато 60.000,00 
44 Коњички клуб "Пегаз" Плочица 60.000,00 
45 Удружење "Физиотерапеута Ковин" 60.000,00 
46 Ловачко друштво "Војводина" Скореновац 60.000,00 
47 Коњички клуб "Илија Фрча - Мики" из Гаја 60.000,00 
48 Коњички клуб "Ика Сурлаш" Делиблато 60.000,00 
49 "Галерија старих фотографија Ковина" 70.000,00 
50 Коњички клуб "Мрамор" из Мраморка 70.000,00 
51 Удружење одгајивача голубова писмоноша "Делиблаћанин" Делиблато 70.000,00 
52 Удружење Рома општине Ковин "Ашунен ромале" Ковин 80.000,00 
53 Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида општине Ковин 80.000,00 
54 Ловачко друштво "Плочица" Плочица 80.000,00 
55 Кинолошко друштво "Ловац" Ковин 80.000,00 
56 "Савез возача општине Ковин" 85.000,00 
57 Удружење за лековито биље "Биље Баваниште" из Баваништа 90.000,00 
58 "Центар за пружање подршке породици - Умем боље" 90.000,00 
59 "Културни дом Румуна Лумина Ковин" 90.000,00 
60 "Међуопштинска организација глувих и наглувих" Панчево 100.000,00 
61 "Међуопштинска организација савеза слепих Србије - Панчево" 100.000,00 
62 Удружење параплегичара и квадриплегичара Јужног баната из Панчева 100.000,00 
63 Актив жена "Дуга" Баваниште 100.000,00 
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Р. 
бр.  Назив удружења 

Додељена 
средства у 
2019.год. 

64 "Удружење жена Гај" из Гаја 100.000,00 
65 Ловачко друштво "Зец" Гај 100.000,00 
66 Коњички клуб "Ковин" Ковин 100.000,00 
67 Удружење за церебралну и дечију парализу општине Ковин 120.000,00 
68 Удружење жена "Велико храбро срце" из Малог Баваништа 130.000,00 
69 "Чешка беседа" Гај 130.000,00 
70 "Удружење жена Шумарак 2" 130.000,00 
71 Удружење пољопривредника "Златни клас Мраморак"  130.000,00 
72 ЕУСТ "Делиблато оаза" из Делиблата 140.000,00 
73 Удружење "Вредне руке жена Ковина" 140.000,00 
74 Савез удружења бораца народноослободилачког рата Општине Ковин 150.000,00 
75 "Актив жена Прве месне заједнице Ковин" 170.000,00 
76 Удружење грађана одред извиђача "Бели бор" из Мраморка 182.000,00 
77 Удружење грађана "Еко зона  Ковин" из Ковина 183.000,00 
78 Удружење за развој Скореновца 185.000,00 
79 Мото клуб "Маргум" из Ковина 190.000,00 
80 Удружење спортских риболоваца "Делиблатско језеро" из Делиблата 200.000,00 
81 Удружење "Чувари банатског блага" Гај 240.000,00 
82 Ловачко друштво "Јединство" Мраморак 265.000,00 
83 Удружење спортиста "Фамилија" из Ковина 300.000,00 
84 Ловачко удружење "Ковин" Ковин 300.000,00 
85 Општинско удружење пензионера Ковин 500.000,00 
86 Опште удружење предузетника општине Ковин 560.000,00 
87 Општински ватрогасни савез Ковин 3.000.000,00 
  УКУПНО 10.460.000,00 

 
Члан 3. 

Председник општине Ковин, закључује појединачне уговоре о финансирању програма од 
јавног интереса које реализују удружења грађана, који се финансирају из буџета општине Ковин, 
најкасније у року од 15 дана од дана доношења Одлуке.  

 
 Уговором из претходног става овог члана утврђују се права, обавезе и одговорности 
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, 
односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга 
права и обавезе уговорних страна. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине 
Ковин".  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 45-6/2019-III од 28. марта 2019. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА  
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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68. 
 
На основу чланова 17-28. Закона о 

јавном информисању и медијима („Сл. гла-
сник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 12/16 – аутен-
тично тумачење), члана 60. став 1. тачка 29, а 
у вези са чланом 15. став 1. тачка 10. Статута 
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, 
бр. 1/2019) и Одлуке о буџету општине Ко-
вин за 2019. годину („Сл. лист општине 
Ковин“, бр. 14/2018 и 1/2019)  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
01.4.2019. године, донело је 
 

О Д Л У К У  
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

       Одлуком о буџету општине Ковин за 
2019. годину („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
14/2018 и 1/2019), за суфинансирање  проје-
ката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији 
општине Ковин, предвиђена су средства у 
укупном износу од 7.000.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
      Средства предвиђена чланом 1. ове 
Одлуке расподељују се за: 

1) пројекте производње медијских садр-
жаја у укупном износу од 
6.650.000,00 динара, што чини 95% 
укупно предвиђених средстава; 

2) појединачна давања у укупном из-
носу од 350.000,00 динара, што чини 
5% укупно предвиђених средстава. 
 

Члан 3. 
       За расподелу средстава из члана 2. став 1. 
тачка 1) ове Одлуке расписује се Конкурс за 
суфинансирање пројеката производње медиј-
ских садржаја из области јавног информиса-
ња на територији општине Ковин у 2019. го-
дини (у даљем тексту: Конкурс).    
     Конкурс се објављује на званичној веб 
презентацији Општине Ковин на интернет 
адреси www.kovin.org.rs и у једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на подручју 
општине Ковин. 
 

Члан 4. 
       Конкурс садржи и позив новинарским и 
медијским удружењима и медијским стру-
чњацима за пријаву кандидата за учешће у 
раду конкурсне комисије. 
       Комисија има три члана, од којих већину 
чине стручњаци које су предложила новинар-
ска и медијска удружења, уколико такав пре-
длог постоји. 
 

Члан 5. 
        Јавни позив за учешће на конкурсу и 
конкурс садрже: 

1. намену и износ средстава за оства-
ривање јавног интереса; 

2. најмањи и највећи износ средстава 
која се одобравају по пројекту; 

3. који субјекти имају право учешћа; 
4. критеријуме за оцену пројеката; 
5. прецизне рокове у којима се конкурс 

спроводи; 
6. информације о документацији коју 

прилаже подносилац пројекта; 
7. позив новинарским и медијским уд-

ружењима и медијским стручњацима 
за пријављивање кандидата заинте-
ресованих за рад у конкурсној коми-
сији; 

8. друге опште информације. 
 
 

Члан 6. 
       Конкурсни поступак, прикупљање, про-
веру и припрему документације за комисију 
обавља Општинска управа Ковин. 
       Начелник општинске управе одређује ли-
це које ће обављати послове секретара коми-
сије. 
       Секретар комисије није члан комисије. 
 

Члан 7. 
          Одлука ступа на снагу даном доноше-
ња, а биће објављена у „Службеном листу 
општине Ковин“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 65-1/2019-III од 01. априла 2019. г. 
 

  ПРЕДСЕДНИЦА 
Сања Петровић, дипл. дефектолог 
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69. 
 

На основу чанова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018“), члана 15. став 1. тачка 4 и члана 60. 
став 1. тачка 29. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2019), члана 11. Одлуке 
о обезбеђивању средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 
подстицања културно уметничког стваралаштва на територији општине Ковин, а на основу 
Извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Ковин за програме и пројекте 
културно-уметничким друштвима и удружењима у области подстицања аматерско - културног и 
уметничког стваралаштва,  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИНЕ,  на седници одржаној дана 18.04.2019. 
године донело је 

 
О Д Л У К У  

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ПРОГРАМЕ И 
ПРОЈЕКТЕ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИМ ДРУШТВИМА И УДРУЖЕЊИМА У ОБЛАСТИ 

ПОДСТИЦАЊА АМАТЕРСКО- КУЛТУРНОГ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА  
 

Члан 1. 
 На основу спроведеног поступка за расподелу средстава културно уметничким друштвима 
и удружењима у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва из буџета 
Општине Ковин за програме и пројекте, а на основу извештаја Комисије за спровођење поступка 
расподеле средстава културно-уметничким друштвима и удружењима, Општинско веће општине 
Ковин расподељује средства из буџета Општине Ковин следећим културно уметничким 
друштвима и удружењима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:  
 

Ред. 
број 

Назив културно уметничког друштва и 
удружења у области подстицања 

аматерско- културног и уметничког 
стваралаштва 

Предмет финансирања 
Износ 

одобрених 
средстава 

1. Културно уметничко друштво „Паја 
Маргановић“ из Делиблата 

Редовна делатност КУД-а, по 
Плану и програму за 2019. 
годину на очувању културне 
баштине наших народа и 
народности као и на очувању 
националног идентитета 

300.000,00 

2. Културно уметничко друштво „Младост“ из 
Ковина 

Културно уметничко 
стваралаштво 

 
700.000,00 

 

3. 
Културно уметничко друштво „Мраморак“ 
из Мраморка 
 

Неговање народних обичаја и 
традиција, неговање обичаја 
националних мањина, музичка 
уметност и хорско певање, 
драмско литерално 
стваралаштво и народна 
радиност 

300.000,00 

4. Културно уметничко друштво „Аца 
Обрадовић“ из Баваништа 

Неговање и приказивање 
народних обичаја 300.000,00 

5. Културно уметничко друштво „Салмасал“ 
из Скореновца 

Манифестације, програми, 
приредбе и путни трошкови 

 
140.000,00 
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Ред. 
број 

Назив културно уметничког друштва и 
удружења у области подстицања 

аматерско- културног и уметничког 
стваралаштва 

Предмет финансирања 
Износ 

одобрених 
средстава 

6. Музичко друштво „Ковински бећари“ из 
Ковина 

Музичка уметност и хорско 
певање, неговање народних 
обичаја, неговање традиције и 
обичаја националних мањина 

400.000,00 

7. Аматерско позориште Ковин Драмско стваралаштво 
 

100.000,00 
 

8. Културно уметничко друштво „Петефи 
Шандор“ из Скореновца 

Неговање традиције и обичаја 
националних мањина 50.000,00 

9. Друштво за чување и неговање народне 
традиције „Бећарац“ из Баваништа 

Чување, неговање и приказ 
народне игре и обичаја Срба и 
националних мањина, музичке 
уметности, хорско певања, 
драмско-литералног 
стваралаштва путем 
манифестација и фестивала 

250.000,00 

10. Културно уметничко друштво „Гај“ из Гаја Култура 
 

300.000,00 
 

11. Уметничка група СМУК театар из Ковина Култура и уметност 
 

50.000,00 
 

 
12. 

 

 
Удружење грађана „Хор духовне музике“ 
Искон 
 

Музичка уметност и хорско 
певање 60.000,00 

13. Културно-Просветно друштво „Ромаји Јаг“ 
из Баваништа Културни уметнички рад 

 
50.000,00 

 

                                                                                       УКУПНО: 
 

3.000.000,00 
 

 
Члан 2. 

 Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Ковин за 2019. годину, 
коју је донела Скупштина општине Ковин („Службени лист општине Ковин“, бр.14/2018 и 1/2019). 
 

Члан 3. 
 На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Одлуке о обезбеђивању средстава 
за финанирање и суфинансирање програма и пројеката у области подстицања културно 
уметничког стваралаштва на територији општине Ковин („Службени лист општине Ковин“, 
бр.18/2015), председник општине Ковин, са изабраним подносиоцима закључује Уговоре о 
финансирању и суфинансирању програма и пројекта.  
  Уговором из претходног става овог члана биће утврђена права, обавезе и одговорности 
уговорних страна. 

Члан 4. 
Корисници средстава (културно - уметничка друштва и удружења у области подстицања 

аматерско - културног и уметничког стваралаштва) дужни су да доставе извештај о утрошку 
одобрених средстава, односно о реализацији Програма најкасније до краја буџетске године. 
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 Културно - уметничка друштва и удружења у области подстицања аматерско - културног и 
уметничког стваралаштва, која извештај из претходног става не доставе, морају да врате добијена 
средства и неће им бити додељена средства у наредној години, односно неће бити разматрано 
њихово учешће на конкурсу. 

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
               Број:45-3/2019-III од 18. априла 2019. године 

       
               ПРЕДСЕДНИЦА 

                            Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
70. 
 

На основу члана члана 61. ставови 
13. и 14. 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, 
103/2015,99/16, 113/2017 и 95/18),  члана 60. 
став 1. тачка 29. Статута општине Ковин 
(„Сл. листопштине  Ковин“  број 1/2019), и 
члана 16. Одлуке о буџету општине Ковин за 
2019. годину („Сл.лист општине Ковин“, 
број14/2018 и 1/2019),  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН,  дана 18.4.2019. године, д о н о с и 

 
РЕШЕЊЕ 

О ПРЕНОСУДЕЛА АПРОПРИЈАЦИЈЕ У 
ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ  

И УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1. 

Врши се пренос дела апроприја-
ција, планираних Одлуком о буџету општине 
Ковин за 2019. годину, директног буџетског 
корисника Општинска управа Ковину те-
кућу буџетску резервуу укупном износу од 
9.000.000 динара, и то на следећи начин: 

- у  разделу 4., глава 4.1.  Општинска 
управа Ковин, Програм 14-Развој спорта и 
омладине (програмска класификација 1301), 
Пројекат: Изградња базена IIфаза (програ-
мска класификација 1301-П3), позиција 156, 
функционална класификација 810-услуге 
рекреације и спорта, извор 13-Нераспоређени 
вишак прихода из ранијих година, економска 
класификација 511- Зграде и грађевински 

објекти, износ од „25.000.000“ динара за-
мењује се износом „16.000.000“ динара. Сре-
дства у износу од  9.000.000 динара преносе 
се у текућу буџетску резерву. 

 
Члан 2. 

Део средстава текуће буџетске резе-
рве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о  буџету општине Ковин за 2019. го-
дину, раздео4., глава 4.1.-Општинска управа 
Ковин, Програм 15-Локална самоуправа-про-
грамска класификација 0602, Програмска ак-
тивност- Текућа буџетска резерва-програм-
ска класификација 0602-0009, функционална 
класификација160, извор 01-Приходи из 
буџета, позиција189, економска класи-
фикација 49912 - Текућа резерва, о д о б р а в 
а ј у  се  у износу од 9.000.000 динара, на 
име Општинске управе Ковин за Изградњу 
дела канализационе мреже у улици Насеље 
преко Поњавице у Ковину-I фаза. 

Средства из става 1. овог члана 
распоређују се: у оквиру раздела 4. глава 4.1.  
Општинска управа Ковин, Програм 6 – 
Заштита животне средине (програмска кла-
сификација 0401), на Програмску активност: 
Управљање отпадним водама (програмска 
класификација 0401-0004), функција 520-
управљање отпадним водама, извор 13-Нера-
споређени вишак прихода из ранијих година, 
на позицију 82, економска класификација 
511-Зграде и грађевински објекти. Износ на 
овој позицији од „6.400.000“ динара мења се 
и гласи „15.400.000“. 
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Члан 3. 
Одељење за урбанизам, стамбено-ко-

муналну делатност и животну средину и  
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин извршиће измене у Програму и 
финансијском плану изградње и уређивања 
грађевинског земљишта, расхода буџетских 
средстава комуналне потрошње и одржавања 
путева и улица за 2019. годину и Плану 
јавних набавки Општинске управе број  402-
3/2019-IV од 27.02.2019. године, који су 
саставни део Одлуке о буџету општине 
Ковин за 2019. годину. 

 
Члан 4. 

Извршити одговарајућу измену Одлу-
ке о буџету општине Ковин за 2019. годину у 
члановима  3.,4.,5.и 6.  

 
Члан 5. 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, постаје саставни део Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2019. годину, и об-
јавиће се у „Службеном листу општине 
Ковин“. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 400-16/2019-III од 18. априла 2019. г. 
     
   ПРЕДСЕДНИЦА 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 

АКТА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
71. 
 

По извршеном сравњењу за изворним 
текстом утврђено је да се у Одлуци о изме-
нама Одлуке о локалним комуналним так-
сама објављеној у "Сл.листу општине Ко-
вин", бр. 1/2019 од 27. фебруара 2019. године 
поткрала грешка, па се на основу члана 4. 
Одлуке о објављивању аката органа општине, 
установа и јавних предузећа чији је оснивач 
Скупштина општине Ковин („Сл.лист опш-
тине Ковин“, бр. 12/2011) врши следећа 
 

И С П Р А В К А 
 
I 
 

 У "Службеном листу општине 
Ковин", број 1 од 27. фебруара 2019. године, 
врши се следећа исправка и то:  
 
-  у Oдлуци о изменама Одлуке о локалним 
комуналним таксама члан 10 - брише се. 
 

II 
 
 Исправку објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“ 
     
          СЕКРЕТАР  
          Радмила Сикимић, дипл.правник
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