СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XVII БРОЈ 7

КОВИН, 30. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
108.
На основу члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016др.закон и 47/2018), члана 39. став 1. тачка 6.
а у вези са чланом 15. ст1. тачка 15 и члана
60. ст1. тачка 29 Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр 1/ 2019),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
30.8.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА
ПОСВЕЋЕНОГ ПИСЦУ
АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЋУ-ПЕТЕФИ
ШАНДОРУ
Члан 1.
Подиже се споменик посвећен Александру Петровићу- Петефи Шандору, на подручију општине Ковин, на јавној површини
испред Дома културе у Скореновцу ( катастарска парцела број 1098/1 КО Скореновац).
Споменик се подиже поводом обележавања
70. година постојања КУД „Петефи Шандор“
из Скореновца.
Члан 2.
Средства за израду и постављање
споменика из члана 1.ове Одлуке обезбеђена
су у оквиру МЗ Скореновац путем донације
„Бетхлен Габор“ из Републике Мађарске.
Члан 3.
Радови на подизању споменика из
чл.1. ове Одлуке извршиће се под условима
које су прописале надлежне институције.

Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Комисија за споменике и називе улица, тргова и других делова насељених места на територији општине Ковин, формирана Решењем
Општинског већа општине Ковин бр: 0151/2018-III од 03.04.2018.године.
Члан 5.
Ову Одлуку доставити
заједници Скореновац.

Месноj

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 63-8 од 30. августа 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

109.
На основу члана 1 Одлуке о покретању поступка давања у закуп не покретности у јавној својини Општине Ковин („Службени лист општина Ковин“, број 5/2019),
члана 6 и 9 Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гласник РС” број 16/2018),
члана 25 став 1 Одлуке о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 3/2019) и члана 39 став 1 тачка 27 Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ 1/2019)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 30.8.2019.
године донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДАВАЊА У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН

30. Август 2019. године

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља „Ковин“,
у Гају улица 9. Маја број19, на парцели 939,
л.н.5 КО Гај, укупне површине 64 м2 ;
7.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља „Ковин“,
у Дубовцу, улица Цара Лазара бр. 93, на
працели број 356, 2729 КО Дубовац, укупне
површине 30 м2 ;
Укупна површина пословног простора који се даје у закуп износи 490 м2.
8.

Члан 1.
На основу расписаног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп
пословног простора у јавној својини општине
Ковин, на период од 15 година Здравственa
установa апотека „Пет Плус“ Београд, Ул.
Зрењанински пут бр.152, Борча, изабрана је
као најповољнији понуђач у поступку прикупљања писмених понуда за давање у закуп
пословног простора и то:
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР- у згради
Дома здравља „Ковин“ у Ковину, улица Трг
ослобођења бр.4 на парцели број 2964/2,
л.н.6097 КО Ковин, укупне површине 132 м2;
1.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља „Ковин“,
у Баваништу, улица Tрг Зорана Ђурђева бр.
14, на працели број 1946, л.н.3534 КО
Баваниште, укупне површине 74 м2 ;
2.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља „Ковин“,
у Скореновцу, улица Братства јединства бр.
36, на парцели број 601/1, л.н.7325 КО
Скореновац, укупне површине 52 м2 ;
3.

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
л.н.2121 КО Плочица, укупне површине 52
м2 ;
4.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља „Ковин“,
у Мраморку, улица Жарка Зрењанина број
65Б, на парцели 1877, л.н.19 КО Мраморак
укупне површине 35 м2 ;
5.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради
здравствене станице Дома здравља „Ковин“,
у Делиблату, улица Браће Бузаџије број 40,
на парцели 1265,л.н.2988 КО Делиблато,
укупне површине 50 м2 ;
6.

Члан 2.
Поступак давања у закуп пословног
простора прикупљањем писмених понуда из
члана 1.ове Одлуке спроводи се сагласно
одредбама Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда и Одлуке о прибављању и
располагању непокретностима у јавној
својини.
Члан 3.
Комисија за прикупљање писмених
понуда за давање у закуп пословног простора
из члана 1 ове Одлуке, образована Решењем
Скупштине општине Ковин бр.02-8/2019-I од
02.07.2019.године, спровела је поступак прикупљања писмених понуда.
Комисија је након спроведеног поступка и отварања приспелих понуда дана
18.07.2019. године сачинила Записник о отварању писмених понуда, у коме је констатовано следеће:
По расписаном јавном огласу за
давање у закуп пословног простора у јавној
својини општине Ковин прикупљањем писмених понуда, наведеног у члану 1.ове Oдлуке, објављеног у дневном листу „Данас“ дана
03.07.2019.године, пристигла је једна благовремена и потпуна понуда од понуђача
Здравствене установе апотека „Пет Плус“
Београд, Ул. Зрењанински пут бр.152, Борча.
Понуђач Здравственa установa апотека „Пет Плус“ Београд, Ул. Зрењанински пут
бр. 152, Борча понудио је закупнину на ме-
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сечном нивоу за пословни простор из члана
1.ове одлуке у износу од 381.000,00 динара.
Почетни износ закупнине за укупну
површину од 490 м² пословног простора наведеног у тачкама 1-8 члана 1.ове одлуке био
је 380.000,00 динара.
Члан 4.
Изабрани понуђач доставио је понуду
на износ од 381.000,00 динара за укупну површину од 490 м² пословног простора који се
даје у закуп, што је више од почетне цене
закупнине утврђене Одлуком о покретању
поступка давања у закуп пословног простора
у јавној својини општине Ковин, која је износила 380.000,00 динара.
Члан 5.
О давању у закуп пословног простора
из члана 1 ове Одлуке закључиће се уговор о
закупу пословног простора.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
Уколико најповољнији понуђач не
закључи уговор о закупу пословног простора
из члана 1. ове Одлуке у року од 15 дана од
дана, пријема писменог позива, губи право на
повраћај уплаћеног депозита.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу у року од
8 дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 361-106/2019-I од 30. августа 2019. г.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

110.
На основу члана 116. став 1. 2. 5. и 6.,
члана 117. став 3. тачка 4. и став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 и 27/2018),
члана 39. став 1. тачка 55. Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број
1/2019) и члана 104. Пословника Скупштине
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 17/2009 и 14/2015)
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 30.8.2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
"САВА МАКСИМОВИЋ" МРАМОРАК
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора ОШ "Сава Максимовић"
Мраморак, пре истека мандата:
ПЕТАР БЕЛЕУЦА, из Мраморка,
Војвођанска 8, из реда родитеља.
II
ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског
одобра ОШ "Сава Максимовић" Мраморак:
ДАРКО НОВИЧИЋ, из Мраморка,
Дунавска 33, из реда родитеља.
III
Мандат
новоименованом
члану
Школског одбора из тачке II овог Решења
траје до краја мандата Школског одобра ОШ
"Сава Максимовић" Мраморак, именованог
Решењем Скупштине општине Ковин број
61-45/2018-I од 05. јуна 2018. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-38/2019-I од 30. августа 2019. г.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
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АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
111.
На основу члана 2.став 4. Одлуке о
образовању Радног тима општине Ковин за
инклузију Рома („Сл.лист општине Ковин“
број 1/2014) и члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, број 1/2019),
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 28.6.2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА РАДНОГ ТИМА ОПШТИНЕ
КОВИН ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
I
У решењу о именовању чланова Радног тима општине Ковин за инклузију Рома
број 9-2/2019-II од 20.02.2019. године тачка
1. подтачка 3. мења се тако да:
уместо „Милче Милутинов – члан
представник Установе „Центар за социјални
рад Ковин “ у Ковину треба да стоји „ Јована
Вујичин - члан представник Установе „ Центар за социјални рад Ковин “ у Ковину .
II
У осталом делу Решење остаје непромењено.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број 9-15 /2019-II од 28. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл.дефектолог

112.
На основу члана 56. став 1. тачка 11.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, број 1/2019),
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН, дана 01.07.2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
РОМА У ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА
I
У решењу о именовању Комисије за
избор корисника помоћи за решавање положаја Рома у области становања број 9-3/2019II од 20.02.2019.године тачка 1. подтачка 3.
мења се тако да:
уместо „Милче Милутинов – члан
представник Установе „Центар за социјални
рад Ковин “ у Ковину треба да стоји „ Јована
Вујичин - члан представник Установе „ Центар за социјални рад Ковин “ у Ковину .
II
У осталом делу
непромењено.

Решење

остаје

III
Решење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 9-16 /2019-II од 01. јула 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл.дефектолог

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
113.
На основу члана 60. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, бр.1/2019),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
09.7.2019. године, донело је
О Д Л У К У
О ПРИХВАТАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ПАЦИЈЕНАТА НА
ДИЈАЛИЗУ
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Члан 1.
ПРИХВАТА СЕ на коришћење возило за превоз пацијената на дијализу марке
FIAT, модел DUCATO 2,3 MULTIJET 130
KS L2H2, са следећим подацима:
- радна запремина (cm3): 2.287;
- тип возила: путничко;
- снага мотора KS: 130;
- врста горива: евро-дизел 6
стандард потрошње горива;
- маса возила (kg): 2.100;
- број места за седење укључујући
и возача: девет (9).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у „Сл.
листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 51-9/2019-III од 09. јула 2019. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровћ., дипл.дефектолог

114.
На основу члана 51. Закона о јавној
својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013,
105/2014,
104/2016-др.закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 1/2019) и писменог
захтева Министарства унутрашњих послова,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Панчеву, Ватрогасно
спасилачка јединица Ковин, број 23/2019 од
21.7.2019. године,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
26.8.2019. године, донело је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА
ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА
I
ОПШТИНА КОВИН преноси право
коришћења на покретним стварима које нису
неопходне за вршење послова из делокруга
општине Ковин и то:
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4 Турбо млазнице са ручицом ф 52 мм,
200 лит/мин;
- 10 ватрогасних црева ф 52 мм, дужине 15
м, 16 бара, тип TOP-SYNTHETIC N/50 са
кованим спојкама;
- 4 ватрогасних црева ф 75 мм, дужине 15
м, 16 бара, тип TOP-SYNTHETIC N/50 са
кованим спојкама,
на Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, Ватрогасно спасилачку јединицу Ковин.
-

II
Покретне ствари из тачке I ове Одлуке преносе се ради унапређења процеса рада
и ефикаснијег обављања послова из делокруга Ватрогасно спасилачке јединице Ковин.
III
Покретне ствари из члана 1. ове Одлуке преносе се Ватрогасно спасилачкој јединици Ковин на трајно коришћење.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 217-14/2019-III од 26. августа 2019. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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115.
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
26.8.2019. године донелo је
II ОДЛУКУ
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
30.000,00 динара.
Члан 2.
Средства из члана 1. додељују се
Удружењу пчелара „Делиблатски мед“ из
Делиблата.
Члан 3.
Председник општине Ковин, закључује појединачни уговор 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.
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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 26. августа 2019. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

116.
На основу члана 9. Одлуке о ауто
такси превозу путника и лимо сервису на
територији општине Ковин („Службени лист
општине Ковин“ број 3/2019) и члана 60 став
1 тачка 29 Статута општине Ковин („Службени лист општина Ковин“, број 1/2019)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној 09.7.2019. године, доноси
ПРАВИЛН ИК
О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се програм, начин и трошкови полагања испита за
обављање такси превоза на територији општине Ковин (у даљем тексту: испит).
Члан 2.
Испит може да полаже физичко лице
које поседује возачку дозволу "Б" категорије
најмање 5 година (у даљем тексту: кандидат).
На основу положеног испита издаје
се Сертификат о положеном испиту о познавању територије општине и прописа из области саобраћаја.
Сертификат се може користити само
у поступку добијања такси дозволе за возача
за обављање такси превоза на територији
општине Ковин.
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ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Члан 3.
Програм полагања испита обухвата
следеће области:
- познавање ошпштине Ковин и
- познавање прописа којим се уређује такси
превоз.
Програм из става 1. овог члана, саставни је део овог Правилника.
НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Члан 4.
Испит се полаже пред Стручном комисијом за такси дозволу за возило и такси
дозволу за возаче (у даљем тексту: Комисија).
Комисију из става 1. овог члана образује председник општине Ковин, на предлог
одељења Општинске управе Ковин, надлежног за послове саобраћаја (у даљем тексту:
надлежно одељење).
Комисију сачињавају председник и
два члана.
Председник и чланови Комисије су
испитивачи .
Такси возачи су у обавези да добију
Сертификат о положеном испиту о познавању територије општине и прописа из области
саобраћаја, прибаве потврду да возило испуњава услове у погледу границе издувне емисије прописане најмање нормом "ЕУРО-3" и
поставе кровну ознаку са грбом општине и
бројем у року од три месеца од дана добијања такси дозволе.
Члан 5.
Административно-стручне и техничке послове везане за полагање испита обавља надлежно одељење.
Висина накнаде за полагање испита
утврђује се у износу од 6.000,00 динара и иста се уплаћује на рачун Општинске управе
Ковин.
Накнаду из става 2. овог члана сноси
кандидат.
Члан 6.
Полагање испита у складу са овим
Правилником вршиће се прве недеље у месецу.

Страна 7 Број 7

У случају указане потребе могу се
организовати накнадни термини за полагање
испита.
О распореду полагања испита кандидати ће бити обавештени на погодан начин.
Кандидати полажу испит по редоследу пријављивања.
Члан 7.
Кандидати за полагање испита подносе пријаву надлежном одељењу, која садржи:
- име, очево име и презиме,
- датум и место рођења,
- јединствен матични број,
- адресу пребивалишта и
- контакт телефон.
Члан 8.
Уз пријаву из члана 7. овог Правилника кандидат прилаже:
- фотокопију личне карте (ако је са
"чипом" потребно је доставити
очитану личну карту),
- фотокопију возачке дозволе "Б"
категорије и
- доказ о уплати средстава на име
накнаде полагања испита.
Члан 9.
Кандидату који не испуњава услове
прописане чланом 2. овог Правилника или
који уз пријаву не приложи доказе из члана 8.
овог Правилника, неће се одобрити полагање
испита.
Члан 10.
Испит се полаже усмено.
Пре полагања испита, Комисија утврђује идентитет сваког кандидата увидом у
лични документ (личну карту или путну исправу).
Кандидату који не покаже на увид
лични документ неће бити омогућено полагање испита, такав кандидат се удаљава са
испита, а податак о томе уноси се у записник.
Кандидат који у току трајања испита
омогући Комисији увид у лични документ,
испит ће полагати после свих пријављених
кандидата.
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Члан 11.
Број питања која ће се поставити кандидатима за сваку област утврђује Комисија.
Знање кандидата показано на испиту
оцењује се "положио-ла", односно "није положио-ла".
Члан 12.
О полагању испита води се записник.
Записник садржи:
- име, презиме и пребивалиште
кандидата,
- састав Комисије,
- место, дан и час полагања испита,
- оцену полагања испита,
- податке о одлагању или одустајању
од испита и друге податке од значаја
за полагање испита.
Записник о току испита води Комисија.
Записник потписују председник и
чланови Комисије.
Председник Комисије јавно саопштава кандидату резултат испита.
Члан 13.
Ако кандидат не приступи полагању
испита у време одређено за полагање, изричито или прећутно одустане од полагања
(пре почетка испита изјави да од испита одустаје), не приступи полагању у року за који је
испит одложен или не покаже на увид лични
документ, сматра се да није положио испит.
Члан 14.
На молбу кандидата, Комисија може
да одложи испит.
Члан 15.
На основу записника о полагању испита, кандидату који је положио испит, одељење издаје Сертификат о положеном испиту о познавању територије општине и прописа из области саобраћаја.
Сертификат из става 1. овог члана
садржи:
- назив органа који издаје уверење,
- пропис на основу којег се издаје,
- област за коју се издаје уверење,
- име, презиме, датум и место рођења кандидата,
- пребивалиште кандидата,
- датум и место полагања испита и
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- датум и место издавања уверења.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Ковин".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 344-46/2019-III од 09. јула 2019. г.
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл. дефектолог

117.
На основу Одлуке Општинског већа
општине Ковин број 361-83/2019-III од
07.06.2019. године, члана 6 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања имовинских права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“,бр.16/2018), члана 25 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, 3/2019) и члана 60. став 1. тачка 15.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“ број 1/2019)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН дана 05.7.2019.године донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У КОВИНУ У УЛИЦИ ЦАРА
ЛАЗАРА БР. 109 ПРИКУПЉАЊЕМ
ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Члан 1.
На основу расписаног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп
пословног простора у Ковину у улици цара
Лазара бр. 109
СТР на велико и мало „Wеifert“,
предузетника Владан Крчадинац из Панчева, ул. Стевице Јовановић бр.35 , изабрана је као једини понуђач у поступку прикупљања писмених понуда за давање у закуп
пословног простора и то:
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1.
Пословни простор у приземљу стамбено пословне зграде у Улици цара Лазара бр. 109, корисне површине 54 м2, који је уписан као посебан део зграде бр. 1, изграђене на
катастарској парцели бр. 2978 КО
Ковин.
Пословни простор се налази у првој
зони и даје се у закуп на период до 5
(пет) година.
Члан 2.
Поступак давања у закуп пословног
простора прикупљањем писмених понуда из
члана 1 овог Решења спроводи се сагласно
одредбама Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Ковин.
Члан 3.
Комисија за прикупљање писмених
понуда за давање у закуп пословног простора
из члана 1 овог Решења, образована Решењем
Општинског већа општине Ковин бр.36183/2019-III од 07.06.2019.године, спровела је
поступак прикупљања писмених понуда.
Комисија је након спроведеног поступка и отварања приспелих понуда дана
27.06.2019. године сачинила Записник о отварању писмених понуда са предлогом Општинском већу општине Ковин о прихватању
понуде понуђача СТР на велико и мало
„Wеifert“ предузетника Владан Крчадинац
из Панчева ул. Стевице Јовановић бр.35
као једине и исправне понуде.
Члан 4.
Изабрани понуђач доставио је понуду
на износ од 650,00 динара по м², што је за
50,00 динара више у односу на почетну цену
закупнине утврђене Одлуком о давању у
закуп пословног простора у јавној својини
општине Ковин, а која износи 600,00 дин./м²
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Члан 5.
О давању у закуп пословног простора
из члана 1 овог Решења закључиће се уговор
о закупу пословног простора.
Пре закључења уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
Уколико најповољнији понуђач не
закључи уговор о закупу пословног простора
из члана 1 овог Решења у року од 15 дана од
дана пријема писменог позива, губи право на
повраћај уплаћеног депозита.
Члан 6.
Против овог Решења, сваки учесник у
поступку може поднети приговор Општинском већу општине Ковин.
Рок за подношење приговора је 3
(три) дана од дана пријема Решења.
Члан 7.
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 361-83/2019-III од 05. јула 2019. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Зоран Николић, дипл.правник

118.
На основу члана 60. став 1. тачка 29.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, бр 1/2019)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
05.7.2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
НАСТАЛИХ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ НА
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН
I
У Комисију за процену штете од елементарних непогода насталих у току 2019.
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године на пољопривредном земљишту на
територији општине Ковин именују се:
1. ДРАГАН ШЉИВОВAЧКИ,
председник;
2. МИОДРАГ ЈОКА,
дипл.инж.пољ, члан;
3. НЕБОЈША ПЕЈКОВИЋ,
дипл.инж.пољ, члан;
4. ЈОВАНКА СЕКУЛИЋ,
дипл.инж.шум, члан;
5. ДЕЈАН ДЕСПИНИЋ,
дипл.правник, члан
II
Комисија из тачке I овог решења има
следеће задатке:
- у најкраћем року изврши глобалну
процену штете од елементарних непогода
насталих у току 2019. године на пољопривредном земљишту на територији општине
Ковин;
- изађе на лице места и сачини записник о процени штете од града у коме се
прецизно наводи налаз и мишљење Комисије;
- доставља извештај о процени штете
Влади РС – Комисији за процену штете од
елементарних непогода, надлежним органима Министарства Пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Покрајинског секретаријата
за пољопривреду водопривреду и шумарство
и Председнику општине Ковин;
- ради и друге послове прописане Законом о пољопривредном земљишту;
III
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење број 320-19/2013-II од
31.05.2013. године.
IV
Решење доставити председнику и
члановима Комисије, запосленом који ради
на пословима пољопривреде, месним заједницама и архиви.
V
Ово Решење ступа на осмог дана од
дана доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“.

30. Август 2019. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 217-12/2019-III од 05. јула 2019. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Зоран Николић, дипл.правник

119.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009,
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012,
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 60.став 1.
тачка 25. Статута општине Ковин («Сл.лист
општине Ковин», бр. 1/2019), и члана 17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину („Сл.лист општине Ковин“ бр.14/2018,
1/2019 и 4/2019),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2019. годину,
раздео 4., глава 4.1.-Општинска управа, Програм 15- Локална самоуправа -програмска
класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва- програмска класификација 0602-0009, функционална класификација 160, позиција 189, економска класификација 499- ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, о д о б р
а в а ј у се средства у износу од 230.000
динара, у корист индиректног корисника
Библиотека “Вук Караџић“ Ковин- за
исплату отпремнине за одлазак у пензију.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру:
- раздела 4., глава 4.5.– Библиотека „Вук
Караџић“ Ковин, Програм 13. –Развој културе (програмска класификација 1201), Програмска активност- Функционисање локалних установа културе (класификација 12010001), функционална класификација 820Услуге културе, на позицији 286, економска

30. Август 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

класификација 414-Социјална давања запосленима, извор 01-Приходи из буџета,
износ од 230.000 динара.
Члан 3.
Налаже се надлежним одељењима
Општинске управе Ковин и Библиотеци „Вук
Караџић“ Ковин да изврше потребне измене
у Одлуци о буџету општине Ковин за 2019.
годину, Финансијском плану и Плану набавке Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске
управе Ковин, на основу захтева за трансфер
средстава са пратећом документацијом.
Члан 5.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-84/2019-III од 26. августа 2019. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

Страна 11 Број 7

Страна 12 Број 7
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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
108. Одлука о подизању споменика посвећеног
писцу Александру Петровићу – Петефи
Шандору ....................................................... 1
109. Одлука о избору најповољнијег понуђача у
поступку давања у закуп пословног
простора у јавној својини општине Ковин 1
110. Решење о разрешењу и именовању члана
Школског одбора ОШ „Сава Максимовић“
Мраморак ..................................................... 3
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инклузију Рома ............................................ 4
112. Решење о измени Решења о именовању
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становања ..................................................... 4
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КОВИН
113. Одлука о прихватању на коришћење возила
за превоз пацијената на дијализу ............... 4
114. Одлука о преносу права коришћења на
покретним стварима .................................... 5
115. II Одлука о расподели средстава
удружењима грађана за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката у
2019. години ................................................. 6
116. Правилник о полагању испита за обављање
такси превоза на територији општине
Ковин ............................................................ 6
117. Решење о давању у закуп пословног
простора у Ковину у улици Цара Лазара бр.
109 прикупљањем писмених понуда ......... 8
118. Решење о именовању чланова Комисије за
процену штете од елементарних непогода
насталих у току 2019. године на
пољопривредном земљишту на територији
општине Ковин ............................................ 9

Рег. бр.

30. Август 2019. године

Страна

119. Решење о употреби средстава текуће
буџетксе резерве ........................................ 10

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Ковин, Ул. ЈНА бр. 5, Телефон 013/742-104
Штампа: „БЕЛА“ Ковин, Ул. Змај Јовина 30, тел/факс: 013/742-969
Тираж: 80 примерака

