
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XVI  БРОЈ 4 КОВИН, 28. МАРТ 2018. ГОДИНЕ 

  
АКТА ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
47. 

 

На основу члана 102. став 3. Статута 
Општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“ 
број: 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), члана 16. Одлуке о месним заједни-
цама на територији општине Ковин ("Сл. ли-
ст општине Ковин" број: 16/2016 и 15/2017), 
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН, дана 28.3.2018. 
године, д о н е о    је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ МРАМОРАК 

 
I 

 Расписујем изборе за чланове Савета 
месне заједнице Мраморак за 13.05.2018. 
године. 
 

II 
 Рокови за извршење изборних радњи 
почињу да теку од 29.03.2018. године. 
 

III 
 Избори за чланове Савета Месне за-
једнице Мраморак, спровешће се у складу са 
Законом о локалној самоуправи и Одлуком о 
месним заједницама. 
 

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

V 
 Ова Одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у "Службеном листу 
општине Ковин". 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 013-2/2018-I од 28. марта 2018. године 
     
    ПРЕДСЕДНИК 

              Зоран Брадањи 
 

48. 
 
На основу члана 17. став 1. Одлуке о 

месним заједницама на територији општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
16/2016 и 15/2017),  
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН дана 29.03.2018. 
године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 13.05.2018. 
ГОДИНЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ МРАМОРАК 
 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за спро-
вођење избора за чланове Савета Месне за-
једнице Мраморак у саставу:  
 

1. ТАТЈАНА РАДЕНКОВИЋ-  
     ЈАКШИЋ из Делиблата, председник 
     СПЕРАНЦА КОЗИЦА,  
     заменик председника 
2.  МАРИЈАНА ТОМИЋ, секретар 
     РАМИЛА БУЧИЋ,  
     заменик секретара 
3. СТЕВАН РАШИЋ, члан 
    МИРОСЛАВА СТАНОЈЕВИЋ,  
    заменик члана 

 
II 

 Председник, секретар, чланови коми-
сије и њихови заменици РАЗРЕШАВАЈУ СЕ 
због истека мандата. 
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III 
 Ово Решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 013-3/2018-I од 29.03.2018. године 
     
    ПРЕДСЕДНИК 

     Брадањи Зоран 
 

49. 
 
На основу члана 17. став 1. Одлуке о 

месним заједницама на територији општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
16/2016 и 15/2017), 
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН дана 29.03.2018. 
године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 13.05.2018. 
ГОДИНЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ МРАМОРАК 
 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за 
спровођење избора за чланове Савета Месне 
заједнице Мраморак у саставу:  

1. ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ,  
    председник 
    РАДМИЛА СИКИМИЋ,  
    заменик председника 
2. МАРИЈАНА ТОМИЋ, секретар 
    СПЕРАНЦА КОЗИЦА,  
    заменик секретара 
3. РАДМИЛА БУЧИЋ, члан 
    БОЈАН ШАЛИПУР, заменик члана 

 
II 

 Мандат председника, секретара, чла-
нова и заменика чланова Комисије за спрово-
ђење избора за савет месне заједнице траје 
четири године. 
 

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 013-4/2018-I од 29.03.2018. године 
     
    ПРЕДСЕДНИК 

     Брадањи Зоран 
 

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
50. 
 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник 
РС“ број: 129/2007 и 83/2014) и члана 60. 
став 1. тачка 6. Статута општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“ број: 11/2012 – пре-
чишћен текст, 25/2013 и 2/2015), а у вези са 
Уговором о гранту у оквиру Регионалног 
стамбеног програма - Стамбени пројекат у 
Републици Србији, RHP-W7-VHG/COMP2-
2018 број: 9-6/2018-II од 13.03.2018. године, 
(у даљем тексту: Уговор о гранту), 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 23.03.2018. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА 
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ 
СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА 
ПОМОЋИ У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ 

СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА, 
ПОДПРОЈЕКАТ 7, КОМПОНЕНТА  
СЕОСКЕ КУЋЕ И ИМЕНОВАЊУ 

СЛУЖБЕНИКА ОДГОВОРНОГ ЗА 
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА 

  
 1. Именује се Комисије за избор ко-
рисника помоћи за решавање стамбених пот-
реба избеглица кроз куповину сеоских кућа и 
доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног 
стамбеног програма, Подпројекат 7, Компо-
нента  сеоске куће (у даљем тексту: Комисија 
за избор корисника), на територији општине 
Ковин, у саставу: 
1. СТОЈАНКА ТАСИЋ, руководилац Оде-
љења за општу управу и јавне службе – пред-
седник, 
2. ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, начелник ОУ - 
заменик председника, 
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3. МИХАЈЛО ЈОКИЋ, служба за издавање 
дозвола за пројектовање и извођење радова - 
члан, 
- ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, самостални 
стручни сарадник за припрему подлога за 
израду урбанистичких планова - заменa чла-
на, 
4. ОЛИВЕРА СТОЈАКОВ, повереник за 
избеглице – члан, 
- СПЕРАНЦА КОЗИЦА, контрола захтева 
за плаћање и трансфер средстава индирек-
тних корисника буџета - заменa члана, 
5. ВЕРА МАРКОВИЋ, шеф Одсека за опш-
ту управу – члан, 
- БИЉАНА ФИЛИПОВИЋ, здравствено 
социјална заштита, унапређење људских и    
мањинских права и финансирање јавних слу-
жби, заменa члана, 
 Административне послове за Коми-
сију за избор корисника, обавља Мирјана 
Паулица, секретар. 
 2. Обавезује се председник, заменик 
председника, чланови, замене члана и секре-
тар Комисије за избор корисника да потпишу 
Изјаву о непристрасности и поверљивости. 
 3. Комисија за избор корисника има 
задатак да изабере кориснике помоћи за ре-
шавање стамбених потреба избеглица кроз 
куповину сеоских кућа и доделу пакета по-
моћи у оквиру Регионалног стамбеног про-
грама, Потпројекат 7 - Компонента – сеоске 
куће. 
 4. Комисија за избор корисника спро-
води поступак верификације корисника. 
У поступку верификације Комисија приме-
њује  Правилник о условима и мерилима за 
избор корисника, помоћи за решавање стам-
бених потреба избеглица кроз куповину сео-
ских кућа и доделу пакета помоћи у виду на-
бавке грађевинског материјала или кућних 
апарата/намештај, поступку и начину рада 
комисије (у даљем тексту:Правилник). 
 5. Након спроведеног поступка Коми-
сија за избор корисника доноси Одлуку о 
решавању стамбених потреба избеглица са 
Листом корисника, рангираних према реду 
првенства на основу испуњености услова и 
броја освојених бодова. 
 6. Именује се Виолета Јевтовић Вуји-
чин, за службеника одговорног за контролу 
квалитета. 

 7. Обавезује се службеник одговоран 
за контролу квалитета да потпише Изјаву о 
непристрасности и поверљивости. 
 8. Службеник за контролу квалитета 
има задатак да, након секретара, изврши кон-
тролу квалитета документа, попуни контрол-
не листе и исте достави председнику Коми-
сије за избор корисника. 
 9. Овлашћује се Стојанка Тасић, 
председник Комисије и Јелена Чолаковић, за-
меник председника Комисије за избор корис-
ника на употребу печата број: „II“, а у сврху 
овере документације везане за рад Комисије 
за избор корисника. 
 10. Председник, секретар, чланови 
Комисије (као и њихове замене) и службеник 
за контролу квалитета, имају право на накна-
ду у висини од 5% од просечне месечне за-
раде по запосленом у Србији по последњем 
податку објављеном у „Сл. гласнику РС“. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Службеном листу 
општине Ковин“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 360-45/2018-II од 23. марта 2018. 

године 
       
                      ПРЕДСЕДНИЦА  
       Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
51. 
 

На основу члана 27. став 10. и члана 
29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. 
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-др. закон и 108/2016), члана 7. ств 
1. Одлуке о располагању непокретностима у 
јавној својини („Сл. лист општине Ковин“, 
број 22/2012), члана 19. став 1. Уредбе о ус-
ловима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Сл. гласник РС“, број 24/2012, 48/2015, 
99/2015, 42/2017 и 94/2017) и члана 63. став 
1. тачка 10. Статута општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, број 11/2012 – пре-
чишћен текст, 25/2013 и 2/2015),  
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
09.3.2018. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ЗА 
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
ПАРЦЕЛЕ  686/1 КО КОВИН 

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ 
ПОНУДА 

 
Члан 1.  

 Овом одлуком покреће се поступак за 
отуђење непокретности из јавне својине опш-
тине Ковин: 
- катастарске парцеле број 686/1 и то: 

земљиште под зградом-објектом у повр-
шини од 00 ха 00 а 37 м² и земљиште уз 
зграду-објекат у површини од 00 ха 03 а 
75 м² ,што чини укупну површину од 00 
ха 04 а 12 м², уписана у лист непокрет-
ности бр. 6097 КО Ковин. 
 

Члан 2.  
 Наведена  катастарска  парцела број 
686/1, налази се у грађевинском реону  у Бло-
ку 27  у  Ковину, који је намењен за породич-
но становање. 
 

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

Члан 4. 
 Почетна купопродајна цена непокрет-
ности које се отуђују из јавне својине општи-
не Ковин, утврђује се у висини тржишне 
вредности предметне непокретности, израже-
не у еврима, с тим што се исплата врши у ди-
нарској противвредности по средњем званич-
ном курсу Народне банке Србије, на дан 
уплате. 
 

Члан 5.  
 Купопродајна цена непокретности 
утврђује се на основу акта надлежног органа, 
којим је извршена процена тржишне вредно-
сти непокретности. 
 

 

Члан 6. 
Отуђење непокретности из члана 1. 

ове одлуке спровешће  се прикупљањем пис-
мених понуда, а по расписаном огласу. 

 
Члан 7.  

 Општинско Веће oпштине Ковин ће 
посебним актом формирати Комисију за 
спровођење поступка прикупљања писмених 
понуда. 
 Комисија из става 1. овог члана ће 
саставити текст огласа о спровођењу пос-
тупка прикупљања писмених понуда. 
 Оглас из става 2. овог члана објав-
љује Општинско веће општине Ковин у дне-
вном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије. 
 

Члан 8.  
  Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-27/2018-III од 09. марта 2018. 
године 

                                                                    
ПРЕДСЕДНИЦА 

                    Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
52. 
 

На основу чланова 17-28. Закона о 
јавном информисању и медијима („Сл. 
гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 12/16 – 
аутентично тумачење), члана 63. став 1. тачка 
25, а у вези са чланом 15. став 1. тачка 36. 
Статута општине Ковин („Сл. лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 
25/2013. и 2/2015) и Одлуке о буџету општи-
не Ковин за 2018. годину („Сл. лист општине 
Ковин“, бр. 16/2017)  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
09.3.2018. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ 
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Члан 1. 
       Одлуком о буџету општине Ковин за 
2018. годину („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
16/2017), за суфинансирање пројеката 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 Одлу-
ке 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 
износу 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 информи-
сања на територији општине Ковин у 2018. 
години (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 струч-
њацима за пријаву кандидата за учешће у 
раду конкурсне комисије. 
       Комисија има три члана, од којих већину 
чине стручњаци које су предложила нови-
нарска и медијска удружења, уколико такав 
предлог 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: 65-1/2018-III од 09. марта 2018. г. 
                                                                                                  
        ПРЕДСЕДНИЦА 

                    Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
53. 
 

На основу члана 29.став 4. Закона о 
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013, 105/2014 и,104/2016-др. закон, 
108/2016 и 113/2017), члана 3. став 2, 3. и 4 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, дава-
ња у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Сл. гласник РС“, бр.24/2012, 
48/2015, 99/2015 ,42/2017 и 94/2017)), члана 
14. став 1. Одлуке о располагању непокрет-
ностима у јавној својини („Сл. лист општине 
Ковин“ бр.22/2012 и 14/2017) и члана 63. став 
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“ број 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
09.3.2018. године, донелo је 
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О  Д  Л  У  К  У 
О ОТУЂЕЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ  
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 
 Отуђује се из јавне својине  опш-
тине Ковин, непокретност- парцелa 3993/2,  у 
површини од 49 а 53 м2 ,  уписана у ЛН бр. 
6097 КО Ковин понуђачу „FS i VFS“ ДОО  
Ковин, из Ковина. 
 

Члан 2. 
 Поступак отуђења непокретности 
непосредном погодбом из члана 1. ове Одлу-
ке спроводи се сагласно одредбама Закона о 
јавној својини, Уредбе о условима прибавља-
ња и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној сво-
јини и поступцима јавног надметања и при-
купљања писмених понуда и Одлуке о рас-
полагању непокретностима у јавној својини. 
 

Члан 3. 
Комисија за спровођење поступка 

непосредне погодбе  за отуђење непокретнос-
ти из јавне својине општине Ковин, образо-
вана Одлуком  Општинског већа општине 
Ковин бр. 463-16/2018-III од 12.02.2018. го-
дине, спровела је поступак непосредне по-
годбе  за отуђење из јавне својине општине 
Ковин непокретности описане у члану 1. ове 
Одлуке. 
  У поступку је дана 21.02.2018.г. при-
бављен извештај надлежног пореског органа 
о процени тржишне вредности предметне не-
покретности и то 676,00 динара по м2. Укуп-
на тржишна вредност непокретности из чла-
на 1.ове Одлуке утврђена је од стране над-
лежног пореског органа  износи 28.332,00 €  
(3.348,228,00 динара) односно 5,72 € / м² . 
 Комисија је након спроведеног пос-
тупка и отварања приспеле понуде дана 
09.03.2018. године сачинила Записник о отва-
рању писмене понуде са предлогом Општин-
ском већу општине Ковин о прихватању по-
нуде понуђача „FS i VFS“ ДОО Ковин,из 
Ковина  на износ од 56.765,00 € (6.700,000,00 
динара), односно 11,46 € по м². 
 

Члан 4. 
 Непокретност из члана 1.ове одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 

цени од 56.765,00 €, што је више од  про-
цењене тржишне вредности коју је утврдио 
надлежни порески орган, а која износи 
динара  28.332,00 €. 
  

Члан 5. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о купопродаји који ће 
бити оверен код Јавног бележника. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се  у „Службеном лис-
ту општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-28/2018-III од 09. марта 2018. 
године 

                                                                                            
         ПРЕДСЕДНИЦА 

                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
54. 
 

На основу члана 29 став 4 Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 
108/2016 и 113/2017 ), члана 3 став 2, 3 и 4 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, дава-
ња у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Сл.гласник РС“, бр. 24/2012, 
48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), члана 
14. став 1. Одлуке о располагању непокрет-
ностима у јавној својини („Сл.лист општине 
Ковин“ бр. 22/2012, 14/2017) и члана 63 став 
1 тачка 11 Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“ број 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
09.3.2018.године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ОТУЂЕЊУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
КОВИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
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Члан 1. 
 Отуђује се из јавне својине, непо-
средном погодбом, део непокретности – пар-
целе у јавној својини општине Ковин,  број 
4027/2 у површини од 3 м² у  уделу од 
3/16090, уписане у ЛН 6037 КО Ковин, а које 
се граничи са парцелом број 125 уписаном у 
ЛН 153 КО Ковин, у својини Бајчић Зорана 
Ковина. 
 

Члан 2. 
 Отуђењем дела парцеле број 4027/2 у 
површини од 3 м² из јавне својине општине 
Ковин решавају се имовинско правни односи 
власника парцела 125 и 4027/2. 
 Оправданост и целисходност отуђења 
непокретности из члана 1. ове Одлуке из 
јавне својине општине Ковин непосредном 
погодбом је у чињеници да је на парцели 125 
која се граничи са парцелом 4027/2, покренут 
поступак за озакоњење објекта, чији је влас-
ник Бајчић Зоран из Ковина, док парцела 
4027/2 представља јавну површину-улицу у 
јавној својини општине Ковин, на којој је 
делимично изграђен објекат који се озако-
њује. 
 Решавањем имовинско правних одно-
са власника  парцела број 125 и 4027/2 КО 
Ковин, стварају се услови за израду геодет-
ског елабората исправке граница суседних 
парцела. 
 

Члан 3. 
 Поступак отуђења непокретности не-
посредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о 
јавној својини, Уредбе о условима прибав-
љања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној сво-
јини и поступцима јавног надметања и при-
купљања писмених понуда и Одлуке о рас-
полагању непокретностима у јавној својини. 
 

Члан 4. 
 Комисија за спровођење поступка не-
посредне погодбе, образована Одлуком о 
покретању поступка отуђења дела непокрет-
ности у јавној својини општине Ковин непо-
средном погодбом, Општинског већа опш-
тине Ковин бр.463-3/2018-III од 12.02.2018. 
године, спровела је поступак отуђења из јав-
не својине општине Ковин непосредном 

погодбом непокретности описане у члану 1. 
ове Одлуке. 
 У поступку, Комисија је прибавила 
извештај надлежног пореског органа о проце-
ни тржишне вредности предметне непокрет-
ности. Комисија је након спроведеног пос-
тупка дала предлог Општинском већу о оту-
ђењу из јавне својине општине Ковин непо-
кретности из члана 1.ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

 Непокретност из члана 1. ове Одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
цени од 1.200,00 (хиљадудвеста)динара, што 
је више од процењене тржишне вредности 
коју је утврдио надлежни порески орган, а 
која износи 369,00 динара по метру квад-
ратном, односно за 3 м² укупно 1.107,00 (хи-
љадустоседам) динара. 
 

Члан 6. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о купопродаји који ће 
бити оверен код јавног бележника. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 463-3/2018-III од 09. марта 2018. 
године 

                                                                                          
ПРЕДСЕДНИЦА 

                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
55. 
 

На основу члана 29 став 4 Закона о 
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 
108/2016 и 113/2017 ), члана 3 став 2, 3 и 4 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, дава-
ња у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања писме-
них понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 
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48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), члана 
14. став 1. Одлуке о располагању непокрет-
ностима у јавној својини („Сл. лист општине 
Ковин“ бр. 22/2012, 14/2017) и члана 63 став 
1 тачка 11 Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“ број 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
09.3.2018. године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ОТУЂЕЊУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
КОВИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
Члан 1. 

 Отуђује се из јавне својине, непос-
редном погодбом, део непокретности – пар-
целе у јавној својини општине Ковин,  број 
1206 у површини од 7 м² у  уделу од 7/5449, 
уписане у ЛН 10 КО Гај1, а које се граничи 
са парцелом број 1040 уписаном у ЛН 1420 
КО Гај1, у својини Филиповић Дилбера из 
Гаја. 
 

Члан 2. 
 Отуђењем дела парцеле број 1206 у 
површини од 7 м² из јавне својине општине 
Ковин решавају се имовинско правни односи 
власника парцела 1040 и 1206. 
 Оправданост и целисходност отуђења 
непокретности из члана 1. ове Одлуке из јав-
не својине општине Ковин непосредном по-
годбом је у чињеници да је на парцели 1040 
која се граничи са парцелом 1206, покренут 
поступак за озакоњење објекта, чији је влас-
ник Филиповић Дилбер из Гаја, док парцела 
1206 представља јавну површину-улицу у 
јавној својини општине Ковин, на којој је де-
лимично изграђен објекат који се озакоњује. 
 Решавањем имовинско правних од-
носа власника  парцела број 1040 и 1206 КО 
Гај1, стварају се услови за израду геодетског 
елабората исправке граница суседних пар-
цела. 
 

Члан 3. 
 Поступак отуђења непокретности не-
посредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о 
јавној својини, Уредбе о условима прибав-
љања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној сво-
јини и поступцима јавног надметања и при-
купљања писмених понуда и Одлуке о рас-
полагању непокретностима у јавној својини. 
 

Члан 4. 
 Комисија за спровођење поступка не-
посредне погодбе, образована Одлуком о 
покретању поступка отуђења дела непокрет-
ности у јавној својини општине Ковин непо-
средном погодбом, Општинског већа опш-
тине Ковин бр.463-2/2018-III од 12.02.2018. 
године, спровела је поступак отуђења из јав-
не својине општине Ковин непосредном по-
годбом непокретности описане у члану 1. ове 
Одлуке. 
 У поступку, Комисија је прибавила 
извештај надлежног пореског органа о про-
цени тржишне вредности предметне непо-
кретности. Комисија је након спроведеног 
поступка дала предлог Општинском већу о 
отуђењу из јавне својине општине Ковин не-
покретности из члана 1.ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

 Непокретност из члана 1. ове Одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
цени од 2.800,00 (двехиљадеосамстотина) ди-
нара, што је више од процењене тржишне 
вредности коју је утврдио надлежни порески 
орган, а која износи 358,00 динара по метру 
квадратном, односно за 7 м² укупно 2.506,00 
(двехиљадепетстошест) динара. 
 

Члан 6. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о купопродаји који ће 
бити оверен код јавног бележника. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН  

Број: 463-2/2018-III од 09. марта 2018. г. 
                                                                                             

         ПРЕДСЕДНИЦА 
                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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56. 
 

На основу члана 29 став 4 Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 
108/2016 и 113/2017 ), члана 3 став 2, 3 и 4 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, да-
вања у закуп ствари у јавној својини и пос-
тупцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), 
члана 14. став 1. Одлуке о располагању непо-
кретностима у јавној својини („Сл.лист опш-
тине Ковин“ бр. 22/2012,14/2017) и члана 63 
став 1 тачка 11 Статута општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“ број 11/2012-пречиш-
ћен текст, 25/2013 и 2/2015) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
09.3.2018.године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ОТУЂЕЊУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
КОВИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
Члан 1. 

 Отуђује се из јавне својине, непо-
средном погодбом, део непокретности – пар-
целе у јавној својини општине Ковин,  број 
2321 у површини од 25 м² у  уделу од 
25/15792, уписане у ЛН 3582 КО Мраморак, а 
које се граничи са парцелом број 168/1 упи-
саном у ЛН 336 КО Мраморак, у сусвојини 
Миленић Милана, Миленић Марка и Миле-
нић Милоша,сви из Мраморка. 
 

Члан 2. 
 Отуђењем дела парцеле број 2321 у 
површини од 25 м² из јавне својине општине 
Ковин решавају се имовинско правни односи 
власника парцела 168/1 и 2321. 
 Оправданост и целисходност отуђења 
непокретности из члана 1. ове Одлуке из јав-
не својине општине Ковин непосредном по-
годбом је у чињеници да је на парцели 168/1 
која се граничи са парцелом 2321, покренут 
поступак за озакоњење објекта, чији су сув-
ласници Миленић Милан, Миленић Марко и 
Миленић Милош, сви из Мраморка, док пар-
цела 2321 представља јавну површину-улицу 
у јавној својини општине Ковин, на којој је 

делимично изграђен објекат који се оза-
коњује. 
 Решавањем имовинско правних од-
носа власника  парцела број 168/1 и 2321 КО 
Мраморак, стварају се услови за израду гео-
детског елабората исправке граница суседних 
парцела. 
 

Члан 3. 
 Поступак отуђења непокретности 
непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о 
јавној својини,Уредбе о условима прибавља-
ња и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда и Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној сво-
јини. 
 

Члан 4. 
 Комисија за спровођење поступка 
непосредне погодбе, образована Одлуком о 
покретању поступка отуђења дела непокрет-
ности у јавној својини општине Ковин непос-
редном погодбом, Општинског већа општине 
Ковин бр. 463-13/2018-III од 12.02.2018. го-
дине, спровела је поступак отуђења из јавне 
својине општине Ковин непосредном погод-
бом непокретности описане у члану 1. ове 
Одлуке. 
 У поступку, Комисија је прибавила 
извештај надлежног пореског органа о про-
цени тржишне вредности предметне непо-
кретности. Комисија је након спроведеног 
поступка дала предлог Општинском већу о 
отуђењу из јавне својине општине Ковин не-
покретности из члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

 Непокретност из члана 1. ове Одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
цени од 5.000,00 (петхиљада)динара, што је 
више од процењене тржишне вредности коју 
је утврдио надлежни порески орган, а која 
износи 138,00 динара по метру квадратном, 
односно за 25 м² укупно 3.450,00 (трихиља-
дечетиристотинепедесет)  динара. 
 

Члан 6. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове одлуке из јавне својине општине Ковин 
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закључиће се уговор о купопродаји који ће 
бити оверен код јавног бележника. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 463-13/2018-III од 09. марта 2018. 
године 

                                                                                             
         ПРЕДСЕДНИЦА 

                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
57. 
 

На основу члана 29 став 4 Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 
108/2016 и 113/2017 ), члана 3 став 2, 3 и 4 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, дава-
ња у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 
48/2015, 99/2015 и 42/2017 и 94/2017),  члана 
14. став 1. Одлуке о располагању непокрет-
ностима у јавној својини („Сл. лист општине 
Ковин“ бр. 22/2012, 14/2017) и члана 63 став 
1 тачка 11 Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“ број 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
09.3.2018. године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ОТУЂЕЊУ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
КОВИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
Члан 1. 

 Отуђује се из јавне својине, непо-
средном погодбом, део непокретности – пар-
целе у јавној својини општине Ковин,  број 
10587 у површини од 19 м² у  уделу од 
19/7036, уписане у ЛН 6037 КО Ковин, и 
парцеле у јавној својини општине Ковин, 

број 10597 у површини од  10 м² у уделу од 
10/16980,  а које се граниче са парцелом број 
6170/2 уписаном у ЛН 3144 КО Ковин, у сво-
јини Рашета Жељка из Ковина. 
 

Члан 2. 
 Отуђењем дела парцеле број 10587 у 
површини од 19 м² и дела парцеле број 10597 
у површини од 10 м² из јавне својине опш-
тине Ковин решавају се имовинско правни 
односи власника парцела 6170/2 и 10587 и 
10597. 
 Оправданост и целисходност отуђења 
непокретности из члана 1. ове Одлуке из 
јавне својине општине Ковин непосредном 
погодбом је у чињеници да су на парцели 
6170/2 подигнути стамбени и помоћни обје-
кат, за које је покренут поступак озакоњења, 
чији је власник Рашета Жељко из Ковина, 
који прелазе на површину суседних парцела 
10597 и 10587, са којима се парцела 6170/2 
граничи. Парцеле  10597 и 10587 представља-
ју јавну површину и на обе су делимично 
изграђени објекти који се озакоњују. 
 Решавањем имовинско правних одно-
са власника  парцела број 6170/2 и 10587 и 
10597 КО Ковин, стварају се услови за изра-
ду геодетског елабората исправке граница 
суседних парцела. 
 

Члан 3. 
 Поступак отуђења непокретности не-
посредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о 
јавној својини, Уредбе о условима прибавља-
ња и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда и Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној сво-
јини. 
 

Члан 4. 
 Комисија за спровођење поступка 
непосредне погодбе, образована Одлуком о 
покретању поступка отуђења дела непокрет-
ности у јавној својини општине Ковин непос-
редном погодбом, Општинског већа општине 
Ковин бр. 463-15/2018-III од 12.02.2018. го-
дине, спровела је поступак отуђења из јавне 
својине општине Ковин непосредном погод-
бом непокретности описане у члану 1. ове 
Одлуке. 
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 У поступку, Комисија је прибавила 
извештај надлежног пореског органа о про-
цени тржишне вредности предметне непок-
ретности. Комисија је након спроведеног 
поступка дала предлог Општинском већу о 
отуђењу из јавне својине општине Ковин 
непокретности из члана 1.ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 Непокретност из члана 1. ове Одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
цени од 100,00 динара по метру квадратном, 
за део парцеле 10587, што за 19,00 м².износи 
укупно 1.900,00 динара, док се део парцеле 
10597 отуђује по цени од 600,00 динара по 
метру квадратном, што за 10 м² износи укуп-
но 6.000,00 динара, односно за укупан износ 
од 7.900,00 динара, што је више од процење-
не тржишне вредности коју је утврдио над-
лежни порески орган, а која је износила 80,00 
динара по метру квадратном за непокретност 

бр. 10587 и 565,00 динара по метру квадрат-
ном за непокретност 10597 . 
 

Члан 6. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о купопродаји који ће 
бити оверен код јавног бележника. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН  
Број: 463-15/2018-III од 09. марта 2018. г. 

                                                                                            
     ПРЕДСЕДНИЦА 

                    Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
58. 
 

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 
83/2014-др.закон“), члана 15. став 1. тачка 19 и члана 63. став 1. тачка 25. Статута општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), члана 5. Одлуке о обезбеђивању средстава 
за остварење потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине, а на основу Извештаја 
Комисије за оцену годишњих и посебних програма организација у области спорта за остваривање потреба и 
интереса грађана у области спорта на територији општине Ковин, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 09.3.2018. године донело је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
На основу спроведеног поступка за расподелу средстава у области спорта из буџета општине Ковин за 

програме, а на основу извештаја Комисије за спровођење поступка расподеле средстава у области спорта, 
Општинско веће општине Ковин расподељује средства из буџета Општине Ковин следећим организацијама у 
области спорта за финансирање и суфинансирање програма: 
 

Ред.  
број ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ 

СПОРТА 
Предмет 

финасирања 

Износ 
предложених 

средстава 
1. ФК „Раднички“, Ковин Годишњи програм 2.507.500,00 
2. ОК „Баваниште“, Баваниште Годишњи програм 1.761.400,00 
3. КК „Раднички“ Ковин Годишњи програм 1.233.950,00 
4. Карате клуб „Раднички“, Ковин Годишњи програм 1.296.000,00 
5. ОК „Раднички“, Ковин Годишњи програм 828.750,00 
6. МРК „Омладинац“ Делиблато Годишњи програм 406.000,00 
7. ФК „Пролетер“, Мраморак Годишњи програм 493.600,00 
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Ред.  
број ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ 

СПОРТА 
Предмет 

финасирања 

Износ 
предложених 

средстава 
8. ОФК „Колонија“, Ковин Годишњи програм 499.500,00 
9. ФК „Борац“, Плочица Годишњи програм 466.000,00 
10. ФК „БСК“, Баваниште Годишњи програм 503.250,00 
11. ФК „Омладинац“, Делиблато Годишњи програм 528.000,00 
12. ОК „Будућност“, Гај Годишњи програм 343.000,00 
13. МРК „Раднички“ Ковин Годишњи програм 242.800,00 
14. ФК „Јединство“, Дубовац Годишњи програм 613.500,00 
15. Фудбалски савез општине Ковин Годишњи програм 200.000,00 
16. Одбојкашки савез општине Ковин Годишњи програм 200.000,00 
17. ЖКК „Ковин“, Ковин Годишњи програм 182.650,00 
18. ШК „Воја Поштар“ Годишњи програм 90.000,00 
19. ШК „Раднички“, Ковин Годишњи програм 213.000,00 
20. ШК „Баваниште“, Баваниште Годишњи програм 241.500,00 
21. Општински рукометни савез Ковин Годишњи програм 72.000,00 
22. СД „Раднички“, Ковин Годишњи програм 250.000,00 
23. КБВ „Мали змај“ Ковин Годишњи програм 223.000,00 
24. ФК „Партизан“ Гај Годишњи програм 498.000,00 
25. СТК „Дожа“ Скореновац Годишњи програм 586.600,00 
26. Спортски савез општине Ковин Годишњи програм 3.620.000,00 
 УКУПНО:  18.100.000,00 

 
Члан 2. 

 Средства за ову намену предвиђена су Одликом о буџету Општине Ковин за 2018. Годину, 
коју је донела Скупштина општине Ковин („Службени лист општине Ковин“, бр. 16/2017 и 
2/2018).  

Члан 3. 
 На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом Одлуке о обезбеђивању средстава за оства-
ривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Ковин („Службени 
лист општине Ковин“, бр. 16/2017 и 2/2018) и Правилника о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ковин („Службе-
ни лист општине Ковин“ , бр. 17/2016), председник општине Ковин, са изабраним подносиоцима 
закључује Уговоре о финансирању и суфинансирању програма. 
 Уговором из предходног става овог члана биће утврђена права, обавезе и одговорности 
уговорних страна.  
 

Члан 4. 
 Корисници средстава (Организације у области спорта) дужни су да доставе извештај Опш-
тинском већу о утрошку одобрених средстава, односно о реализацији Програма најмање једном 
годишње, а најкасније до краја буџетске године. 
 Организације у области спорта, које извештај из предходног става  не доставе, морају да 
врате добијена средства и неће им бити додењена средства у наредној години. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 66-36/2018-III од 09. марта 2018. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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59. 
 

На основу члана 63. став 1. тачка 9. 
Статута општине Ковин („Сл. лист општине 
Ковин“ број: 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и члана 3. Одлуке о макси-
малном броју запослених на неодређено време 
у систему локалне самоуправе општине Ковин 
за 2017. годину, („Сл. лист општине Ковин“ 
број: 11/2017), а на захтев „Установе за спорт“ 
Ковин, који је достављен ради давања саглас-
ности на Правилник о систематизацији радних 
места, 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
09.3.2018. године, донело је 
 

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

ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У „УСТАНОВИ ЗА СПОРТ“ КОВИН 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Пра-
вилник о систематизацији радних места у 
„Установи за спорт“ Ковин, којим је система-
тизовано укупно 5 радних места. Овај пра-
вилник је донешен на основу одлуке вд ди-
ректора „Установе за спорт“ од 21.02.2018. 
године. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 022-6/2018-III од 09. марта 2018. 
године 

     
        ПРЕДСЕДНИЦА 
     Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
60. 
 

На основу члана 46. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/07 и 83/2014-др.закон), члана 7. Одлуке о 
начину и поступку доделе средстава црквама 
и верским заједницама (“Сл.лист општине 

Ковин” бр.18/2015) и члана 63. став 1. тачка 
7. Статута општине Ковин („Сл. лист опш-
тине Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015), 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
09.3.2018. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
РАСПОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ КОВИН  
 

Члан 1. 
Образује се Комисија за спровођење пос-

тупка расподеле средстава црквама и вер-
ским заједницама из буџета општине Ковин у 
следећем саставу: 
 

- ВЛАДИМИР ВЈЕШТИЋ, 
председник; 

- ДУШАН ВАСИЋ, Српска 
православна црквена општина Ковин, 
члан; 

- НОВАК ПЕТРОВИЋ, Српска 
православна црквена општина Ковин, 
члан; 

- ЧИПАК ЧАБА, Римокатоличка 
црквена општина Скореновац, члан; 

- ИЛИЈА САРМЕШ, Румунска 
православна општина Ковин, члан. 

 
Члан 2. 

Задаци Комисије су: расписивање  и објав-
љивање  конкурса за расподелу средстава 
верским заједницама, разматрање пристиглих 
пријава, сачињавање извештаја са предлогом 
за расподелу средстава учесницима конкурса 
и достављање Општинском већу Општине 
Ковин на одлучивање. 
 

Члан 3. 
Стручне и административне послове за 

потребе Комисије обављаће Oдељење за јав-
не службе и општу управу Општинске управе 
Ковин. 
 

Члан 4. 
Доношењем овог Решења престаје да 

важи Решење о образовању Комисије за 
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спровођење поступка расподеле средстава 
црквама и верским заједницама из буџета 
општине Ковин број 02-3/2016-III од 
25.01.2016. године. 
 

Члан 5. 
Ова Решење ступа на снагу осмог дана од 

дана доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 08-1/2017-III од 09. марта 2018. 
године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

       Сања Петровић, дипл.дефектоког 
 
61. 
 

На основу члана 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Сл. гласник 
РС“, бр. 62/06, 65/08-др. Закон, 41/09, 
112/2015 и 80/2017) и члана 63. став 1. тачка 
7. Статута општине Ковин („Сл. лист општи-
не Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015), 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
09.3.2018. године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ 

МИШЉЕЊА 
НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 
I 

 У Решењу о образовањуКомисије за 
давање претходног мишљења на Годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења по-
љопривредног земљишта број : 320-419/2016-
III од  10.10.2016. године у тачки I подтачка 
3. уместо члана  ПЕТРА ЦРЕПАЈСКОГ, који 
је преминуо, именује се: 
 

„3. АЛЕКСАНДАР БАБИН, из Ба-
ваништа, Ул. Л. Бугарског бр. 75, члан Коми-
сије, уписан у регистар пољопривредних газ-
динстава.“ 
 

II 
Остале одредбе Решења  о образова-

њуКомисије за давање претходног мишљења 
на Годишњи програм заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта број: 
320-419/2016-IIIод  10.10.2016. године, остају 
на снази. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 320-114/2018-IIIод  09. марта 2018. 
године 

                                                                                                             
                  ПРЕДСЕДНИЦА 

Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 

62. 
 

На основу члана 69. Закона о буџет-
ском 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, 99/2016 и 
113/2017), члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин («Сл. лист општине Ковин», 
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), и члана 18. Одлуке о буџету општи-
не Ковин за 2018. годину („Сл.лист општине 
Ковин“ бр. 16/2017 и 2/2018),  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН,  д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске резер-

ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2018. годину, 
раздео 4., глава 4.1.-Општинска управа, Про-
грам 15- Локална самоуправа -програмска 
класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва- програмска класи-
фикација 0602-0009, функционална класи-
фикација 112, позиција 221, економска класи-
фикација 49912 - ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о 
б р а в а ј у  се средства у износу од 
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1.995.766,81 динара, у корист директног 
корисника Општинске управе Ковин-за 
корисника ДОМ ЗДРАЉА „КОВИН“ Ко-
вин, за рефундацију трошкова извршних 
судских одлука.  

 
 Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру:  
- раздела 4., глава 4.1.–Општинска управа 
Ковин-корисник ДОМ ЗДРАВЉА КО-
ВИН, Програм 12. –Здравствена заштита 
(програмска класификација 1801), Про-грам-
ска активност -Функционисање установа 
примарне здравствене заштите (1801-0001), 
отвара се нова позиција 460, функционална 
класификација 721-опште медицинске ус-лу-
ге, економска класификација 4641–Мате-
ријал, износ од 1.995.766,81 динара за ре-
фундацију трошкова извршних судских 
одлука.  
 Средства ће бити уплаћена  Дому 
здравља „Ковин“  Ковин на жиро рачун број 
840-239661-12. 
  

Члан 3. 
Дом здравља „Ковин“ Ковин и Оде-

љење за буџет и финансије Општинске упра-
ве Ковин извршиће измене у Финансијском 
плану Дома здравља „Ковин“  Ковин који је 
саставни део Одлуке о буџету општине Ко-
вин за 2018. годину. 
 

Члан 4. 
 Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин.   
 

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40-16/2018-III од 26. фебруара 2018. 
године 

 
                      ПРЕДСЕДНИЦА 

        Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
 
 
 

63. 
 

На основу члана 69. Закона о бу-
џетском 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, 99/2016 и 
113/2017), члана 60.став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин («Сл.лист општине Ковин», 
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), и члана 18. Одлуке о буџету опш-
тине Ковин за 2018. годину („Сл.лист опш-
тине Ковин“ бр. 16/2017 и 2/2018),  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН,  д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске резер-

ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2018. годину, 
раздео 4., глава 4.1.-Општинска управа, Про-
грам 15- Локална самоуправа -програмска 
класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва- програмска класи-
фикација 0602-0009, функционална класифи-
кација 112, позиција 221, економска класи-
фикација 49912 - ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о 
б р а в а ј у  се средства у износу од 
1.200.688,83 динара, у корист директног 
корисника Општинске управе Ковин-за 
корисника ДОМ ЗДРАВЉА „КОВИН“ Ко-
вин, за рефундацију трошкова пореза и 
доприноса по основу принудно исплаћених 
зарада запослених у апотеци  и трошкове 
адвоката по извршним судским одлукама. 

 
Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру:  
- раздела 4., глава 4.1.–Општинска управа 
Ковин-корисник ДОМ ЗДРАВЉА КО-
ВИН, Програм 12. –Здравствена заштита 
(програмска класификација 1801), Програм-
ска активност -Функционисање установа 
примарне здравствене заштите (1801-0001), 
позиција 460, функционална класификација 
721-опште медицинске услуге, економска 
класификација 4641–Новчане казне и пена-
ли по решењу судова, износ од 1.200.688,83 
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динара, за порезе и доприносе по основу 
принудно исплаћених зарада запослених у 
апотеци  и трошкове адвоката по извршним 
судским одлукама.  
 Средства ће бити уплаћена  Дому 
здравља „Ковин“  Ковин на жиро рачун број 
840-239661-12. 
  

Члан 3. 
Дом здравља „Ковин“ Ковин и Оде-

љење за буџет и финансије Општинске уп-
раве Ковин извршиће измене у Финансијском 
плану Дома здравља „Ковин“  Ковин који је 
саставни део Одлуке о буџету општине 
Ковин за 2018. годину. 
 

  Члан 4. 
 Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин.      

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
Број: 40-18/2018-III од 09. марта 2018. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИЦА 
          Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 

АКТА УСТАНОВА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 
КОВИН 
 
64. 
 

На основу члана 12. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-
др. закон, 81/05-испр. и 83/05 испр. др. закона, 83/14 др.закон), члана 24. став 2. и 4. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), и члана 35. став 3., члана 43. став 1. тачка 
10. у вези са чланом 70. став 1. тачка 1. Статута „Установе за спорт“ Ковин, 
 В.Д. ДИРЕКТОР-а Установе „Установа за спорт“ Ковин дана 21.02.2018. године доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  

РАДНИХ МЕСТА У „УСТАНОВИ ЗА СПОРТ“ КОВИН 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у  „Установи за 
спорт“ Ковин (у даљем тексту: Правилник) утврђује се: 

1. називи радних места; 
2. шифра радног места; 
3. захтевана стручна спрема; 
4. захтевана додатна (посебна) звања; 
5. захтевано радно искуство; 
6. број извршиоца на појединим радним местима; 
7. опис послова; 
8. радна места за која се као посебан услов предвиђа пробни рад; 

 
Члан 2. 

 У Установи послове обавља 5 (пет) извршиоца. 
 

Број извршиоца у овом Правилнику опредељен је нa основу Одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Ковин за 2017. годину и 
Годишњих планова рада Установе. 
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Услови у погледу висине стручне спреме за поједина радна места опредељени су  на 
основу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама. 
 Врста стручне спреме извршиоца опредељена је на основу подзаконских прописа Мини-
старства омладине и спорта. 
 
 Посебни услови за обављње послова утврђују се у зависности од циља због кога је осно-
вана Установа и задатака које Установа извршава у области спорта. 

 
Члан 3. 

 Установа обавља послове без унутрашњих организационих јединица. 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У УСТАНОВИ 
 

Члан 4. 
 

Радно место: ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 
Звање СПОРТСКИ МЕНАЏЕР 
Шифра радног места: СО30100 
Захтевана стручна спрема: Стечено високо образовање  

- на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, односно на 
основним студијамау трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету. 
или 
-на студијама  првог степена у обиму од 180 ЕСПБ 
бодоба (основне академске односно струковне студије 
у трајању од три године или вишем образовању по 
пропису који је важио до 10.09.2005. године. 
Према врсти стручне спреме која је утврђена 
подзаконским актима Министарства омладине и 
споорта. 

Захтевана додатна знања 
(испити): 

- 
 

Захтевано радно искуство  Најмање 3 (три) године у установама спорта или 
спортским савезима. 

Број извршиоца: 1 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 

1. Представља и заступа Установу;  
2. Организује и руководи процесом рада и води пословање установе; 
3. Прати учинак запослених и спроводи корективне мере; 
4. Одговара за законитост рада Установе; 
5. Предлаже програм рада и предузима мера за његово спровођење; 
6. Предлаже годишњи финансијски план; 
7. Подноси извештај о раду и резулататима пословања; 
8. Предлаже годишњи извештај о раду и пословању Установе; 
9. Извршава одлуке Управног одбора; 
10. Доноси акт о организацији и систематизацији радних места уз сагласност Општинског већа 

општине Ковин; 
11. Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са 

законом и другим општим актима; 
12. Предлаже акте које доноси Управни одбор Установе; 
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13. Закључује уговоре са трећим лицима у име Установе; 
14. Формира одборе и комисије за поједине послове, утврђује њихов број и састав; 
15. Одговара за преузете финансијске обавезе Установе; 
16. Одговара за законитост плаћања са рачуна Установе; 
17. Одговора  за благовременост израде годишњег финансијског извештаја Установе; 
18. Одговора за придржавање одредби Одлуке о буџету општине Ковин које се односе на 

обавезе индирекних корисника новчаних средстава; 
19. Доноси план јавних набавки; 
20. Предлаже мере за отклањање поремећаја о пословању; 
21. Извршава судске одлуке које се односе на Установу; 
22. Стара се о спровођењу мера безбедности и здравља на раду и мера противпожарне 

заштите; 
23. Одобрава службена путовања запосленима у Установи; 
24. Присуствује седницама Управног одбора без права одлучивања; 
25. Доноси упуства за рад запослених и издаје радне налоге; 
26. Спроводи одлуке Скупштине општине Ковин које се односе на „Устаову за спорт“ Ковин; 
27. Одговорно је лице за одобравање захтева за трансфер средстава; 
28. Врши и друге послове утврђене законом, и другим општим актима установе; 

 
Члан 5. 

 
Радно место: САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

И СПОРТ 
 

Звање ОПЕРАТИВНИ СПОРТСКИ МЕНАЏЕР 
Шифра радног места СО30600 
Захтевана стручна спрема: Стечено високо образовање  

- на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, односно на 
основним студијамау трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету 
или 
-на студијама првог степена у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова (основне академске, односно струковне 
студије), студије у трајању од три године 
или 
-више образовање по прописима који су важили до 
10.09.2005. године 
Према врсти стручне спреме која је утврђена 
подзаконским актима Министарства омладине и 
споорта. 

Захтевана додатна знања 
(испити): 

Знање рада на рачунару 

Захтевано радно искуство Најмање 3 ( три ) године у области спорта и физичке 
културе 

Број извршиоца: 1 

ОПИС ПОСЛОВА: 

1. Извршава планове коришћења спортских објеката и на терену контролише понашање одго-
ворних лица у спорту у делу искоришћености спортских објеката;  
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2. Предлаже мере за побољшање услова за обављање тренажних процеса и одигравање утак-
мица на спортским објектима; 

3. Припрема и предлаже програме и планове рада у спортским објектима и одговоран је за 
њихово испуњење; 

4. Контролише поштовање распореда коришћења спортских објеката; 
5. Обезбеђује да се спортски реквизити, средства и машине користе на начин да не дође до 

њиховог уништења и злоупотребе; 
6. Спроводи налоге у делу припремљености објеката за све видове манифестација, такмичења 

и тренинга; 
7. Врши сталну контролу и одговоран је за стварање услова којима се обезбеђује сигурност 

спортиста, глeдаоца и других корисника спортског објекта; 
8. Врши активности и мере у циљу да обезбеди да се корисници услуга понашају у складу са 

кућним редом; 
9. Води и израђује записнике са седница органа и комисија Установе; 
10. Стара се о припремама седница органа и комисија Установе; 
11. Обавља административно-техничке после, прима и заводи пошту, води деловодни про-

токол, припрема и заводи писани материјал, доставља и експедитује пошту; 
12. Архивира документацију и задужен је за чување исте; 
13. Води евиденцију присутности на ради и о одсуствовању запослених, израђује решење за 

коришћењу годишњих одмора и одсуствима са рада, води и друге потребне евиденције из 
области радних односа, у складу са Законом; 

14. Требује и обезбеђује канцеларијски материјал; 
15. Планира пропагандне активности и стара се о организацији истих; 
16. Организује јавну афирмацију и промоцију спортског туризма по програму Установе; 
17. Организује спортске кампове за младе селекције спортиста и припрему спортских екипа 

организација у области спорта на територији општине Ковин; 
18. Доставља извештаје о свом раду на захтев директора; 
19. Ради и друге послове по налогу директора. 

 За свој рад одговара директору Установе. 
 

Члан 6. 
 

Радно место: ОРГАНИЗАТОР РЕКРАЦИЈЕ У СПОРТУ-
САРАДНИК ЗА СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ И ТЕРЕНЕ 

Звање СПОРТСКО РЕКРАТИВНИ ВОДИТЕЉ 
Шифра радног места: СО30400 
Захтевана стручна спрема: Високо образовање 

- на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијамана факултету 
или  
- на студијама првог степена у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова (основне академске, односно струковне студије 
у трајању од три године  
или 
вишем образовању по прописима који су важили до 
10.09.2005. године 
Према врсти стручне спреме која је утврђена под-
законским актима Министарства омладине и 
спорта. 
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Захтевана додатна знања 
(испити): 

Знање рада на рачунару 

Захтевано радно искуство Најмање 3 ( три ) године у спорту и физичкој култури 
Број извршиоца: 1 

ОПИС ПОСЛОВА: 
1. Извођење програма рекреативног вежбања, подучавање спортиста и рекреативаца, 

припремање вежбача за манифестације и рекреативна такмичења; 
2. Контрола физичких способности вежбача; 
3. Организовање и вођење рекреативних манифестација и такмичења; 
4. Обезбеђење материјално-техничких услова за извођење рекреативних активнисти; 
5. Организује и контролише рад домара, спортских редара, хигијеничара и других лица које 

се ангажују на утакмицама и другим спортским манифестацијама; 
6. Предлаже директору Установе активности за унапређење рада спортских објеката; 
7. Планира активности промоције спортских објеката; 
8. Спроводи анкете о задовољствима спортиста које се односе на услове рада, тренинга и сл. 
9. Врши дневне прегледе свих средстава, инсталација и реквизита и подноси извештаје 

директору Установе; 
10. Стара се о адекватном коришћењу спортских реквизита и средстава; 
11. Заједно са сарадником за физичку културу и спорт организује припреме спортских 

објеката за све манифестације, такмичења и тренинге; 
12. Примењује процедуре за безбедност корисника услуга (спортиста) и посетиоца; 
13. Прати трендове и стандарде везане за изградњу и рад спортских објеката у Републици 

Србији; 
14. По налогу директора издаје наруџбенице у области јавних набавки; 
15. Припрема податке за спровођење јавних набавки; 
16. Организује спортске манифестације од значаја за општину Ковин по програму рада; 
17. Обавља оперативне послове у области спортско-инфраструктурних пројеката; 
18. Прати конкурсе, пружа помоћ, даје упутства и инструкције организацијама у области 

спорта за пројекте у области спорта; 
19. Врши упис у регистар спортских објеката Републике Србије и матичне евиденције, као и 

друге евиденције за потребе Министарства омладине и спорта и Републичког завода за 
спорт; 

20. Доставља извештаје о свом раду на захтев директора; 
21. Ради и друге послове по налогу директора. 

 Запослени је за свој рад одговоран директору Установе. 
 

Члан 7. 
 

Радно место: САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО - 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК 

Шифра радног места: ГО20400 
Захтевана стручна спрема: Високо образовање 

- на академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ 
бодова, по пропису које уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године 
- на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање од 10.09.2005. године. 

Захтевана додатна знања 
(испити): 

Испит за рачуновођу 
Познавање рада на рачунару 
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Захтевано радно искуство Најмање 3 (три) године на рачуновоствено-
финансијским пословима. 

Број извршиоца: 1 

ОПИС ПОСЛОВА: 
1. Израђује радну верзију (нацрт) финaнсијског плана Установе и прати извршење плана; 
2. Израђује финансијскe извештајe (завршнe рачунe); 
3. Прати финансијско рачуноводствене прописе и одлуке Скупштине општине Ковин које се 

односе на финансирање индирекних корисника буџета; 
4. Учествује у изради Правилника о рачуновоственим политикама; 
5. Саставља финансијске прегледе, анализе и извештаје по захтеву директора Установе и 

надлежног органа локалне самоуправе; 
6. Формира документацију и попуњава прописане обрасце за требовање новчаних средстава 

из буџета општине; 
7. Врши плаћања по смерницама директора Установе; 
8. Обавља послове на обрачуну плата, накнада и других примања запослених; 
9. Контролише исправност књиговоствених исправа; 
10. Евидентира пословне промене у помоћној и главној књиги; 
11. Доставља одређене финансијске податке по захтеву директора Установе; 
12. Врши обрачун амортизације за основна средства; 
13. Припрема пописну комисију за попис земљишта, објеката, основних срестава, инвентара и 

др.; 
14. Свакодневно прати стање на рачуну Установе и књижи изводе; 
15. Врши усаглашавање главне и помоћне књиге и усаглашавање стања књиге основних 

средстава и главне књиге; 
16. Подиже и уплаћује готовину на рачуну Установе; 
17. Прати материјално-финансијске прописе и одговорна је за њихову примену; 
18. Обавља послове у вези здравственог и пензионог осигурања запосленог; 
19. Одговорна је за архивирање документације из свог делокруга рада; 
20. Сачињава захтев за трансфер средстава и одговорно је лице за оверавање захтева буџета 

општине Ковин; 
21. Врши електронско плаћање; 
22. Доставља извештаје о свом раду на захтев директора; 
23. Ради и друге послове по налогу директора Установе. 

 За свој рад одговара директору. 
 

Члан 8. 
 

Радно место: ДОМАР-РЕФЕРЕНТ ЗАШТИТЕ  
ОД ПОЖАРА 

Шифра радног места: ГО50800 
Захтевана стручна спрема: Средња стручна спрема 
Захтевана додатна знања 
(испити): 

-Положен испит за рад са судовима под притиском; 
-Положен испит у области заштите од пожара 

Захтевано радно искуство Најмање 1 ( једна ) година на пословима одржавања 
опреме или домарским пословима. 

Број извршиоца: 1 

ОПИС ПОСЛОВА: 
1. Свакодневно обавља преглед зграде за спорт и физичку културу (Хале спортова) и 

пословног простора где су смештене стручне службе; 
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2. Врши контролу исправности инсталација (електро, водоводних, парних и сл.); 
3. Врши контролу противпожарне опреме, средстава и уређаја заштите од пожара и 

контролише распоред истих према плану заштите од пожара; 
4. Обавља  основне механичарске, електричарске и водоинсталатерске послове; 
5. Припрема објекат, опрему и инсталације за рад; 
6. Обавештава директора Установе о уоченим неправилностима у објекту и већим кваровима 

на системима и инсталацијама; 
7. У случају потребе обавештава јединицу за заштиту од пожара и предузима мере да се 

ослободе пролази око објекта за улазак возила противпожарне заштите; 
8. Пушта опрему и постројења у оперативни рад и зауставља после одржаних утакмица и 

других манифестација; 
9. Сачињава план одржавања опреме у згради за спорт и физичку културу (Хали спортова); 
10. Води евиденцију о кавровима и извршеним поправкама и тебује материјал за поправке; 
11. Преузима гориво и уље за моторну косачицу; 
12. Доставља извештаје о свом раду на захтев директора; 
13. Одржава хигијену у спортском објекту основне школе „Ђура Јакшић“ у Ковину; 
14. Ради и друге послове по налогу директора Установе. 

 За свој рад одговара директору Установе, 
 
 

РАДНА МЕСТА ЗА КОЈА СЕ КАО ПОСЕБАН УСЛОВ ПРЕДВИЂА  ДА ЗАПОСЛЕНИ 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПРОВЕДЕ НА ПРОБНОМ РАДУ 

 
Члан 9. 

Пробни рад као посебан услов за заснивање радног односа може се утврдити за следећа радна 
места: 
 

1.Сарадника за физичку културу; 
2.Организатор рекреације у спорту - сарадник за спортске објекте и терене; 
3.Домар-референт заштите од пожара. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

Распоређивање радника према овом правилнику извршити у року од 8 дана од дана 
ступања акта на снагу. 
 

Члан 11. 
Тумачење одредби овог акта даје доносилац. 

 
Члан 12. 

Правилник ступа на снагу  8 (осмог) дана од прибављања сагласности од Општинског већа 
општине Ковин. 

 
Текст правилника објављује се на огласној табли Установе. 

 
ВД ДИРЕКТОР „УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ“ КОВИН 

број 1/25-2018 од 21.02.2018.године 
 

            В.Д.  ДИРЕКТОР-а 
                                                                                Дејан Јањевић, дипл. менаџер
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