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АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
69.
На основу члана 192. Закона о
општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“,
бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“, бр.
30/2010), члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013,
63/2013-исправка,
108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и
99/2016) и члана 19. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2017. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2016 и 1/2017) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

– програмска класификација 2003-0001,
функционална класификација 920, позиција
127, економска класификација 4631 – Социјална давања запосленима.
3. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске
управе Ковин, са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840-119640-11, преносом
средстава на рачун Гимназије и Економске
школе „Бранко Радичевић“, број 8401178660-89.
4. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски – за немене за које се иста одобравају и 8 дана по
утрошку средстава достави извештај о утрошеним средствима.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-28/2017-II од 19. априла 2017. г.
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл.дефектолог

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2017. годину („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2016 и 1/2017)
са раздела 3, глава 3.1. Општинска управа,
Програм 15 – Локална самоуправа – програмска класификација 0602, Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе –
програмска класификација 0602-0001, функционална класификација 112, позиција 258,
економска класификација 49912 – ТЕКУЋА
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, преносе се средства
Гимназији и економској школи „Бранко
Радичевић“ у износу од 64.162,00 динара за
немене исплате солидарне помоћи запосленој
Биљани Јереминов због смрти брачног друга.
2. Обавезује се Гимназија и економска школа „Бранко Радичевић“ да исплати
износ од 64.162,00 динара на име солидарне
помоћи Биљани Јереминов са раздела 3.
глава 3.1. – Општинска управа, Програм 10 –
Средње образовање, 2003 Програмска
активност – Функционисање средњих школа

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
70.
На основу члана 63. став 1. тачке 11.
Статута општине Ковин („ Сл.лист општине
Ковин“, бр.11/2012- пречишћен текст 25/2013
и 2/2015), а у вези члана 19. став 1, тачка 3.,
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.
72/11, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон
и 108/2016)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
13.4.2017. године донело је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
СКОРЕНОВАЦ
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Члан 1.
Јавном предузећу „Ковински комуналац“ Ковин преноси се право коришћења
јавне чесме са пречистачем воде за пиће
која се налази у непокретности изграђеној на
катастарскoj парцели бр. 2, уписаној у као
јавна својина у лист непокретности 7325 К.О.
Скореновац, улица Братства Јединства бр. 51.

својини („Сл.лист општине Ковин“ бр.
22/2012) и члана 63. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“
број 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
13.4.2017. године, донелo је

Члан 2.
Јавно предузеће „Ковински комуналац“ Ковин ће јавну чесму описану у члану 1.
ове Одлуке користити у функцији своје
делатности, у складу са важећим прописима

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 3.
Јавно предузеће „Ковински комуналац“ Ковин нема својинска права на предметној ствари, односно нема право отуђења,
укључујући размену, пренос права коришћења и стављања хипотеке.
Члан 4.
На основу ове Одлуке, Јавно предузеће „Ковински комуналац“ Ковин закључиће уговор са општином Ковин о преносу права коришћења на предметној ствари ближе
описане у члану 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, и објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-25/2017-III од 13. априла 2017. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

71.
На основу члана 29.став 4. Закона о
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011,
88/2013 и 105/2014), члана 3. став 2, 3. и 4
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“,бр.24/2012,
48/2015 и 99/2015), члана 14. став 1. Одлуке о
располагању непокретностима у јавној

Члан 1.
Отуђују се из јавне својине непокретности у јавној својини општине Ковин,
уписане у ЛН 6097 КО Ковин, и то: парцела
број 703/2 у површини од 00 ха 1а 94 м² и
парцела број 703/3 у површини од 00ха 00 а
40м2.
Члан 2.
Отуђењем непокретности из јавне
својине општине Ковин решавају се имовинско правни односи на парцелама број 703/2 у
површини од 00 ха 01 а 94 м² и катастарској
парцели број 703/3 у површини од 00 ха 00 а
40 м².
Оправданост и целисходност отуђења
непокретности из члана 1. ове Одлуке из јавне својине општине Ковин, непосредном погодбом, садржана је у чињеници да су исте
депоседирањем узете из власништва ранијем
сопственику Маринковић Јордану, оцу Миленковић рођ.Маринковић Србијанке, Решењем општинског комитета за урбанизам и
стамбено комунална питања број IV-46244/83 од 12.10.1983. године и нису приведене
намени. Из тих разлога се отуђење напред
наведених непокретности из јавне својине не
може реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности
непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке
спроводи се сагласно одредбама Закона о
јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда и Одлуке о
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располагању непокретностима у јавној својини.

72.

Члан 4.
Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, образована Одлуком о покретању поступка отуђења непокретности у
јавној својини општине Ковин непосредном
погодбом, Општинског већа општине Ковин
бр.463-6/2017-III од 22.12.2016. године, спровела је поступак отуђења из јавне својине
општине Ковин непосредном погодбом непокретности описане у члану 1. ове Одлуке.
У поступку, Комисија је прибавила
извештај надлежног пореског органа о процени тржишне вредности предметне непокретности. Комисија је након спроведеног
поступка дала предлог Општинском већу о
отуђењу из јавне својине општине Ковин
непокретности из члана 1.ове Одлуке.

На основу члана 27. став 10. и члана
29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
члана 7. став 1. Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини („Сл. лист општине Ковин“, број 22/2012), члана 19. став 1.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, број
24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 63. став
1. тачка 10. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, број 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана 13.4.2017.
године, донело је

Члан 5.
Непокретности из члана 1.ове одлуке
отуђује се из јавне својине општине Ковин по
цени од 46.500,00 (четрдесет шест хиљада
петстотина динара), што је више од процењене тржишне вредности коју је утврдио
надлежни порески орган, а која износи
45.864,00 динара (четрдесет пет хиљада
осамсто шесдесет четири динара).
Члан 6.
О отуђењу непокретности из члана 1.
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин
закључиће се уговор о купопродаји који ће
бити оверен код Јавног бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-27/2017-III од 13. априла 2017. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН –
ПАРЦЕЛА бр. 2512 и 2513 К.О. КОВИН
Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ Оглас за прикупљање писмених понуда у поступку отуђењa
грађевинског земљишта из јавне својине
општине Ковин и то:
 катастарска парцела број 2512 у
укупној површини од 00 ха 1 а 25
м², уписана у лист непокретности
бр.6097 КО Ковин, на којој се налази стамбени објекат површине
57 м² и
 катастарска парцела број 2513 у
укупној површини од 00 ха 02 а
39 м², уписана у лист непокретности бр. 6097 КО Ковин
Члан 2.
Наведене катастарске парцеле налазе
се у грађевинском реону у насељу Ковин,
блоку 47, у зони породичног становања.
Члан 3.
Право подношења писмених понуда
за отуђење непокретности из члана 1. ове
Oдлуке имају физичка и правна лица и
предузетници.

Страна 4 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 4.
Понуда се даје заједно за обе катастарске парцеле са изграђеним објектом на
парцели бр.2512 КО Ковин.
Члан 5.
Почетна купопродајна цена непокретности које се отуђују из јавне својине општине Ковин, утврђује се у висини тржишне
вредности предметне непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у
динарској противвредности по средњем
званичном курсу Народне банке Србије, на
дан уплате.
Члан 6.
Купопродајна цена непокретности
утврђује се на основу акта надлежног органа,
којим је извршена процена тржишне вредности непокретности.
Члан 7.
Општинско Веће oпштине Ковин ће
посебним актом формирати Комисију за
спровођење поступка прикупљања писмених
понуда.
Комисија из става 1. овог члана ће
саставити текст огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда.
Оглас из става 2. овог члана објављује
Општинско веће општине Ковин у дневном
листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-26/2017-III од 13. априла 2017. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
Ђура Крстић

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
73.
На основу члана 20. и 24. став 3.
Закона о јединственом бирачком списку
(„Сл. гласник РС, бр. 104/09 и 99/2011),
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ИЗБОРНА КОМИСИЈА КОВИН,
на седници одржаној 20.4.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА
БИРАЧА У ОПШТИНИ КОВИН
1. Коначан број бирача у делу Јединственог бирачког списка за подручје општине Ковин је 29.145.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Ковин“.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-1/2017-I-184 од 20. априла 2017. г.
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Татјана Раденковић-Јакшић-дип.правник
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