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ОПШТИНЕ КОВИН
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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
457.
На основу члана 18. став 6. и члана 22, 24
и 25. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“, бр. 72/11 и 88/13), члана 13. став 8. и члана
39. став 1. тачка 18. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/12-пречишћен текст
и 25/13)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 15.7.2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КОВИН ТУРИСТИЧКОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
          Туристичкој организацији општине Ковин
преноси се право   коришћења непокретности
изграђеној на катастарској парцели број 3110,
уписаној у ЛН 6097 К.О. Ковин, у улици Цара
Лазара бр. 86 Б и то:
- пословни простор у површини од 48м²,
уписан као пословни простор, улаз 1,
приземље, као посебан део зграде број 1.
Члан 2.
          Туристичка организација општине Ковин
непокретност описаној у члану 1. ове одлуке
користи ће    за обављање своје делатности у
складу са Законом о јавној својини, оснивачком
Одлуком и Статутом Туристичке организације
општине Ковин.
Члан 3.
           Туристичка организација нема својинска
права на предметној непокретности, односно
нема право отуђења, укључујући размену, пренос
права коришћења и стављање хипотеке.
           Туристичка организација општине Ковин не
може предметну непокретност дати у закуп.
Члан 4.
             На основу ове одлуке, Туристичка
организација општине Ковин извршиће упис
права коришћења на непокретности ближе
описаној у члану 1. ове одлуке, у јавну књигу о
евиденцији непокретности и правима на њима.
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Члан 5.
             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 361-10/2014-I од 15. јула 2014. године.
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл. инж. пољ.
458.
На основу члана 18. став 5. и члана 22, 24
и 25. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“, бр. 72/11 и 88/13), члана 13. став 8. и члана
39. став 1. тачка 18. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/12-пречишћен текст
и 25/13)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 15.7.2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ДУБОВАЦ
Члан 1.
Месној заједници Дубовац преноси се право  
коришћења на непокретности изграђеној на
катастарској парцели број 3181/28, уписаној у ЛН
2729 К.О. Дубовац и то:
- Објекат пословних услуга број 1 у
површини од 200м²- зграда Дома културе
у Шумарку.
Члан 2.
         Месна заједница Дубовац ће непокретност
описаној у члану 1. ове одлуке користи ће    за
обављање своје делатности у складу са Законом
о јавној својини, Одлуком о месним заједницама
на територији општине Ковин и Статутом Месне
заједнице Дубовац.
Члан 3.
          Месна заједница Дубовац нема својинска
права на предметној непокретности, односно
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нема право отуђења, укључујући размену, пренос
права коришћења и стављање хипотеке.
Месна заједница Дубовац може може
давати   у закуп предметну непокретност уз
претходну сагласност надлежног органа општине
Ковин.
Члан 4.
            На основу ове одлуке, Месна заједница
Дубовац извршиће упис права коришћења на
непокретности ближе описаној у члану 1. ове
одлуке, у јавну књигу о евиденцији непокретности
и правима на њима.
Члан 5.
             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-18/2014-I од 15. јула 2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
459.
На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (‘’Сл. гласник
РС’’, бр. 129/2007), члана 4. и члана 39. Закона
о прекршајима (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 65/2013)
и члана 39. став 1. тачка 6. у вези са чланом 15.
Статута општине Ковин (“Сл. лист општине
Ковин”, 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 15.7.2014. године,
донела је
О Д Л У К У
О УСКЛАЂИВАЊУ НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА
ПРЕКРШАЈЕ У ОДЛУКАМА ИЗ ОБЛАСТИ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Овом Одлуком, ради усклађивања са
Законом о прекршајима (‘’Сл. гласник РС’’,
бр.65/2013) врше се измене и допуне Одлука
из области комуналних делатности у којима су
одређене новчане казне за прекршаје.
Члан 2.
У Одлуци о комуналном уређењу
насељених места на подручју општине Ковин
(„Сл.лист општинеКовин“, бр. 16/2012),

15. јул 2014. године

Члан 94. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном у износу од 50.000,00
до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
Комунално предузеће, односно друго предузеће
или предузетник који се бави изношењем смећа,
ако:
1) одржавање чистоће на јавним
површинама не врши у складу са годишњим
програмом члан 7. став 1;
2) не врши редовно чишћење на јавним
површинама у смислу одредбе члана 8. став 1.
тачка 3;
3) прање и поливање улица, тротоара и
других јавних површина не врши према утврђеном
распореду и времену, односно прање и поливање
улица и других јавних површина не врши по
налогу комуналне инспекције (члан 9. и 10.);
4) не врши редовно изношење смећа
(члан 17. став 1. и 2.);
5) не сачини распоред изношења смећа и
са истим не упозна кориснике (члан 18.);
6) не постави одговарајуће контејнере
(члан 23. став 5.);
7) при изношењу комуналног смећа не
поступи у складу са чланом 27.;
8) не обезбеди и не постави корпе за
отпатке (члан 28. став 1. и 2.);
9) не одржава корпе за отпатке у
исправном стању и не празни их свакодневно
(члан 28.ст. 6.);
10) не одржава и не уређује депоније
(члан 29. став 3.);
11) уклањање снега и леда не врши у
складу са одредбом члана 30. став 3.;
12) уређивање и одржавање јавних
зелених површина не врши у складу са одредбом
члана 49;
13) посуде са биљним декорацијама не
поставља и не одржава на прописан начин (члан
81.ст.2.);
Новчаном казном у износу од 5.000,00
до 75.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог
члана, казниће се одговорно лице у Комуналном
предузећу.“
Члан 95. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном у износу од 50.000,00
до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице (предузеће, привредно друштво,
установа), ако:
1) не врши редовно чишћење јавних
површина (члан 8. став 1. тачка 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 12)
2) у водотоке и заштитну зону око
водотока изводи фекалне и друге отпадне воде и
баца отпадни и други материјал (члан 12. став 3.)
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3) не одржава чистоћу на градилишту
(члан 13.)
4) по завршетку радова на градилишту
не уклони остатак материјала и не почисти
простор, односно грађевински материјал који је
складиштен на улици, тротоарима или другим
јавним површинама (члан 14.)
5) смеће не прикупља у прописаним
судовима (члан 21.)
6) не обезбеди прописане судове за смеће
(члан 23. став 4.)
7) не изврши поправку и набавку нових
судова за смеће (члан 24.)
8) у судове за смеће баца жар, отпад
од сече огревног и другог дрвета, животињске
лешеве и конфискате, медицински отпад, отпадни
грађевински материјал и друге отпаде и предмете
(члан 25.)
9) судове за смеће не држи на простору
одређеном за ту намену (члан 26. став 1.)
10) не врши уклањање снега, леда и
леденица (члан 32. став 1, 2. и 3.)
11) не врши уклањање снега и ледених
наслага са коловоза и тротоара локалних путева
по уговору о извођењу поверених послова (члан
30. став 2.)
12) не постави ознаке упозорења на
опасност од обрушавања леденица (члан 32. став 4.)
13) не уклони паркирана и хаварисана
возила по налогу комуналне инспекције (члан 34.)
14) поступа противно забранама из члана 35.
15) површине на којима се рад обавља
моторним и другим возилима не обезбеди на
прописан начин (члан 36.)
16) на улицама у насељеним местима
управља возилом чији точкови нису очишћени од
блата, као и делови возила од блатњавих наноса
(члан 37.)
17) моторна и запрежна возила којима се
превози бетон, асфалт, песак, угаљ, земља и други
расути материјал не обезбеди од просипања (члан
38. став 1.)
18) приликом просипања материјала из
возила не изврши чишћење (члан 38. став 2.)
19) приликом извођења грађевинских
и других радова не предузима мере за заштиту
зелених и рекреационих површина (члан 52.)
20) дрвеће и шибље не уреди или не
уклони на прописан начин (члан 53.)
21) поступа противно забранама из
одредбе члана 55.
22) спољне делове зграда не одржава на
прописан начин и не држи у уредном и исправном
стању (члан 61.)
23) радове на одржавању фасаде отпочне
пре прибављања одобрења од Општинске управе
Ковин, односно радове изводи супротно издатом
одобрењу (члан 63.)
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24) пре извођења радова на спољним
деловима зграда које су утврђене као културно
добро или представљају добра која уживају
претходну заштиту, не прибави услове и сагласност
надлежног Завода за заштиту споменика културе
(члан 64.)
25) клима уређаје, антенске и друге
уређаје не поставља на прописан начин (члан 65.)
26) оштећује или на други начин
нарушава спољни изглед зграде (члан 66.)
27) постављање фирми, реклама и
осталих натписа врши на местима која за ту сврху
нису одобрена (члан 68.)
28) не одржава отворе на коловозима,
тротоарима и другим саобраћајницама и јавним
површинама (члан 76.)
29) неовлашћено користи отворе, односно
оштећује и уклања затвараче са отвора (члан 79.)
30) врши заузеће јавних површина без
одобрења или по истеку рока који је утврђен у
одобрењу Општинске управе Ковин (члан 83. став
1. и 2.)
31) при складиштењу грађевинског
материјала исти не обезбеди од разношења(члан
83.став 3.)
32) ако складиштењем грађевинског
материјала затвара уличне канале и отворе и тиме
спречава отицање воде из канала (члан 83. став 4.)
33) након истека рока за заузеће простор
јавне површине на коме је депонован грађевински
материјал не доведе у првобитно стање (члан 83.
став 5.)
34) складиштење огревног материјала,
камена, земље и осталог материјала врши на
улицама, јавним и другим површинама (члан 84.
став 2.)
35) после утовара и истовара песка и
шљунка не уклони остатке материјала и не очисти
простор (члан 85.)
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00
динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће
се одговорно лице у правном лицу (предузећу,
привредном друштву, установи и др.)
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог
члана, казниће се предузетник.
Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00   динара, за прекршај из става 1. овог
члана казниће се и физичко лице.’’
Члан 96. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у износу од 50.000,00
до 1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај
правно лице, ако:
1) одржавање водотока и заштитне зоне
око водотока не врши на прописан начин (члан
12.ст. 2.)
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2) комунално смеће не складишти на
одређеним местима (члан 20. став 1.)
3) не обезбеди корпе за отпатке (члан 28.
став 4.)
4) јавне површине посипа средствима
противно одредби члана 31.
5) раскопавање јавних површина врши
противно одредбама члана 39. до 42. и члана 48.
6) опрему за игру деце и опрему за
рекреацију грађана не поставља и не стара се
о уредном и исправном стању исте у смислу
одредбе члана 54.
7) не врши обележавање улица и кућних
бројева на начин прописан чланом 58.
8) употребу и истицање заставе не врши
на начин прописан чланом 67.
9) постављање фирме и рекламе не врши
на основу одобрења Општинске управе Ковин и у
складу са прописаним условима (члан 68.)
10) постављање паноа, билборда, рекламних
стубова и других сличних објеката врши противно
прописаним условима из члана 69.
11)  светлеће фирме и светлеће рекламе не
одржава у исправном стању (члан 70. став 1. и 2.)
12) не уклони фирму, односно рекламу у
случају трајног престанка рада (члан 70. став 5.)
13) пре почетка употребе пословне
просторије излоге не усагласи са техничком
документацијом (члан 71.)
14) дотрајале излоге не адаптира (члан 72.)
15) излоге не аранжира на прописан
начин ( члан 73. став 1. и 2.)
16) у излозима истиче објаве, обавештења
и плакате које нису у сагласности са делатношћу
послодавца, односно власника или у излогу држи
амбалажу или складишти робу (члан 73. став 4.)
17) не чисти и не одржава излоге на
прописан начин (члан 73. став 5.)
18) не осветљава излоге на начин
прописан чланом 73. став 7.
19)   отворе на улицама и другим јавним
површинама не одржава и не замењује (члан 77.
став 2. и 3.)
20) за време извођења радова у отворима
исте не огради препрекама и не обележи видљивим
знацима, а по завршетку радова отвор не затвори
прописно (члан 78.)
21) посуде са биљним декорацијама не
поставља на прописан начин (члан 81. став 4.)
Новчаном казном у износу од 5.000,00
до 75.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог
члана, казниће се и одговорно лице у правном
лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00   динара, за прекршај из става 1. овог
члана, казниће се предузетник.’’
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Члан 97. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у фиксном  износу од
5.000,00  динара казниће се физичко лице, ако:
1) не очисти јавну површину (члан 8. став 5.)
2) комунално, односно кабасто смеће
не држи, односно не одлаже на прописан начин
(члан 19. став 1. и 2.)
3) судове за смеће не износи на одређене
пунктове (члан 19. став 4.)
4) комунално смеће не износе и не одлажу
у контејнере (члан 22.)
5) баца жар, отпад од сече огревног и
другог дрвета, пиљевину, шљаку, животињске
лешеве, животињске конфискате, опасан отпад,
грађевински материјал, кабасте предмете и друге
чврсте предмете у судове за смеће (члан 25.);
6) по добијању одобрења за употребу
зграде не поднесе захтев за обележавање зграде
таблицом са исписаним кућним бројем (члан 59.)
7) неовлашћено поставља таблице са
исписаним кућним бројем (члан 60.)
8) истиче огласе, обавештења и плакате
супротно члану 74. став 4.
9) не одржава отворе у смислу члана 76.
став 4. ове Одлуке;
10) поставља и оштећује клупе за седење,
посуде за биљну декорацију и други улични
мобилијар (члан 81. став 6.)’’
Члан 3.
У Одлуци    о мерама заштите
пољопривредног земљишта, пољских путева
и канала од пољских штета и организовању
пољочуварске службе на територији општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 7/2011,
2/2012 и 16/2012),
Члан 25. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1) присваја, кида, чупа или бере туђе
пољопривредне усеве и засаде (члан
4. став 1. тачка 1.);
2) ломи, сече, кида, хемијским или
биолошким путем, као и на други
начин оштећује усеве, засаде и
остало дрвеће (члан 4. став 1. тачка
2.);
3) пали остатке усева и засада
на
сопственом
или
туђем
пољопривредном земљишту (члан 4.
став 1. тачка 3.);
4) прелази трактором, запрежним колима
или другим превозним средствима
преко
туђег
пољопривредног
земљишта, усева и засада, уколико на

15. јул 2014. године

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

овим пољопривредним површинама
не постоји право службености (члан
4. став 1. тачка 4.);
пушта на испашу и тера стоку или
живину преко туђих усева и засада
(члан 4. став 1. тачка 5.);
износи и баца разне остатке,
хемијска средства, отпад, шут,
амбалажу, лешеве животиња и
друго смеће на сопственом или
туђем пољопривредном земљишту,
пољским путевима, каналима за
одводњавање и наводњавање као и
бунарима и рибњацима (члан 4. став
1. тачка 6.);
испушта фекалије, осочни отпад
на туђе пољопривредно земљиште
као и у канале за наводњавање и
одводњавање, бунаре и рибњаке
(члан 4. став 1. тачка 7.);
врши
прикупљање
остатака
пољопривредних
плодова
без
сагласности власника имања (члан 4.
став 1. тачка 8.);
присваја, кида, ломи и врши оштећења
на било који начин у рибњацима,
грађевинским објектима у функцији
пољопривредне производње, система
за наводњавање и одводњавање,
бунарима,
црпним
станицама,
противградним
станицама
које
се налазе на пољопривредном
земљишту (члан 4. став 1. тачка 9.);
преорава, сужава, прекопава, засипа
и затрпава пољске путеве, пашњаке,
утрине, стазе, насипе, јарке и канале
у пољу (члан 4. ств 1. тачка 10);
прелази тешком механизацијом у
време кишног периода и повећаног
воденог талога у атару пољским
путевима (члан 4. ств 1. тачка 11.);
квари
пољске
путеве
неблаговременим
искључивањем
пољопривредних машина (раоника,
сејачица и др.), (члан 4. став 1. тачка
12.)
нередовно
обрађује
сопствено
земљиште или земљиште које
користи у закуп, односно не врши
систематско уклањање парложне
траве, коровских биљака и амброзије
(члан 6.);
не изврши враћање оштећених
и одораних пољских путева и
затрпаних канала у првобитно стање
(члан 8.).
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За прекршај из става 1. овог члана
казниће се привредно друштво или друго правно
лице новчаном казном у износу од 50.000,00 до
1000.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у привредном друштву
или правном лицу новчаном казном од 5.000,00 до
75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00 динара.’’
Члан 4.
У Одлуци о постављању летњих и
зимских башта на јавним површинама на
територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 5/2014),
Члан 32. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у износу од 50.000,00
до 1.000.000,00 динара казниће се правно лице
ако:
- башту постави супротно издатим
урбанистичко техничким условима
или одобрењу за постављање баште;
- башту користи супротно овој Одлуци
и предвиђеној намени;
- користи башту након истека времена
периода коришћења назначеног у
уговору о коришћењу;
- не испуни уговорне обавезе и поред
позива Општинске управе Ковин.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
Новчаном казном у фиксном износу
од 20.000,00   динара казниће се за прекршај
предузетник ако учини прекршај из става 1. овог
члана.’’
Члан 5.
У Одлуци о уређивању, коришћењу и
одржавању купалишта на локалитету Шљункара
у потесу ‘’Жарковац’’(“Сл.лист општине Ковин”,
бр. 6/2007 и 5/2011),
Члан 11. мења се и гласи :
‘’ У случају непоштовања одредби члана
5., 7., 8., 9. и 10., ове Одлуке новчаном казном
у фиксном износу од 5.000,00 динара динара
казниће се физичко лице.’’
Члан 12. мења се и гласи :
‘’ У случају непоштовања одредби
чланова 7., 9., и 10. ове Одлуке новчаном казном
у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се
предузетник.’’

Страна 6 Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 13. мења се и гласи :
‘’У случају непоштовања одредби
чланова 5., 7., 9.,   и 10 ове Одлуке новчаном
казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00
динара казниће се правно лице, а одговорно лице
у правном лицу новчаном казном у износу од
5.000,00 динара до 75.000,00 динара.’’
Члан 6.
У Одлуци о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом (“Сл.лист општине Ковин”,
бр. 19/2006,   6/2007,   17/2008, 4/2009, 18/2009 и
8/2011)
Члан 60. мења се и гласи :
‘’У случају непоштовања одредби чланова 5.,
7., 9.,  и 10 ове Одлуке новчаном казном у износу
од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се
правно лице, а одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до
75.000,00 динара.’’
Члан 7.
Одлуци о пијацама на територији
општине Ковин (“Сл.лист општина Смедерево и
Ковин”, бр. 8/2001),
Члан 52. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај ЈП
“Ковински комуналац” Ковин ако:
1. не поступи по члану 4. ове Одлуке;
2. не поступи по члану 5. ове Одлуке;
3. не поштује радно време предвиђено
чланом 8. ове Одлуке;
4. не обезбеди довољан број тезги или
пултова предвиђено чланом 11. став 3. ове Одлуке;
5. не поступи по члану 13. ове Одлуке;
6. издаје у закуп пијачне објекте супротно
члану 14. ове Одлуке;
7. не поступи по члану 17. ове Одлуке;
8. не врати погрешно наплаћен износ
за пијачну услугу сагласно члану 29. став 1. ове
Одлуке;
9. не поступи по члану 23. ове Одлуке;
10. не поступи по члану 24. ове Одлуке;
11. не поступи по члану 25. ове Одлуке;
12. се не стара о одржавању пијаце према
члану 27. ове одлуке;
13. не поступи по члану 28. ове одлуке;
14. не уреди сточну пијацу по члану 41.
ове Одлуке;
15. не изгради уређаје по члану 42. ове
Одлуке.
За прекршаје из претходног става
казниће се новчаном казном од 5.000,00 до
75.000,00 динара и одговорно лице ЈП “Ковински
комуналац” Ковин.’’
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Члан 53 мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице, као продавац ако:
1. не плаћа накнаду сагласно члану 12.
став 2. ове Одлуке;
2. не чува потврду о плаћеној накнади по
члану 19. став 2. ове Одлуке;
3. излаже робу на земљи и нечистој
подлози што је кажњиво према члану 26. став 1.
ове Одлуке;
4. учини неку од радњи забрањених
чланом 29. ове Одлуке;
5. учини прекршај из члана 31. став 4. ове
Одлуке;
6. се не придржавају члана 32. ове Одлуке;
7. не врши продају како је предвиђено
чланом 33. ове Одлуке;
8. продаје робу супротно члану 34. ове
Одлуке;
9. не поступе по члану 35. ове Одлуке;
10. продаје робу супротно члану 37. став
2. ове Одлуке;
11. не поступе по члану 44. ове Одлуке;
12. поступи супротно од члана 45. ове
Одлуке;
13. поступи супротно од члана 46. ове
Одлуке.
За прекршај из претходног става казниће
се новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00
динара и одговорно лице у правном лицу.’’
Члан 54. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у фиксном износу
од 20.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник, као продавац ако:
1. не плаћа накнаду сагласно члану 12.
став 2. ове Одлуке;
2. не чува потврду о плаћеној накнади по
члану 19. став 2. ове Одлуке;
3. излаже робу на земљи и нечистој
подлози што је кажњиво према члану 26. став 1.
ове Одлуке;
4. учини неку од радњи забрањених
чланом 29. ове Одлуке;
5. учини прекршај из члана 31. став 4. ове
Одлуке;
6. се не придржавају члана 32. ове Одлуке;
7. не врши продају како је предвиђено
чланом 33. ове Одлуке;
8. продају робу супротно члану 34. ове
Одлуке;
9. не поступе по члану 35. ове Одлуке;
10. продаје робу супротно члану 37. став
2. ове Одлуке;
11. не поступе по члану 44. ове Одлуке;
12. поступи супротно од члана 45. ове
Одлуке;
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13. поступи супротно од члана 46. ове

Члан 55. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице, као продавац ако:
1. не плаћа накнаду сагласно члану 12.
став 2. ове Одлуке;
2. не чува потврду о плаћеној накнади по
члану 19. став 2. ове Одлуке;
3. излаже робу на земљи и нечистој
подлози што је кажњиво према члану 26. став 2.
ове Одлуке;
4. учини неку од радњи забрањених
чланом 29. ове Одлуке;
5. учини прекршај из члана 31. став 4. ове
Одлуке;
6. се не придржавају члана 32. ове Одлуке;
7. не врше продају како је предвиђено
чланом 33. ове Одлуке;
8. продају робу супротно члану 34. ове
Одлуке;
9. не поступе по члану 35. ове Одлуке;
10. продаје робу супротно члану 37. став
2. ове Одлуке;
11. не поступе по члану 44. ове Одлуке;
12. поступи супротно од члана 45. ове
Одлуке;
13. поступи супротно од члана 46. ове
Одлуке. ‘’
Члан 8.
У Одлуци о превозу у друмском саобраћају
– јавном превозу и превозу за сопствене потребе
лица и ствари на територији општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 24/2013)
У члану 47. став 5. брише се.
став 6. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном у фиксном износу од  
20.000,00 динара на месту извршења прекршаја
казниће се предузетник за прекршај из става 1.
тачке 2, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. и 24. овог
члана.’’
Став 7. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном у фиксном износу од   
10.000,00 динара на месту извршења прекршаја
казниће се физичко лице - возач моторног возила
за прекршај из става 1. тачке 20, 21, 23. и 24. овог
члана.’’
У члану 48.
Став 3. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у фиксном износу
од   20.000,00 динара казниће се предузетник
за прекршај из става 1. тачке 1, 2, 3, 4. и 5. овог
члана.’’
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Став 4. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у фиксном износу
од   10.000,00 динара  казниће се физичко лице за
прекршај из става 1. тачке 1, 2, 3. и 4. овог члана.’’
Став 5. брише се.
Став 6. брише се.
Члан 49. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном у фиксном износу
од   20.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник, ако:
1) је на крову возила којим се обавља
превоз путника или ствари у друмском саобраћају,
осим путничког аутомобила којим се обавља аутотакси превоз путника и возила којима се врши
оспособљавање кандидата за возаче, стављена
фирма или други натпис (члан 6. став 5);
2) обавља ванлинијски превоз путника,
осим ауто-такси превоза путника, или јавни превоз
ствари, а није регистровано за обављање те врсте
превоза или ако не испуњава услове утврђене
законом и овом одлуком у погледу опремљености
(члан 8. став 5);
3) обавља превоз за сопствене потребе,
а не испуњава услове утврђене законом и овом
одлуком у погледу опремљености, осим за
путничке аутомобиле (члан 38),
4) не заустави возило на истакнуту
таблицу``СТОП``   од стране општинског
саобраћајног инспектора , у смислу члана 45.’’
Члан 50. мења се и гласи :
‘’ Новчаном казном у фиксном износу од   
10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице, ако:
1) је на крову возила којим се обавља
превоз путника или ствари у друмском саобраћају,
осим путничког аутомобила којим се обавља аутотакси превоз путника и возила којима се врши
оспособљавање кандидата за возаче, стављена
фирма или други натпис (члан 6. став 5);
2) обавља ванлинијски превоз путника,
осим ауто-такси превоза путника, или јавни превоз
ствари, а није регистровано за обављање те врсте
превоза или ако не испуњава услове утврђене
законом и овом одлуком у погледу опремљености
(члан 8. став 5);
3) обавља линијски превоз путника
супротно одредбама члана 8. став 3. ове одлуке;
4) обавља превоз за сопствене потребе,
а не испуњава услове утврђене законом и овом
одлуком у погледу опремљености, осим за
путничке аутомобиле (члан 38),
5) не заустави возило на истакнуту
таблицу``СТОП``   од стране општинског
саобраћајног инспектора, у смислу члана 45.
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Новчаном казном од 5.000,00 динара
казниће се на месту извршења прекршаја физичко
лице за прекршај из става 1. овог члана.’’
Члан 51 мења се и гласи :
‘’Новчане казне изречене прекршајним
налогом у фиксном износу утврђене овом одлуком
уплаћују са на жиро рачун, број: 840-74335184313, са позивом на број: 97   29-217 , “Приходи
од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане актом
Скупштине општине”, који се води код Управе за
јавна плаћања у Ковину.’’
Члан 9.
У Одлуци о пречишћавању и одвођењу
атмосферских и отпадних вода („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 22/2012),
Члан 42. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
Комунално предузеће, ако:
1.не одржава јавну канализацију у смислу
члана 8. став 3.;
2.не изда техничке податке и посебне
услове за израду пројекта за изградњу јавне
канализације (члан 10. став 1.);
3.не изда сагласност на пројекат јавне
канализације, када је исти израђен у складу са
претходно издатим условим (члан 10. став 3);
4.изврши спајање изграђене канализације
са постојећом јавном канализациом без издате
дозволе за употребу (члан 12.);
5.изврши
спајање
унутрашњих
инсталација са јавном канализациом супротно
члану 15. ове Одлуке;
6.не врши чишћење септичких јама на
захтев корисника (члан 20. став 2.);
7.не износи фекалије на за то одређена
места (члан 20. став 3.);
8.не предузима мере контроле квалитета
отпадних вода (члан 35. и 36.);
9.не изврши поправку пријављеног квара
на канализационом прикључку (члан 37. став 3.);
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се одговорно лице у Комуналном предузећу
новчаном казном од   5.000,00 до 75.000,00
динара.’’
Члан 43. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од   50.000,00 до
1.000.000,00   динара казниће се за прекршај
правно лице, ако:
1.не одржава пропусте испред објеката
односно грађевинских парцела (члан 5.став 1.
Одлуке);
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2.не покрије канале за одвођење
атмосферске воде из дворишта до спољне ивице
тротоара или ако споји унутрашњу атмосферску
канализацију са канализацијом отпадних вода
(члан 5. став 2. и 3. Одлуке);
3.пре почетка радова не обавести
Комунално предузеће  о почетку радова (члан 11.
став 1);
4.не преда на управљање јавну
канализацију у прописаном року (члан 13.);
5.нема засебан канализациони прикључак
(члан 15. став 3.)
6.изврши привремено прикључење без
сагласности власника, односно корисника суседне
непокретности (члан 17. став 2.);
7.изврши
прикључење
унутрашње
канализације на јавну канализацију (члан 18. став 1);
8.не чисти септичку јаму (члан 20. став 1.);
9. не изгради септичку јаму по
прописаним стандардима (члан 21. став 1.);
10.постојећи бунар користи као септичку
јаму (члан 21. став 2.);
11.повеже септичку јаму са јавном
канализацијом (члан 21. став 3);
12.не обезбеди чишћење септичких јама
(члан 22. став 1. и 2.);
13. у септичку јаму упушта површинске
воде (члан 22. став 3.);
14. испушта фекалије и друге отпадне
воде (члан 22. став 4.);
15.после
прикључења
на
јавну
канализацију не испразни, очисти и дезинфикује
септичку јаму (члан 23. став 1.);
16.унутрашње инсталације канализације
не одржава на прописан начин (члан 24. став 2.);
17.у прописаном року не пријави квар на
канализационом прикључку (члан 25. став 1.);
18.не омогући овлашћеним радницима
Комуналног предузећа, комуналној инспекцији и
инспекцији заштите животне средине приступ у
објекат, односно земљиште ради провере унутрашње
канализације, ревизионог окна и узимање узорка
отпадних вода ради анализе (члан 26.);
19.не пријави промене Комуналном
предузећу од значаја за пружање и наплату
комуналне услуге у предвиђеним роковима (члан
27. став 1.);
20.испушта (убацује) у канализацију
забрањене материје (члан 30);
21. у јавну канализацију испушта отпадне
воде без претходног пречишћавања односно ако  
не врши контроле квалитета воде (члан 31);
22.не предузима мере заштите јавне
канализације (члан 34. став 2.);
23.не врши контролу квалитета воде
(члан 35);
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24.не поступи по налогу комуналног
инспектора, односно инспектора заштите животне
средине (члан 41. став 2. и 3.)
25. не поступи у складу са чланом 45. ове
Одлуке
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном од 20.000,00  
динара.’’
Члан 44. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај грађанин (физичко лице),
ако:
1.не одржава пропусте испред својих
стамбених зграда, односно грађевинских парцела
односно објекта породичног становања ( кућа)
(члан 5.став 1. Одлуке);
2.не покрије канале за одвођење
атмосферске воде из дворишта до спољне ивице
тротоара или ако споји унутрашњу атмосферску
канализацију са канализацијом отпадних вода
(члан 5.став 2. и 3. Одлуке);
3.нема засебан канализациони прикључак
(члан 15. став 3.)
4.изврши
прикључење
унутрашње
канализације на јавну канализацију (члан 18. став 1);
5.не чисти септичку јаму (члан 20. став 1.);
6. не изгради септичку јаму по
прописаним стандардима (члан 21. став 1.);
7.постојећи бунар користи као септичку
јаму (члан 21. став 2.);
8.повеже септичку јаму са јавном
канализацијом (члан 21. став 3);
9.не обезбеди чишћење септичких јама
(члан 22. став 1. и 2.);
10. у септичку јаму упушта површинске
воде (члан 22. став 3.);
11. испушта фекалије и друге отпадне
воде (члан 22. став 4.);
12.после
прикључења
на
јавну
канализацију не испразни, очисти и дезинфикује
септичку јаму (члан 23. став 1.);
13.унутрашње инсталације канализације
не одржава на прописан начин (члан 24. став 2.);
14.у прописаном року не пријави квар на
канализационом прикључку (члан 25. став 1.);
15.не омогући овлашћеним радницима
Комуналног предузећа, комуналној инспекцији и
инспекцији заштите животне средине приступ у
објекат, односно земљиште ради провере унутрашње
канализације, ревизионог окна и узимање узорка
отпадних вода ради анализе (члан 26.);
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16.не пријави промене Комуналном
предузећу од значаја за пружање и наплату
комуналне услуге у предвиђеним роковима (члан
27. став 1.);
17.испушта (убацује) у канализацију
забрањене материје (члан 30);
18.не предузима мере заштите јавне
канализације (члан 34. став 2.);
19.не врши контролу квалитета воде
(члан 35);
20. не поступи по налогу комуналног
инспектора, односно инспектора заштите животне
средине (члан 41. став 2. и 3).
21. не поступи у складу са чланом 45. ове
Одлуке’’
Члан 10.
У Одлуци о начину држања домаћих
животиња на територији општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 5/2011),
Члан 49. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у износу од 50.000 до
1.000.000 динара казниће се за прекршај правно
лице:
1.ако не обезбеди одговарајуће услове
за држање животиња у складу са чланом 4, ове
Одлуке;
2.ако
не
обавести
ветеринарску
организацију о болести животиње у складу са
чланом  5. ове  Одлуке;
3.ако држи животиње на забрањеном
подручју  из члана 7. ове Одлуке;
4.ако не пријави пса и невакционише га у
складу са чланом 17.ове  Одлуке;
5.ако одбије да сноси трошкове из члана
20. ове Одлуке;
6.ако не извршава задатке хватања и
уклањања паса и мачака у складу са чланом  32.
ове Одлуке;
7.ако се у прихватилишту не обезбеде
услови у складу са чланом  34. ове Одлуке;
8.ако се не води евиденција о ухваћеним
псима и мачкама у складу са чланом  39. став 2.
ове Одлуке;
9.ако се не врши уклањање лешева
угинулих животиња у складу са чланом   45 ове
Одлуке;
10.ако поступа супротно мерама  забране
из члана 46. ове Одлуке;
11.ако не поступа са псима и мачкама
смештеним у прихватилиште у складу са чланом  
38, 39, и 41, ове Одлуке;
12. ако не поступи по налогу надлежног
инспектора из члана 48. ове Одлуке.
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За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.’’
Члан 50. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000
динара казниће се за прекршај правно лице, ако
учини радње из члана 49.  ове Одлуке.’’
Члан 51. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се за прекршај власник
односно држалац (физичко лице) , ако:
1.не обезбеди одговарајуће услове за
држање животиња у складу са чланом 4. ове
Одлуке;
2.не обавести ветеринарску организацију
о болести животиње у складу са чланом    ове  
Одлуке;
3.држи животиње на забрањеном
подручју у складу са чланом 7. ове Одлуке;
4.не пријави пса и невакцинише га у
складу са чланом 17.ове  Одлуке;
5. одбије да сноси трошкове из члана 20.
ове Одлуке;
6.на улазу у кућу (улазну капију) у којој
се држе пси не истакне натпис „ЧУВАЈ СЕ ПСА“
у складу са чланом 16. ове Одлуке и натпис
„ОПАСАН ПАС“ у складу са чланом 18. ове
Одлуке;
7.држи, изводи и шета пса расе супротно
члану 18 ове Одлуке;
8.држи пернате животиње у стамбеној
згради  (члан 23. ове Одлуке)
9.шета пса на просторима на којима је
забрањено по Одлуци о комуналном уређењу;
10.држи украсне и егзотичне птице  
супротно члану  21. ове Одлуке.
11.држи голубове, супротно члану  24.
ове Одлуке;
12.држи куниће супротно члану 26. ове
Одлуке;
13.држи копитаре и папкаре супротно
члану 27, 28 и 29. ове Одлуке.
14.држи пчеле супротно члану 30.ове
Одлуке;
15.одбије да плати трошкове хватања,
превоза и смештаја паса и мачака у прихватилишту
супротно члану 32. став 4. ове Одлуке;
16.не омогући надлежном инспектору
да изврши инспекцијски надзор из члана 48. ове
Одлуке;
17.ако поступа супротно мерама  забране
из члана 46. ове Одлуке;
18.непоступи по решењу надлежног
инспектора из члана 48. ове Одлуке;
19.уводи псе на пијаце и јавне прострорије
супротно члану 46. став 1. тачка 8. ове Одлуке.’’
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Члан 11.
У Одлуци о уређивању и одржавању
гробља и сахрањивању („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012).
Члан 44. мења се и гласи :
‘’ Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се установа за
прекршај  из члана 19. став 1. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу
од 5.000,00   динара казниће се одговорно лице
у установи за прекршај из члана 19. став 1. ове
Одлуке.’’
Члан 45. мења се и гласи :
‘’ Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
Комунално предузеће, односно месна заједница
из члана 2. став 2. ове Одлуке ако:
1) уређивање и одржавање гробља и гробних
места не обавља у складу са програмом инвестиционог
и текућег одржавања гробља (члан 3.);
2) не обавести Комуналног инспектора о
извођењу радова на гробљу без одобрења (члан 9.
став 3.);
3) не обезбеди ред, мир и чистоћу на
гробљу или не истакне на улазу у гробље акте
(члан 15. став 1. и 3.);
4) по утврђеној смрти, посмртне остатке
умрлог у установама и ван установа не преузме,
превезе и смести у капелу (члан 37.);
5) посмртне остатке умрлог не преноси у ПВЦ
здравствено-обдукцијској врећи(члан 19.ст.. 4.);
6) не обезбеди смештај посмртних остатака
умрлог у капелу на гробљу (члан 20. став 1.);
7) по завршетку погребне свечаности не
затвори гробно место, не обликује гробну хумку,
не постави надгробна обележја, дрвене симболе
(члан 32. став 2.);
8) не обезбеди одговарајућу одећу за лица
која обављају сахрањивање (члан 33.);
9)
не
изврши
сахрањивање
неидентификованих умрлих у складу са чланом 34.;
10) не изврши полагање урни у складу са
чланом 16. став 2.;
11) не води евиденцију из члана 36. став
1. ове Одлуке;
12) не предузме потребне мере за
отклањање узрока поремећаја и прекида у
обављању послова на уређивању и одржавању
гробља и сахрањивању (члан 40.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се одговорно лице у Комуналном предузећу,
односно месној заједници из члана 2. став 2. ове
Одлуке новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00
динара.’’
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Члан 47. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
извођач занатских радова - правно лице ако:
1) изводи радове супротно нацрту
односно скици надгробног споменика (члан 12.
став 1. тачка 1.);
2) не изводи радове у радним данима,
односно у данима када одреди Комунално
предузеће, односно месна заједница (члан 12. став
1. тачка 2.);
3) не поступи по налогу овлашћеног лица
Комуналног предузећа, односно месне заједнице
и не отклони уочене недостатке и у датом
року радове не усагласи са нацртом - скицом
надгробног споменика и других спомен обележја,
који чине саставни део одобрења и техничких
норматива (члан 12. став 1. тачка 3.);
4) грађевински материјал (песак, шљунак,
цемент, креч и друго) депонује дуже од времена
у којем се изводе радови и тако омета приступ и
кретање посетилаца гробља, а у случају прекида
и после завршетка радова не уклони вишак
материјала и не доведе место извођења радова
без одлагања у првобитно стање (члан 12. став 1.
тачка 4.);
5) за превоз материјала потребног за
извођење занатских радова на гробовима не
користи саобраћајне површине које одреди
Комунално предузеће, односно месне заједнице
(члан 12. став 1. тачка 5.);
6) приликом извођења радова пронађе
делове сандука, кости и слично и одмах не
обустави радове и о томе, без одлагања, не
обавести Комунално предузеће, односно месне
заједнице (члан 12. став 1. тачка 6.);
7) приликом извођења радова нађе
предмете од вредности и без одлагања их не преда
Комуналном предузећу, односно месној заједници
(члан 12. став 1. тачка 7.);
8) чесме после употребе не затвори и ако
алат пере на чесми (члан 12. став 1. тачка 8.).

Члан 48. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 5.000,00   динара
казниће се за прекршај физичко лице ако:
1) постави надгробни споменик, односно
друго спомен обележје и другу ознаку, који нису
у вези са сахрањеним лицима на гробљу (члан 14.
став 1. тачка 1.);
2) постави ознаку на гробницама,
надгробним споменицима и друга спорна
обележја која изгледом, знацима или натписом
вређају патриотска, верска, национална и друга
осећања грађана (члан 14. став 1. тачка 2.);
3)
наноси
штету
надгробним
споменицима и другим обележјима, као и другим
предметима на гробним местима (члан 14. став 1.
тачка 3.);
4) оштећује гробове, гробнице, уређене
парцеле, касете за смештај урни и објекте који
служе за одржавање и коришћење гробља (члан
14. став 1. тачка 4.);
5) нарушава мир на гробљу (члан 14. став
1. тачка 5.);
6) изводи додатне грађевинске радове без
одобрења Комуналног предузећа, односно месне
заједнице (члан 14. став 1. тачка 6.);
7) руши ограде, гази зелене површине,
ломи дрвеће, кида цвеће и друге засаде на гробљу
(члан 14. став 1. тачка 8.);
8) гази, прља и скрнави гробна места
(члан 14. став 1. тачка 9.);
9) уводи животиње на гробље                                                                                                                                      
(члан
14.
став
1.
тачка
10.);
10) вози мотоцикле и моторна возила без
одобрења Комуналног предузећа, односно месне
заједнице, у зони гробља (члан 14. став 1. тачка 11.);
11) ствара нечистоћу на саобраћајним и
зеленим површинама, баца увело цвеће и друге
предмете по гробљу (члан 14. став 1. тачка 12.);
12) фотографише у виду заната, без
одобрења Комуналног предузећа, односно месне
заједнице објекте, надгробне споменике или
гробнице (члан 14. став 1. тачка 13.);
13) продаје робу на самом гробљу (члан
14. став 1. тачка 14.);
14) улази у капелу ван времена одређеног
за сахрану (члан 14. став 1. тачка 15.);
15) врши друге недозвољене радње које
су утврђене актом Комуналног предузећа, односно
месне заједнице (члан 14. став 1. тачка 16.).’’

Новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара казниће се за прекршај извођач
занатских радова - предузетник за прекршаје из
става 1. овог члана.’’

Члан 12.
У Одлуци о јавној расвети на територији
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
16/2013)

Члан 46. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај друго
привредно друштво ако посмртне остатке умрлог
преузима и превози супротно члану 19. став 4. ове
Одлуке.’’
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Члан 10. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 5.000,00 до
75.000,00 динара казниће се одговорно лице
Општинске управе Ковин, уколико не врши
послове у складу са чланом 9. став 2. ове Одлуке.’’
Члан 11. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај
правно лице ако:
1.уклања, руши, прља или оштећује на
други начин објекте и инсталације јавне расвете
(члан 8. алинеја 1.).
2.се неовлашћено прикључује на објекте
и инсталације јавне расвете (члан 8. алинеја 2.),
3.поставља рекламне паное, врши
прикључење објеката и ствари на објекте и
инсталације јавне расвете (члан 8. алинеја 3.).
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00
динара казнићесе за прекршај из става 1. овог
члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара, казниће се предузетник ако
учини прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се физичко лице ако
учини прекршај из става 1 овог члана.’’
Члан 13.
У Одлуци о снабдевању водом за пиће
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2012),
Члан 48. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
Комунално предузеће ако:
1. у року од 15. дана не изда претходне
услове о могућности прикључења на јавни
водовод  (члан 12. став 1.);
2. не овери главни пројекат под условима
и у року из члана 12. став 2. ове Одлуке;
3. не организује свој рад и пословање на
начин како је то регулисано чланом 25. став 1. ове
Одлуке;
4. не обезбеди одговарајући квалитет
воде и пружене услуге у складу са чланом 25. став
2. ове Одлуке;
5.   без одлагања не предузме мере на
отклањању узрока поремећаја односно прекида
испоруке воде, или на други начин не обезбеди
задовољавање потреба корисника (члан 26.);
6. у случају планираног прекида у
испоруци воде не обавести кориснике (члан 27.
став 1.),
7. не поступа у складу са дужностима из
члана 28. ове Одлуке;
8. не исправи рачун и изврши обрачун
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испоручене воде за спорни период на начин како
је то уређено чланом 32. став 2. ове Одлуке;
9. не утврди распоред очитавања и о томе
не обавести кориснике (члан 38. став 3.);
10. приговор не реши у одређеном року и
о томе обавести корисника (члан 41. став 2.);
11. у случају поремећаја или прекида
у испоруци воде не обавести Општинско веће о
разлозима и предузетим мерама (члан 42. став 1.);
12. се не придржава прописаних мера
штедње ( члан 43.);
13. приликом искључења не поступи у
складу са чланом 44. став 2.ове Одлуке;
14. пре искључења не упозори корисника
на обавезу измирења дуга (члан 44. став 3.);
15. после уклањања узрока због којег је
дошло до привременог ускраћивања испоруке
воде, када се за то стекну услови, а најкасније
у року од 3 дана од дана подношења захтева
корисника, не прикључи корисника на систем
јавног водовода (члан 45. став 1.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у Комуналном предузећу
новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.’’
Члан 49. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
корисник правно лице ако:
1. изнад шахта оставља ствари, паркира
возила и слично (члан 14. став 2.);
2. не изгради шахт прописаних димензија
и не одржава га у функционалном стању (члан
16.);
3. не поступа у складу са дужностима из
члана 30. ове Одлуке;
4. поступа супротно забранама из члана
31. ове Одлуке;
5.   се не придржава прописаних мера
штедње ( члан 43.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и корисник предузетник новчаном казном у
фиксном износу од 20.000,00  динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и корисник физичко лице новчаном казном у
фиксном износу од 5.000,00  динара.’’
Члан 50. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
инвеститор правно лице ако:
1. по изградњи објекта јавног водовода
исти не преда Комуналном предузећу на
коришћење, управљање и одржавање (члан 23.
став 2.);
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2. изнад и поред објеката јавног водовода
гради други објекат, и поставља инсталације и
уређаје без сагласности Предузећа (члан 24. став
1.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и  инвеститор предузетник новчаном казном од  
20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и инвеститор физичко лице новчаном казном од
5.000,00 динара.’’
Члан 51. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
скупштина, односно савет зграде, ако не донесе
Одлуку о начину обрачуна за испоручену
количину воде по стамбеним јединицима, и исту
заједно са списком власника станова не достави
Комуналном предузећу ради месечног обрачуна
утрошене воде (члан 37. став 3.).’’
Члан 14.
У Одлуци о производњи и снабдевању
паром и топлом водом (“Сл.лист општина
Смедерево и Ковин”, бр. 14/98, 2/99, 7/99 и
21/2000- пречишћен текст)
Члан 42. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у износу од 50.000,00
до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
испоручилац односно Јавно предузеће ако:
1. Трајно и континуирано и под једнаким
условима не снабдева све кориснике топлоте
прикључене на топловод (члан 6. Одлуке);
2. Не припреми систем за испоруку
топлоте пре почетка грејне сезоне, а најкасније до
01.10. (члан 7. Одлуке);
3. Не обавести кориснике топлоте и
Општинску управу о прекиду испоруке топлоте
у случају непредвиђених околности (члан 8.
Одлуке);
4. У случају штрајка не обезбеди минимум
процеса рада у пружању услуга снабдевања
топлотом (члан 9. Одлуке);
5. У случају пријаве квара на кућним
подстаницама и топловодним инсталацијама не
интервенише најкасније у року од 24 сата (члан
10. Одлуке);
6. Не одржава у сталној функцији систем
топлодалековода (члан 12. став 1. Одлуке);
7. Не започне грејну сезону у предвиђеном
року (члан 14. Одлуке);
8. Не поштује време одређено као грејни
дан (члан 15. Одлуке);
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9. Не обезбеди потребну температуру
предвиђену Одлуком (члан 16. Одлуке);
10. На захтев корисника не испита
узрок квара због кога се не одржава прописана
температура (члан 17. Одлуке);
11. На захтев органа надлежног за
образовање цене топлоте не достави калкулације
и друге податке од значаја за утврђивање цене
топлоте и одржавање инсталација топловода
(члан26. Одлуке);
12. Не изда енергетску сагласност за
пројектовање и прикључење објеката на топловод
(члан 30. Одлуке);
13. Не изврши прикључење на топловод
на захтев корисника (члан 31. Одлуке);
14. По престанку разлога за испоруку
топлоте на захтев потрошача не настави пружање
испоруке топлоте (члан 36. Одлуке);
15. Ако не пријави инспекцији хаварије и
веће кварове (члан 40. Одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном у износу до 5.000,00  
75.000,00 динара одговорно лице испоручиоца
топлоте односно јавног предузећа.’’
Члан 43. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у износу од 5.000,00
динара казниће се за прекршај корисник ако:
1. Овлашћеним лицима испоручиоца не
омогући приступ до места преузимања топлоте
и кућних инсталација ради отклањања квара и
ако без сагласности испоручиоца топлоте врши
промене на кућној разводној мрежи и грејним
телима (члан 11. Одлуке);
2. Не пријави кварове на инсталацијама и
сметње у грејању испоручиоцу топлоте (члан 13.
Одлуке);
3. Не прибави енергетску сагласност пре
пројектовања топловодних инсталација (члан 30.
Одлуке);
4. Се самовласно прикључи на топловод
(члан 32. Одлуке);
5. Искључи објекат из топловода без
одобрења надлежног органа (члан 33. Одлуке);
6. Не обавести надлежну инспекцију о
насталим хаваријама и већим кваровима (члан 40.
Одлуке).’’
Члан 15.
У Одлуци о ауто-такси превозу путника
на територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 24/2013),
У члану 42. став 4. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном у фиксном износу од
10.000 динара казниће се запослени такси возач у
правном лицу или физичко лице које у правном
лицу обавља такси превоз, ако:
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1) приликом обављања превоза на
територији општине Ковин поступа супротно
одредби чл. 15. и чл. 16. ст. 3. и 4. ове одлуке;
2) поступи супротно чл. 18. ове одлуке;
3) возилом стаје на стајалиштима за
линијски превоз путника, сходно чл. 20. ове
одлуке;
4) непосредно пре започињања вожње
не укључи таксиметар, или га не искључи одмах
након завршене вожње, сходно чл. 21. ст. 2. ове
одлуке;
5) приликом такси-превоза не поступа
сагласно одредбама чл. 22. и 23. ове одлуке;
6) поступа супротно чл. 24. ове одлуке;
7) не изда рачун у смислу чл. 25. ст. 1. и 2.
ове одлуке;
8) не поступа у складу са чл. 26. ове
одлуке;
9) поступа супротно одредби чл. 27. ове
одлуке;
10) не поступи у складу са чл. 29. и 35.
став 3. ове одлуке;
11) не заустави возило на истакнуту
таблицу “СТОП” од стране општинског
саобраћајног инспектора, у смислу чл. 40. ст. 2.
ове одлуке.’’
Став 5. брише се.
Став 6. брише се.
Члан 43. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном у фиксном износу
од 10.000 динара, казниће се за прекршај
предузетник, ако:
1) обавља ауто-такси превоз а не испуњава
услове из чл. 3. ове одлуке;
2) обавља ауто-такси превоз а не испуњава
услове из чл. 6. ове одлуке;
3) возило које користи за ауто-такси
превоз, не испуњава услове из чл. 8. ст. 1;
4) не продужи такси дозволу за возило
најкасније даном истека исте (чл. 11. ст. 1);
5) не прибави такси дозволу за сваког
запосленог такси возача (чл. 10. ст. 2);
6) не поступа у складу са чл. 14. ове
одлуке;
7) поступа супротно чл. 15. ове одлуке;
8) поступа супротно одредби чл. 16 ст. 1.
ове одлуке;
9) поступа супротно одредби чл. 16. ст. 4.
ове одлуке;
10) поступа супротно чл. 17. ове одлуке;
11) поступа супротно чл. 18. ове одлуке;
12) користи стајалишта која су одређена
посебним општинским   прописом за линијски
превоз путника (чл. 20);
13) приликом отпочињања превоза не
укључи таксиметар (чл. 21. ст. 2);
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14) приликом ауто-такси превоза не
поступа сагласно одредби чл. 22. и чл. 23. ове
одлуке;
15) за извршену услугу превоза не
наплаћује искључиво цену превоза у износу који
показује таксиметар у тренутку завршетка превоза
(чл. 29.);
16) на захтев корисника услуге ауто-такси
превоза не изда рачун за обављени превоз (чл. 25);
17) не обезбеди друго такси возило за
превоз путника до договореног места превоза, у
смислу чл. 26. ове одлуке;
18) не поступи у складу са чл. 27, 28,
29.,30. став 3. и 35. став 3. ове одлуке;
19) не поступи у складу са чл. 39. ст. 4.
ове одлуке;
20) поступи супротно члану 40. став 2.
ове одлуке;
21) користи возило за време трајања
искључења које је у вршењу инспекцијског
надзора искључено из саобраћаја (чл. 41. ст. 2. ). ‘’
Члан 44. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном у фиксном износу од  
10.000  дин казниће се за прекршај физичко лице
ако:
1) обавља такси-превоз а није
регистровано за обављање те врсте превоза (члан
3. )
2) користи возило, за време трајања
искључења, које је у вршењу инспекцијског
надзора искључено из саобраћаја, у смислу чл. 41.
ст. 2. ове одлуке;
3) поступи супротно члану 40. став 2. ове
одлуке;
4) паркира возило на стајалишту за такси
возила (члан 30. став 3. ове одлуке);
5) обавља такси превоз, а нема решење
АПР-а за обављање такси делатности и такси
возило не испуњава услове прописане чланом 8.
ове одлуке.’’
Члан 45. мења се и гласи:
‘’Новчане казне изречене по прекршајном
налогу за прекршаје прописане овом одлуком
уплаћују се на уплатни рачун број: 840-74335184313, модел 97 са позивом на број 29 217, и исте
чине приход буџета општине Ковин. ‘’
Члан 16.
У Одлуци о димничарским   услугама
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2012),
Члан 18. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се правно лице ако:
1.димоводне и ложишне објекте и уређаје
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као и вентилационе канале и уређаје не чисти у
прописаним временским размацима (члан 6.), или
их чисти супротно одредбама члана 16. став 1. ове
Одлуке;
2.спаљивање чађи и генерално чишћење
димовних објеката и уређаја не врши у прописаним
временским размацима (члан 8.);
3.димничарску контролу исправности
димовних и ложних објеката и уређаја не врши у
прописаним временским размацима (члан 9).
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00
динара и одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00  динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном у фиксном
износу од 5.000,00 динара.’’
Члан 19. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се правно лице ако
димничару не омогући вршење димничарских
услуга, или ако за извршење димничарске услуге
димничару не изда одговарајући потврду (члан
13.), или ако поступи супротно члану 16. став 4.
ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном од.5.000,00 до 75.000,00
динара и одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном у фиксном износу  од 5.000,00
динара физичко лице.’’
Члан 20. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се Јавно предузеће
„Ковински комуналац“ Ковин ако:
1.не пружа димничарске услуге у
прописаним временским размацима (члан 6.);
2.на захтев власника односно корисника
не изврши димничарску услугу у краћим
временским размацима него што је то утврђено
(члан 10. става 2.);
3.не изврши преглед новоизграђених и
дограђених димоводних објеката и уређаја (члан 11.).
4.димничар не поседује одговарајућу
опрему и није технички оспособљен за преглед и
чишћење димоводних објеката.’’
У члану 21. став 2. брише се.

Страна 15 Број 11

Члан 17.
У Одлуци о комуналним делатностима
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 10/2012),
Члан 26. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај Јавно
предузеће ако:
1.не достави извештај о обављању
комуналне делатности из члана 3. став 3. ове
Одлуке;
2.не држи или не користи комуналне
објекте и капиталну опрему на начин прописан
чланом 6. став 2. ове Одлуке);
3.без сагласности оснивача располаже
комуналним објектима и капиталном опремом
(члан 6. став 3. ове Одлуке);
4.не организује рад и пословање у складу
са чланом 7. ства 1. ове Одлуке;
5.не исказује податке о обављању других
делатности на начин прописан чланом 7. став 2.
ове Одлуке;
6.не обавештава кориснике услуга о
планираним и очекиваним сметњама и прекидима
који настану у пружању комуналних услуга ( члан
8. ове Одлуке);
7.не обавести Општинску управу,
Одељење за грађевинско-комуналне послове,
инспекцијске, правне и послове привреде о
непланираним прекидима у пружању комуналних
услуга и непредузме мере из члана 9. став 1. ове
Одлуке;
8.не поштује налог председника општине
издат ради предузимања неопходних мера из
члана 10. став 2. ове Одлуке;
9.не обезбеди миниум процеса рада у
случају штрајка у складу са посебном Одлуком
о утврђивању минимума процеса рада у време
штрајка (члан 12. став 1. ове Одлуке);
10.обустави комуналну услугу кориснику
супротно члану 14. ове Одлуке;
11.образује цене комуналних услуга
супротно члану 17. ове Одлуке;
12.не достави захтев за давање
сагласности на промену цена у складу са чланом
18. став 3. ове Одлуке;
13.ако висину накнаде за комуналне
услуге не утврђује на основу елемената плана
одржавање комуналних услуга из члана 20. ове
Одлуке;
14.не поступи по налогу Општинске
управе Ковин који је издат у складу са чланом 23.
ове Одлуке;
15.не дозволи комуналној инспекцији
преглед комуналних објеката, узимање изјава
од одговорних лица или не изврши решење
комуналне инспекције из члана 25. ове Одлуке;
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За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у Јавном предузећу новчаном
казном од 12.500,00 до 25.000,00 динара.’’
Члан 27. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1.користи комуналну услугу супротно
члану 13. ове Одлуке;
2.и поред обуставе комуналне услуге
самовољно се прикључи и настави коришћење
комуналне услуге (члан 14.ове Одуке);
3.не
омогући
Јавном
предузећу
интервенцију
на
изграђеној
комуналној
инфраструктури у складу са чланом 15. ове
Одлуке;
4.не поступи по решењу комуналног
инспектора Општинске управе Ковин;
5.не дозволи комуналном инспектору
преглед објеката, постројења и уређаја који служе
коришћењу комуналних услуга (члан 25. став 1.
тачка 6. ове Одлуке);
6.не отклони недостатке у одређеним
роковима на унутрашњим инсталацијама (члан
25. став 1. тачка 7. ове Одлуке);
7.не уклони ствари и друге предмете
са површине јавне намене, када су остављени
противно важећим прописима (члан 25. став 1.
тачка 10. ове Одлуке);
8.не уклони, односно не  премести возила
са јавне површине (члан 25. став 1. тачка 11. ове
Одлуке);
9.одлаже отпад на местима која нису
одређена за ту намену (члан 25. став 1. тачка 12.
15. и 17. ове Одлуке);
10.спаљује отпад изван одређеног
постројења, односно простора (члан 25. став 1.
тачка 13. ове Одлуке);
11.одлаже отпад и опасне материје у
водотоке и на обале водотока (члан 25. став 1.
тачка 17. ове Одлуке);
12.баца горуће предмете у комуналне
контејнере и корпе за отпадке (члан 25. став 1.
тачка 18. ове Одлуке);
13.уништава ограде, клупе и дечја
игралишта или оштећује, односно уништава
зелене површине (члан 25. став 1. тачка 19. ове
Одлуке);
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у фиксном
износу од 5.000,00  динара.’’
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Члан 28. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1.користи комуналну услугу супротно
члану 13.
ове Одлуке;
2.и поред обуставе комуналне услуге
самовољно се прикључи и настави коришћење
комуналне услуге (члан 14.ове Одлуке);
3.не
омогући
јавном
предузећу
интервенцију
на
изграђеној
комуналној
инфраструктури у складу са чланом 15. ове
Одлуке;
4.не поступи по решењу комуналног
инспектора Општинске управе Ковин;
5.не дозволи комуналном инспектору
преглед објеката, постројења и уређаја који служе
коришћењу комуналних услуга (члан 25. став 1.
тачка 6. ове Одлуке);
6.не отклони недостатке у одређеним
роковима на унутрашњим инсталацијама (члан
25. став 1. тачка 7. ове Одлуке);
7.не уклони ствари и друге предмете
са површине јавне намене, када су остављени
противно важећим прописима (члан 25. став 1.
тачка 10. ове Одлуке);
8.не уклони, односно не  премести возила
са јавне површине (члан 25. став 1. тачка 11. ове
Одлуке);
9.одлаже отпад на местима која нису
одређена за ту намену (члан 25. став 1. тачка 12.
15. и 17. ове Одлуке);
10.спаљује отпад изван одређеног
постројења, односно простора (члан 25. став 1.
тачка 13. ове Одлуке);
11.одлаже отпад и опасне материје у
водотоке и на обале водотока (члан 25. став 1.
тачка 17. ове Одлуке);
12.баца горуће предмете у комуналне
контејнере и корпе за отпадке (члан 25. став 1.
тачка 18. ове Одлуке);
13.уништава ограде, клупе и дечја
игралишта или оштећује, односно уништава
зелене површине (члан 25. став 1. тачка 19. ове
Одлуке).’’
Члан 19.
У Одлуци о радном времену у
угоститељским, трговинским и занатским
објектима на територији општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 5/2014),
У члану 23. став 2. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном од 5.000,00 до
75.000,00 динара казниће се за прекршај из
претходног става овог члана одговорно лице у
правном лицу.’’
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став 3. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном у фиксном износу
од 40.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог
члана казниће се приватни предузетник.’’
Члан 20.
У Одлуци о кућном реду у стамбеним
зградама и стамбено пословним зградама („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 4/2013)
Члан 28. мења се и гласи:
             ‘’Новчаном казном у фиксном
износу од 5.000,00 динара, казниће се за прекршај
станари, као физичка лица ако:
1) заједничке
просторије
зграде,
заједничке делове зграде, заједнички
ограђени простор који припада
згради, инсталацију, уређаје и опрему
зграде, не користе са потребном
пажњом и не чувају их од кварова и
оштећења ( чл. 6. ст. 1. Одлуке),
2) у случају оштећења или кварова
заједничких
просторија
зграде,
заједничких
делова
зграде,
заједничко ограђеног простора који
припада згради, инсталација, уређаја
и опреме зграде, не поступи у смислу
одредбе чл. 6. ст. 2. Одлуке;
3) заједничке просторије зграде користе
противно одредби чл. 7. ст. 2. Одлуке;
4) у
заједничким
просторијама,
заједничким деловима зграде и
заједнички ограђеном простору који
припада згради држе друге ствари,
осим оних које су нужне за њихово
наменско коришћење ( чл. 7. ст. 3.
Одлуке);
5) заједничке просторије не користе
према утврђеном редоследу ( чл. 7.
ст. 5. Одлуке);
6) заједничке
просторије
зграде,
заједничке делове зграде, заједнички
ограђени простор који припада
згради,   уређаје и опрему зграде
после употребе не очисте и не доведу
у ред, као и кључ од просторија не
врате овлашћеном станару ( чл. 8.
Одлуке);
7) не поступају у складу са одредбама
чл. 9. Одлуке;
8) не пријаве промену станара, односно
броја станара у смислу одредбе чл.
10. ст. 3. Одлуке;
9) не обезбеде да улаз у зграду,
степениште,
приступ
кровној
тераси, светларницима, ходницима
и заједничким просторијама буде

10)
11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)

слободан и исти не користе на начин
утврђен одредбом чл. 12. Одлуке;
поступају противно одредби чл. 13.
ст. 1. Одлуке;
не уклањају снег и лед, односно
не обезбеде чишћење снега и леда
у смислу одредбе чл. 13. ст. 2. и 3.
Одлуке;
суше рубље на отвореним деловима
зграда противно одредби чл. 14. ст. 1.
Одлуке;
са прозора, тераса, балкона и лођа
тресу тепихе, постељину и друге
ствари, као и бацају отпад ( чл. 14. ст.
2. Одлуке);
на терасама, балконима и лођама
држе ствари, односно предмете
противно одредби чл. 14. ст. 3. и 4.
Одлуке;
држе цвеће и прање тераса и поливање
цвећа врше противно одредби чл. 14.
ст. 5. и 6. Одлуке;
не држе огревни матријал у смислу
одредбе чл. 15. ст. 1. Одлуке;
припрему и цепање огревног
материјала врше противно одредби
чл. 15. ст. 2. Одлуке;
по уношењу огревног материјала не
поступе у смислу одредбе чл. 15. ст.
3. Одлуке;
течни гас и гориво држе противно
одредби чл. 15. ст. 4. Одлуке;
улазну капију, односно улазна врата
не држе откључана, односно не
закључавају у смислу одредбе чл. 16.
Одлуке;
лифт користе противно одредби чл.
17. ст. 2. Одлуке;
не предузимају у зимском периоду
мере заштите од смрзавања и прскања
водоводних
и
канализационих
инсталација и уређаја у заједничким
и пословним просторијама ( чл. 18.
Одлуке);
постављају
или
демонтирају
инсталације, уређаје и опрему зграде
противно одредби чл. 20. Одлуке;
не поступају у смислу одредбе чл. 21.
Одлуке;
не поступају у складу са правилима
понашања у смислу одредбе чл. 22.
Одлуке;
псе, мачке и друге животиње држе у
стамбеним просторијама противно
одредби чл. 24. Одлуке; и
поступају противно одредби чл. 25.
Одлуке.
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  Новчаном казном у износу од 50.000,00
до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
из става 1. овог члана,  правно лице, а одговорно
лице   новчаном казном у износу од 5.000,00 до
75.000,00 динара.
Новчаном казном у   фиксном износу од
20.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог
члана,казниће се и предузетник.’’
Члан 29. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај зграда
као правно лице, ако орган управљања зградом:
1) не утврди распоред коришћења
заједничких просторија и не стара се
о њиховој правилној употреби (чл. 7.
ст. 4. Одлуке);
2) не истакне у улазу у зграду, на видном
месту, ову одлуку, списак станара,
односно обавештење о томе код кога
се налази списак станара и списак
заједничких просторија са назнаком
њихове намене и не ажурира списак
станара (чл. 10. ст. 1. Одлуке),
3) не истакне на видном месту
обавештење о томе коме се станари
могу обратити у случају квара лифта,
инсталација, уређаја и опреме зграде
и код кога се налазе кључеви од
простоприја у којима су инсталације,
уређаји и опрема зграде (чл. 11. ст. 2.
Одлуке);
4) не стара се о редовној контроли
исправности лифта, противпожарних
уређаја и уређаја за узбуну у згради,
или упутство за употребу лифта не
истакне на видном месту, односно у
случају квара лифта исти не искључи
из употребе, не истакне упозорење о
квару лифта и о насталом квару не
обавести јавно предузеће, привредно
друштво, односно други правни
субјекат или предузетника коме је
поверено одржавање зграде (чл. 17.
ст. 1, 3. и 4. Одлуке);
5) не предузме у зимском периоду мере
заштите од смрзавања и прскања
водоводних
и
канализационих
инсталација и уређаја у становима,
заједничким
и
пословним
просторијама (чл. 18. Одлуке);
6) простор за игру и забаву деце не
одређује у смислу одредбе чл. 19.
Одлуке;
7) не обезбеди прозоре на подруму у
смислу одредбе чл. 23. Одлуке; и
8) не поступа у складу са одредбом чл.
27.став 3. Одлуке.’’
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Члан 30. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај јавно
предузеће, односно друго правно лице коме је
поверено одржавање зграде, ако не истакне на
видном месту у сваком улазу у зграду, упутство о
начину пријаве квара на инсталацији, уређајима и
опреми зграде (члан 11. став 1.).
            За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се одговорно лице у јавном предузећу, односно
друго правно лице, новчаном казном од 5.000,00
до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник коме је поверено
одржавање зграде новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00  динара. ‘’
Члан 21.
У Одлуци о одређивању локација за
одлагање   инертног и   неопасног отпада на
територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 13/2010)
Члан 8. мења се и гласи:
‘’Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се правно лице које
транспортује и одлаже инертан и неопасан отпад,  
противно члановима  3., 5 и 6. одлуке.
    За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
   Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
предузетник који транспортује и одлаже инертан
и неопасан отпад, противно  члановима 3., 5 и 6.
одлуке.
   Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се
физичко лице које транспортује и одлаже инертан
и неопасан отпад, противно члановима  3., 5 и 6.
одлуке.’’
Члан 22.
У Одлуци о управљању јавним
паркиралиштима („Сл.лист општине Ковин“, бр.
16/2012),
Члан 19. мења се и гласи :
‘’ Новчаном казном од 25.000,00 до
100.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1) паркира возило супротно саобраћајном
знаку, односно хоризонталној и вертикалној
сигнализацији (члан 15. став 1. тачка 1.);
2) паркира возило које није регистровано,
односно чијој регистрационој налепници је
истекао рок важења или паркира возило на
коме регистарске таблице, односно регистарске
налепнице нису постављене (члан 15. став 1.
тачка 2.);
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3) остави неисправно или хаварисано
возило, односно прикључно возило без сопственог
погона на паркингу (члан 15. став 1. тачка 3.);
4) врши заузимање паркинг места путем
ограђивања, постављања препрека или на други
начин омета паркирање других возила (члан 15.
став 1. тачка 4.);
5) врши прање, поправку возила или друге
радње које доводе до прљања или уништавања
јавног паркинга (члан 15. став 1. тачка 5.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у фиксном
износу од 10.000,00  динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном у фиксном
износу од 5.000,00  динара.
Захтев за покретање прекршајног
поступка или прекршајни налог пред належним
судом за прекршаје подноси  комунални инспектор
или инспектор за саобраћај и путеве.’’
Члан 23.
У Одлуци о издавању паркинг карте
особа са инвалидитетом и трудница на територији
општине Ковин  (‘’Сл. лист општине Ковин’’ бр.
9/2014),
‘’ и 6 ‘’

У члану 12. став1. алинеја 1. брисе се

Члан 24.
У
Одлуци
о
општинским
и
некатегорисаним путевима и улицама («Сл.лист
општине Ковин», бр. 1/2008),
Члан 31. мења се и гласи :
‘’Новчаном казном у фиксном износу
од 5.000,00   динара казниће се физичко лице за
прекршај из члана 29. став 1. тачка 1 до 7. ове
одлуке.’’
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 218-1/2014-I од 15. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл. инж. пољ.
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460.
На основу члана 46. 48. 50. и 94. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник РС“,
бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012 и 45/20013 - др. закон), члана 32.
став 1. тачка 8. у вези са чланом 20. став 1. тачка
16. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 39. став 1. тачка
8. у вези са чланом 15. став 1. тачка 17. Статута
општине Ковин („Службени лист општине Ковин“,
бр. 11/2012 - пречишћен текст и 25/2013), у складу
са Уредбом о Плану мрежа здраствених установа
(„Службени гласник РС“, бр. 42/06, 119/07, 84/08,
71/09, 85/09, 24/2010, 6/2012 и 37/2012),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 15.7.2014. године,
донела је
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА КОВИН
КОВИН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Оснива се Дом здравља за територију
општине Ковин у складу са Законом о здравственој
заштити, Законом о локалној самоуправи и
Статутом општине Ковин.
II НАЗИВ И СЕДИШТЕ, ОДНОСНО ИМЕ И
ПРЕБИВАЛИШТЕ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Оснивач дома здравља је општина Ковин
(у даљем тексту: Оснивач), која је преузела права
и обавезе оснивача над Домом здравља Ковин и
Апотеком у Ковину од Републике Србије, Одлуком
бр. 02-11/2002-I од 05.06.2002. године.
Оснивачка права, у име општине Ковин,
врши Скупштина општине Ковин.

бр. 5

Члан 3.
Седиште оснивача је у Ковину, ул. ЈНА

III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 4.
Назив Дома здравља је: Дом здравља
Ковин Ковин.
Седиште Дома здравља је у Ковину, ул.
Трг ослобођења бр. 4.
О промени назива и седишта Дома
здравља одлучује Управни одбор Дома здравља,
уз сагласност оснивача.
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Члан 5.
Дом здравља је правно лице са статусом
установе.
На оснивање, организацију и рад Дома
здравља примењују се прописи о јавним службама
и здраственој заштити.
Члан 6.
Дом здравља има свој печат и штамбиљ.
Изглед и садржина печата и штамбиља
утврђује се Статутом Дома здравља.
III ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 7.
У обављању здравствене делатности
на примарном нивоу дом здравља промовише
здравље и пружа превентивне, дијагностичке,
терапијске и рехабилитационе услуге за све
категорије становника из: опште медицине,
педијатрије,
гинекологије
и
акушерства,
хитне медицинске помоћи, медицине рада,
поливалентне
патронаже,
радиолошке,
лабораторијске и друге дијагностике, здравствене
неге, физикалне медицине и рехабилитације,
стоматологије,
фармацеутске
делатности,
специјалистичко-консултативне услуге из интерне
медицине, психијатрије (заштите менталног
здравља), пнеумофизиологије, офтамологије,
оториноларингологије, дерматовенерологије као
и санитетског превоза.
Дом здравља организује рад здравствених
станица и амбуланти у насељеним местима
општине Ковин.
Члан 8.
Дом
здравља
обавља
здраствену
делатност на примарном нивоу која обухвата:
1) заштиту и унапређење здравља,
спречавање и рано откривање болести, лечење,
негу и рехабилитацију болесних и повређених;
2) превентивну заштиту групација
становништва изложених повећаном ризику
обољевања и осталих становника, у складу са
посебним програмом превентивне здраствене
заштите;
3) здраствено васпитање и саветовање за
очување и унапређење здравља;
4) спречавање, рано откривање и
контролу малигних болести;
5) спречавање, откривање и лечење
болести уста и зуба;
6) патронажне посете, лечење и
рехабилитацију у кући;
7) хитну медицинску помоћ и санитетски
превоз;
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8) фармацеутску здраствену заштиту,
9) заштиту менталног здравља;
10) специјалистичко – консултативне
делатности;
11) лабараториску, радиолошку и другу
дијагностику;
12) друге послове утврђене законом.
Делатност Дома здравља, према Уредби
о класификацији делатности утврђене су под
шифрама:
86.21 Општа медицинска пракса
Обухвата: медиицинско саветовање и
лечење у области опште медицине које обављају
доктори опште медицине, заштиту на пољу
медицине које обављају доктори опште медицине;
86.22 Специјалистичка медицинска
пракса
Обухвата: медицинске консултације
и лечење у области специјалистичких грана
медицине од стране доктора специјалиста;
86.23 Стоматолошка пракса
Обухвата: стоматолошку активност опште
и специјалистичке праксе, нпр. стоматологија,
ендодонтска и дечја стоматологија, ортодонтске
активности, орална хирургија и др.
86.90 Остала здраствена заштита;
47.73 Трговина на мало фармацеутским
производима
и
специјализованим
продавницама – апотекама;
47.74 Трговина на мало медицинским
и ортопедским помагалима у специјализованим
продавницама;
47.75 Трговина на мало козметичким
и тоалетним производима у специјализованим
продавницама и
47.7  Трговина на мало осталом робом у
специјализованим продавницама.
IV СРЕДСТВА ЗА РАД ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 9.
Средства дома здравља чине средства,
имовина, права и обавезе.
Оснивачки улог, који ће се уписати у
судски регистар чине грађевински објекти чија  
књиговодствена вреднсот на дан 31.12.2013.
године, износи 83.066.000,00 динара и опреме
чија књиговодствена вредност на дан 31.12.2013.
године, износи 21.074.000,00 динара.
Члан 10.
Дом здравља послује средствима у
јавној својини Оснивача, на којима Дом здравља
има право коришћења, са овлашћењима која
проистичу из права коришћења средстава у јавној
својини, у складу са прописима о јавној својини.
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У случају статусних промена или гашења
Дома здравља, средства из става 1. ће се вратити
Оснивачу.
Средства за обављање делатности дома
здравља стичу се из следећих извора:
- организације здравственог
осигурања;
- буџета општине;
- продаје услуга и роба који
су у непосредној вези са
делатношћу Дома здравља;
- издавања у закуп слободног
капацитета;
- легата, поклона, завештања,
донација и
- других извора у складу са
законом.
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У
ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ ЗБОГ КОЈЕ ЈЕ ОСНОВАН
ДОМ ЗДРАВЉА
Члан 11.
Оснивач има право да управља Домом
здравља на начин утврђен законом и овом
Одлуком.
Члан 12.
Оснивач одговара за обавезе Дома
здравља на начин и под условима прописаним
законом.
Члан 13.
Оснивач даје сагласност на:
- Статут Дома здравља;
- Одлуку о промени назива и седишта
Дома здравља;
- промену делатности Дома здравља;
- промену облика организовања
(статусне промене);
- Финансијски план и Програм рада
Дома здравља, за део средстава које Дом здравља
стиче из буџета општине Ковин.
Оснивач у складу са законом и одлуком
утврђује радно време у Дому здравља и утврђује
минимум процеса рада у случају штрајка
запослених.
Члан 14.
Оснивач има право и обавезу да:
- тражи подношење одговарајућих
извештаја или информација о пословању Дома
здравља;
- преузима мере којима се обезбеђују
услови да Дом здравља изврши задатке утврђене
законом и овом Одлуком.
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VI МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ДОМА ЗДРАВЉА И ОСНИВАЧА
Члан 15.
Дом здравља има право и дужност да
извршава послове и задатке за које је основан и да
подноси одговарајуће извештаје или информације
о ради и пословању на захтев оснивача.
Члан 16.
Сва остала међусобна права, обавезе и
одговорности између оснивача и Дома здравља
уредиће се у складу са законом.
VII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДОМОМ
ЗДРАВЉА И ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА
Члан 17.
Органи Дома здравља су:
1. Директор,
2. Управни одбор и
3. Надзорни одбор.
Директор
Члан 18.
Директора Дома здравља именује и
разрешава Скупштина општине Ковин, у складу
са законом, овом Одлуком и Статутом Дома
здравља.
Директор се именује на четири године,
на предлог Управног одбора, највише два пута
узастопно.
Мандат директора Дома здравља рачуна
се од дана ступања на дужност.
Члан 19.
За директора дома здравља може бити
именовано лице:
- доктор
медицине,
доктор
стоматологије
и
дипломирани
фармацеут са положеним
специјалистичким испитом
из делатности дома здравља;
- дипломирани
економиста
или дипломирани правник
са завршеном едукацијом
из области здравственог
менаџмента;
- да има седам година радног
стажа у области здравствене
заштите, а од тога најмање
три године радног стажа на
руководећем радном месту.
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Ако за директора здравствене установе
није именовано лице са високом школском
спремом здравствене струке, већ лице са
завршеном високом школском спремом друге
струке, помоћник директора за здравствену
делатност мора бити лице са високом школском
спремом здравствене струке.
Директор Дома здравља именује се на
основу јавног конкурса који расписује Управни
одбор Дома здравља.
Јавни конкурс из става 3. овог члана
расписује се 60 дана пре истека мандата директору.
Управни одбор Дома здравља дужан је
да у року од 30 дана од дана завршетка јавног
конкурса изврши избор кандидата и предлог
достави Скупштини општине Ковин.
На основу предлога Управног одбора
Дома здравља, Скупштина општине, у року од
15 дана од дана достављања предлога, именује
директора.
Члан 20.
Ако Управни одбор Дома здравља не
изврши избор кандидата за директора, односно
ако Скупштина општине Ковин, не именује
директора, у складу са одредбама Закона о
здраственој заштити и ове Одлуке, Скупштина
општине Ковин именоваће вршиоца дужности
директора на период од шест месеци.
Услови за избор, права, обавезе и
одговорности директора Дома здравља односе се
и на вршиоца дужности директора Дома здравља.
Члан 21.
Директор Дома здравља:
1) представља и заступа Дом здравља у
складу са законом;
2) организује и руководи процесом рада
и пословања Дома здравља;
3) стара се о законитости рада и
одговоран је за законитост рада Дома здравља;
4) предлаже основе пословне политике,
план и програм рада Дома здравља и преузима
мере за њихово спровођење;
5) доноси акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места;
6) присуствује седницама и учествује
у раду Управног и Надзорног одбора, без права
одлучивања;
7) извршава одлуке Управног и Надзорног
одбора;
8) подноси Управном одбору тромесечни,
односно шестомесечни извештај о пословању
Дома здравља;
9) врши и друге послове утврђене
Статутом Дома здравља.
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Управни одбор
Члан 22.
Управни одбор Дома здравља има пет
чланова од којих су два члана из Дома здравља, а
три члана су представници општине Ковин.
Најмање један члан из реда запослених
у Дому здравља мора бити здраствени радник са
високом стручном спремом.
Чланове Управног одбора именује
Скупштина општине Ковин на период од четири
године.
Члан 23.
Управни одбор Дома здравља у складу са
законом:
1) доноси Статут Дома здравља уз
сагласност оснивача (Скупштине општине
Ковин);
2) доноси друге опште акте Дома здравља,
чије доношење није у надлежности директора, у
складу са законом;
3) одлучује о пословању Дома здравља;
4) доноси програм рада и развоја;
5) доноси финансијски план и годишњи
обрачун, у складу са законом;
6) усваја годишњи извештај о раду и
пословању Дома здравља;
7) одлучује о коришћењу средстава Дома
здравља, у складу са законом;
8) расписује јавни конкурс и спроводи
поступак избора директора Дома здравља;
9) подноси одговарајуће извештаје
оснивачу, надлежном министарству и
организацији здраственог осигурања;
10) обавља и друге послове утврђене
Статутом Дома здравља.
Члан 24.
Рад и одлучивање Управног одбора Дома
здравља уређује се Статутом и Пословником п
раду, у скалду са законом и овом одлуком.
Надзорни одбор
Члан 25.
Надзорни одбор Дома здравља има три
члана од којих је један члан из Дома зрдавља, а
два члана су преставници оснивача - општине
Ковин.
Чланове Надзорног одбора именује
Скупштина општине Ковин на период од четири
године.
Члан 26.
Надзорни одбор обавља надзор над
радом и пословањем Дома здравља.
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Надзорни одбор врши надзор над
законитошћу рада управног одбора и директора
дома здравља; разматра годишњи и шестомесечни
извештај о раду и пословању дома здравља и
завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у
складу са законом; доноси Пословник о свом
раду; врши увид у спровођење закона и других
прописа у вези са финансијским пословањем
дома здравља; утврђује да ли се пословне књиге
и друга документа дома здравља воде уредно и у
складу са прописима; врши увид у спровођење
одлука директора дома здравља; разматра
извештај ревизора, налазе и акте инспекцијских и
других органа и обавља и друге послове утврђене
законом и Статутом.
Члан 27.
Рад и одлучивање Надзорног одбора
Дома здравља уређује се Статутом и Пословником
о раду, у скалду са законом и овом Одлуком.

Стручни органи у Дому здравља
Члан 28.
Стручни органу у Дому здравља су:
1. Стручни савет;
2. Стручни колегиум;
3. Етички одбор;
4. Комисија за унапређење квалитета
рада.
Члан 29.
Образовање,
надлежност
Стручног
савета, Стручног колегиума, Етичког одбора
и Комисије за унапређење рада утврђује се
Статутом Дома здравља и другим општим актима
Дома здравља, у складу са Законом о здраственој
заштити.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Статут Дома здравља усагласити са
одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана
ступања на снагу одлуке.
Члан 31.
Директор именован од стране оснивача,
по спроведеном поступку јавног конкурса,
наставља са радом до истека мандата.
Управни и Надзорни одбор Дома здравља
наставља са радом до истека мандата изабраним
члановима наведених органа.
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Члан 32.
            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о преузимању права и обавеза
оснивача над Домом здравља и Апотеком у
Ковину („Сл.лист општина Смедерево и Ковин“,
бр. 6/2002).
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-18/2014-I од 15. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић дипл. инг. пољ.

461.
На основу члана 7. став 1. тачка 1.
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр. 124/2012), члана 32. став 1. тачка 6, а у вези
са чланом 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и члана
39. став 1. тачка 6. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст и 25/2013)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 15.7.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ
ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА
ЈП „КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН,
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОВИН,
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КОЈЕ
СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна члана 1.
ове Одлуке о додељивању искључивог права ЈП
„Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач
општина Ковин, за обављање делатности на које
се Закон о јавним набавкама не примењује, донете
на седници Скупштине општине Ковин одржаној
дана 11.6.2014. године под бројем 023-11/2014I („Сл.лист општине Ковин“, бр. 9/2014), тако
што се у члану 1. став 1. испод тачке 20. додаје
тачка 21. која гласи: „текуће и инвестиционо
одржавање објеката – инсталација атмосферске
канализације.“
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“, а важи до објављивања списка наручилаца
на Порталу јавних набавки, које утврђује Влада
Републике Србије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-18/2014-I од 15. јула 2014. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
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463.
				
На основу члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”,
бр. 129/2007), члана 39. став 1. тачка 37. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 7.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној 15.7.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ
ОДБОРА

462.

1. У Верификациони одбор бирају се:

На основу члана 54. Статута општине
Ковин
(„Сл.лист
општине
Ковин“,
бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 15.7.2014. године,
донела је

1. ЗОРАН БОГУНОВИЋ – СРПСКА
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић
2. МИЛОШ ВИШЊЕВАЦ - САВА
КРСТИЋ-ПОКРЕТ
ЗА
ПРЕПОРОД
–
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ
3. ДАРКО БАКОВИЋ
– Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска
партија Србије (СДПС).

ОДЛУКУ
О УРЕЂЕЊУ РАДНО-ПРАВНОГ СТАТУСА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се радно-правни
статус председника Скупштине општине Ковин за
време обављања дужности на коју је изабран.
Члан 2.
Председник Скупштине општине Ковин
наведену дужност не обавља на сталном раду у
Скупштини општини Ковин.
Члан 3.
Даном ступању на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о уређењу радно-правног
статуса председника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2006).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 112-27/2014-I од 15. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

2. Ово Решење објавити у “Службеном
листу општине Ковин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-47/2014-I од 15. јула 2014. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
464.
На основу члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007), члана 48. став 3. и члана 56. став
6. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007, 34/2010- одлука УС и 54/2011), члана
39. став 1. тачка 37. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст и 25/2013) и члана 7. Пословника Скупштине
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 15.7.2014. године, у
11,10 сати, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ПОНОВНОМ ДОДЕЉИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
I
ПОНОВНО
СЕ
ДОДЕЉУЈЕ
мандат одборнику др Гордани Зорић, доктор
специјалиста из Ковина, ул. Војвођанска бр. 20,
рођеној 1954. године, са изборне листе СРПСКА
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић,
изабраном на изборима за одборнике Скупштине
општине Ковин који су одржани 07. априла 2013.
године.
Функција
одборника
именованој
траје до истека мандата одборника тренутног
сазива Скупштине општине Ковин, односно до
наступања случајева престанка одборничких
мандата утврђених Законом о локалним изборима.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
На седници Скупштине општине Ковин
одржаној дана 15.7.2014. године формиран је
Верификациони одбор за поновно додељивање
мандата одборнику. Верификациони одобр је у
свом извештају предложио Скупштини општине
Ковин на основу Уверења Изборне комисије
о поновном додељивању мандата одборнику
Скупштине општине Ковин да потврди мандат др
Гордани Зорић сходно члану 48. став 3. Закона о
локалним изборима.
Скупштина општине Ковин је на основу
Извештаја Верификационог одбора јавним
гласањем одлучила да донесе Решење о поновном
додељивању мандата наведеном одборнику.
С обзиром на напред наведено одлучено
је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења допуштена је жалба Управном
суду у року од 48 часова од доношења Решења
Скупштине општине Ковин.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-43/2014-I од 15. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

Страна 25 Број 11

465.

				
На основу члана 56. став 6. Закона
о локалним изборима (“Сл.гласник РС”, бр.
129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и члана
7. став 2. Пословника Скупштине општине Ковин
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 17/09)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 15.7.2014. године, у
11,12 сати,  д о н е л а      ј е
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН ГОРАНУ
ЛАЗОВИЋУ
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику
Горану Лазовићу, правном техничару, из Ковина,
ул. И.Л.Рибара 1, рођеном 1962. године, са
изборне листе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
– Александар Вучић, изабраном на изборима за
одборнике Скупштине општине Ковин који су
одржани 07. априла 2013. године.
II
Ово Решење објавити   у “Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
На седници Скупштине општине Ковин
одржаној дана 15.7.2014. године формиран је
Верификациони одбор за потврђивање мандата
новог одборника. Верификациони одбор је у
свом извештају предложио Скупштини општине
Ковин, на основу уверења Изборне комисије о
избору за одборника СО Ковин да потврди мандат
одборнику Горану Лазовићу сходно члану 48. став
2. Закона о локалним изборима.
Скупштина општине Ковин је на основу
Извештаја Верификационог одбора јавним
гласањем одлучила да потврди мандат наведеном
одборнику.
С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења допуштена је жалба Управном
суду у року од 48 часова од доношења Решења
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-44/2014-I од 15. јула 2014. године
				
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

Страна 26 Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15. јул 2014. године

466.						

467.

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007), 39. став 1. тачка 9а. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2013), а у вези са
чланом 9. и 11. Одлуке о оснивању Туристичке
организације општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 2/2007) и члана 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 15.7.2014. године,
донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007), члана 39. став 1. тачка 9а. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2013), а у вези са
тачком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза
оснивача над Дома здравља и Апотеком у Ковину
(„Сл.лист општина Смедерево и Ковин“, бр.
6/2002) и члана 104. Пословника Скупштине
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 15.7.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
КОВИН

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
„КОВИН“ КОВИН

ВЛАДА БАНЧОВ, из Скореновца, ул. 1.
Маја бр. 2.

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора
Дома здравља „Ковин“ Ковин:
		
ЧЕДО МАРИЋ, из Ковина, Цара Лазара
87/1.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ председник Управног
одбора Туристичке организације општине Ковин:

II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора
Дома здравља „Ковин“ Коивн:

РАЈКО КОНЧАРЕВИЋ, из Гаја, Мише
Стојковића 100.

ВАЛЕРИЈА ПИРКОВ, из Скореновца,
1. Маја 27.

III
Мандат председника Управног одбора
траје до истека мандата чланова Управног одбора
именованог решењем број 332-14/2013-I од 03.
јула 2013. године.

III
Мандат новоизабраном члану Управног
одбора Дома здравља траје до истека мандата
Управном
одбору
именованом
Решењем
Скупштине општине број 022-19/2013-I од 03.
јула 2013. године.

I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Управног
одбора Туристичке организације општине Ковин:

IV
Решење ступа на снагу осам дана од дана
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 332-21/2014-I од 15. јула 2014. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

IV
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-20/2014-I од 15. јула 2014. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

15. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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468.

AКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН

На основу члана 39. став 1. тачка 9а.
Статута општине Ковин (“Сл.лист општине
Ковин”, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013),
члана 18. став 3. Одлуке о оснивању Установе
Центар за социјални рад “Ковин” у Ковин (“Сл.
лист општине Ковин”, број 12/2011 и 3/2014)
и члана 104. Пословника Скупштине општине
Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 15.7.2014. године,
донела  је

469.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
“КОВИН” КОВИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Управног
одбора Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин:
		
КАТАРИНА НИКОЛИЋ, из Ковина,
Вука Караџића 127.

На основу члана 2. став 4. Одлуке о
образовању Радног тима општине Ковин за
инклузију Рома („Сл. лист општине Ковин“,
бр. 1/2014) и члана 60. став 1. тачка 6. Статута
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
дана 03.7.2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГ ТИМА
ОПШТИНЕ КОВИН
ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
I
Решење о именовању чланова Радног тима
општине Ковин, број: 9-5/2014-II од 18. фебруара
2014. године мења се у тачки I тако што се у
Радни тим:
- за ЧЛАНА РАДНОГ ТИМА:

II
ИМЕНУЈЕ СЕ председник Управног
одбора Центра за социјални рад „Ковин“ Коивн:

УМЕСТО: 6. НАДЕ РОВЧАНИН – члан
Општинског већа општине Ковин задужен за
социјална  питања и културу.

МИЛКА НОВОСЕЛ, из Мраморка, 2.
Октобра 134.

ИМЕНУЈЕ: 6. ЛИДИЈА СТОИЛКОВИЋ- члан
Општинског већа општине Ковин задужен за
                         социјална питања и културу

III
Мандат новоизабраном председнику
Управног одбора Центра за социјални рад „Ковин“
Ковин траје до истека мандата Управном одбору
именованом Решењем Скупштине општине број
022-9/2013-I од 03. јула 2013. године.

II
Остале одредбе Решења о именовању
чланова Радног тима општине Ковин, број:
9-5/2014-II од 18. фебруара 2014. године остају и
даље на снази.

IV
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-21/2014-I од 15. јули 2014. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 9-5/2014-II од 03. јула 2014. године
                                       ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Страна 28 Број 11
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470.

471.

На основу члана 60. став 1. тачка 6.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
дана 08.7.2014. године, д о н е о    ј е

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ФОРМИРАЊУ ОДБОРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОВИН
I
У Решењу о формирању одбора за
превенцију болести зависности на територији
општине Ковин, број 02-9/2014-II од 04. марта
2014. године, члан II тачка 1. мења се тако да:
уместо:
„1.
ДР
МИРЈАНА
РАНКОВСКИ, спец. ургентне медицине из
Ковина, за председника;
треба да стоји  „1. МИЛКА НОВОСЕЛ,  
из Мраморка, за председника“.
II
Остале одредбе Решења о формирању
одбора за превенцију болести зависности на
територији општине Ковин, број 02-9/2014-II од
04. марта 2014. године остају непромењене.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-24/2014-II од 08. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, у
износу од 60.000,00 динара, Рајковић Розалији
из Ковина, Ђуре Јакшића 76, за лечење, а   на
основу захтева од 27.6.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резервед
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29, функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила кориснику на рачун.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за
које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-486/2014-II
У Ковину, 30. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

15. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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472.

473.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета

доноси

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН

доноси

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, у
износу од 15.000,00 динара, Костић Снежани из
Плочице, Плочички рит 98, за потребе лечење, а  
на основу захтева од 30.6.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резервед
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29, функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила кориснику на рачун.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за
које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 20.000,00 динара, на име
Дилпарић Миљана из Ковина, за трошкове
школовања на студијама Електротехничког
факултета у Београду.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-490/2014-II
У Ковину, 30. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-489/2014-II
У Ковину, 01. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Страна 30 Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15. јул 2014. године

474.

475.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 15.000,00 динара, на име
Митровић Мирјане из Ковина, за трошкове
сахране покојног супруга.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-492/2014-II
У Ковину, 01. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 40.000,00 динара, на
име КУДЕ „Младост“ Ковин, за трошкове
рада и путних трошкова чланова жирија као и
трошкове смештаја и исхране чланова накнадно
пријављеног КУД-а из Бачког Доброг Поља.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава
3.3 – Установа „Центар за културу“ Ковин,
функционална класификација 820, позиција
203, економска класификација 472 – Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, са жиро рачуна
буџета општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Установе „Центар за културу“ Ковин број
840-267664-05.
Установа „Центар за културу“ Ковин ће
средства дозначити крајњем кориснику – КУД
„Младост“ на рачун друштва.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-485/2014-II
У Ковину, 01. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

15. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 31 Број 11

476.

477.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 80.000,00 динара, на име
Друге Месне заједнице Ковин, за сателитско
снимање терена и парцеле на којој ће бити
изграђена капела.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.2 –
месне заједнице, функционална класификација
160, позиција 75, економска класификација 423 –
Услуге по уговору, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Друге Месне
заједнице Ковин број 840-1157645-84.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-484/2014-II
У Ковину, 01. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 35.000,00 динара, на име
Коњичког клуба „Пегаз“ из Плочице.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава
3.28 – Дотације невладиним организацијама,
функционална класификација 860, позиција
361, економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама по конкурсима, са
жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Коњичког клуба „Пегаз“
Плочица број 160-400753-35.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-491/2014-II
У Ковину, 03. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Страна 32 Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15. јул 2014. године

478.

479.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 60.000,00 динара, на име
Тошић Дејана из Ковина, за потребе лечења своје
ћерке.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-493/2014-II
У Ковину, 03. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 20.000,00 динара, на име
Момчиловић Марица из Ковина, за трошкове
лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-497/2014-II
У Ковину, 04. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

15. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 33 Број 11

480.

481.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 35.000,00 динара, на име
Румунске православне цркве из Ковина.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава
3.25 – Дотације невладиним организацијама,
функционална класификација 840, позиција 355,
економска класификација 481 – Верске заједнице,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Румунске православне
цркве из Ковина број 355-1055270-10.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 30.000,00 динара, на име
Михајловић Загорке из Плочице, за трошкове
лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-500/2014-II
У Ковину, 04. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-496/2014-II
У Ковину, 04. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Страна 34 Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15. јул 2014. године

482.

483.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 25.000,00 динара, на име
Шогор Љубинке из Ковина, за трошкове лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-498/2014-II
У Ковину, 08. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара, на име
Омладинског клуба „Тинет“ из Скореновца, за
организовање међународне бициклистичке туре.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава
3.28 – Дотације невладиним организацијама,
функционална класификација 860, позиција
361, економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама по конкурсима, са
жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Омладинског клуба „Тинет“
број 160-97869-88.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-499/2014-II
У Ковину, 08. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

15. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 35 Број 11

484.

485.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин,
у износу од 10.000,00 динара, Димитријевић
Александру из Плочице, Краља Петра I број
162/7, за лечење, а  на основу захтева од 07.7.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резервед
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29, функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила кориснику на рачун.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за
које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин,
у износу од 5.000,00 динара, Милошев Стефану
из Ковина, Соње Маринковић 6/34, за лечење, а  
на основу захтева од 07.7.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резервед
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29, функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила кориснику на рачун.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за
које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-478/2014-II
У Ковину, 10. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-503/2014-II
У Ковину, 10. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Страна 36 Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15. јул 2014. године

486.

487.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, у
износу од 5.000,00 динара, Цветковски Снежани
из Баваништа, Његошева 140, за лечење, а   на
основу захтева од 07.7.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резервед
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29, функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила кориснику на рачун.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за
које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, у
износу од 5.000,00 динара, Веселиновић Живку
из Гаја, Николе Раткова 51, за лечење, а  на основу
захтева од 07.7.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резервед
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29, функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила кориснику на рачун.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за
које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-501/2014-II
У Ковину, 10. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-502/2014-II
У Ковину, 10. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

15. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 37 Број 11

488.

489.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 30.000,00 динара, на име
Младеновић Горана из Мраморка, за трошкове
лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 35.000,00 динара, на име
Рашета Ранка из Ковина, за трошкове израде
докумената који су неопходни да би остварио
право на здравствену заштиту.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-506/2014-II
У Ковину, 10. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-508/2014-II
У Ковину, 10. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
490.
На основу члана 29. став 4. Закона
о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11
и 88/2013), члана 3. став 1. тачка 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“,
бр. 24/2012), члана 14. Одлуке о располагању
непокретностима у јавној својини („Сл.
гласник РС“, „Сл. лист општине Ковин“, бр.
22/2012) и члана 63. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 14.7.2014.
године, донело је
ОДЛУКУ
O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КОВИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Прибавља се у јавну својину општине
Ковин непосредном погодбом непокретност
уписана у ЛН број 1989 К.О. Дубовац, парцела
број 1529/1, површине 48а и 02м2 – земљиште у
грађевинском подручју, која се налази у својини
Пантелић Богице из Дубовца, улица Цара Лазара
бр. 121
Члан 2.
Оправданост и целисходност прибављања
непокретности у јавну својину општине Ковин,
описане у члану 1. ове Одлуке, произилази
из потребе проширења месног гробља, те да
се једино поменута непокретност граничи са
парцелом гробља и из тих разлога се прибављање
непокретности не може реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених
понуда.
Члан 3.
Поступак прибављања непокретности
у јавну својину општине Ковин непосредним
погодбом спроведен је у складу са одредбама
Закона о јавној својини и Уредбе о условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда.

15. јул 2014. године

Члан 5.
Комисија за спровођење поступка,
образована Одлуком o покретању поступка
за   прибављање непокретности у јавну својину
општине Ковин непосредном погодбом
Општинског већа општине Ковин бр. 463-21/2014III од 27. 06. 2014. године, спровела је поступак
прибављања у јавну својину 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 као и писмену изјаву власника
непокретности, Пантелић Богице из Дубовца,
дату пред Комисијом из члана 4. овог Уговора,
дана 08. 07. 2014. којом прихвата процењену
тржишну вредност непокретности из члана 1. ове
Одлуке, коју је утврдио  надлежни порески орган,
о чему је сачињен записник. Комисија је, након
спроведеног поступка дала предлог пштинском
већу о прибављању у јавну својину општине
Ковин непокретности из члана 1. ове Одлуке.
Члан 6.
Непокретности из члана 1. ове Одлуке
прибавља се у јавну својину општине Ковин
по процењеној тржишној вредности коју је
утврдио   надлежни порески орган а која износи
321.285,00(тристадвадесетједнахиљададвестаоса
мдесетпет)динара.
Члан 7.
О прибављању непокретности ти из члана
1. ове Одлуке у јавну својину општине Ковин
закључиће су уговор о купопродаји који ће бити
оверен пред судом надлежним за оверу потписа.
Пре закључења Уговора прибавиће се
Мишљење Јавног правобранилаштва општине
Ковин.
Члан 8.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-21/2014-III од 14. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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491.
На основу члана 28. став 2. Закона о
комуналним делатностима (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број: 88/2011), члана 60.
став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број:
119/2012), члана 63. став 1. тачка 20, а у вези
са чланом 15. став 1. тачка 6. Статута општине
Ковин (“Сл. лист општине Ковин”, број: 11/2012пречишћен текст и 25/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 14.7.2014.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДРУГОЈ ДОПУНИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ЦЕНА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈП ‘’КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ’’ КОВИН
I
У Решењу о давању сагласности на
промену цена комуналних услуга ЈП „Ковински
комуналац“ број 38-34/2014-II од 04.06.2014.
године, у тачки I врши се допуна и то тако што се:
1. У Табели „Цене изношења смећа“
после редног броја 5, додаје се редни
број 6, који гласи:
„Комбинована машина са радом радника
по часу на пословима одржавања депонија
и другим пословима по налогу инспекције
-Важећа цена без ПДВ-а 3.524,28
динара,
Нова цена без ПДВ-а 3.876,71, Проценат
повећања 10%“.
2. У Табели „Цене одржавања чистоће
града“ под редним бројем 20, додаје
се текст који гласи: „на пословима
зимског одржавања саобраћајница“.
Тако да тачка 20 сада гласи:
„Комбинована машина, са радом радника,
по часу на пословима зимског одржавања
саобраћајница“. Цене остају непромењене.
II
             Остале одредбе Решењу о давању
сагласности на промену цена комуналних услуга
ЈП „Ковински комуналац“ број 38-34/2014-II од
04.06.2014.   и одредбе допуне решења о давању
сагласности на промену цена комуналних услуга
ЈП „Ковински комуналац„ број 38-37/2014- III од
27.06.2014 године  остају непромењене.
III
             Решење ступа на снагу даном доношења.
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IV
Peшење ће се објавити   у ‘’Службеном
листу општине Ковин’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 38-38/2014- III од 14. јула 2014. године
			
			
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ         
Душан Петровић
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АКТА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН
492.
По извршеном увиду у „Службени
лист општине Ковин“, бр. 7/2014. од 04. јуна
2014. године, утврђена је грешка у објави
Одлуке о висини стопе пореза на имовину у
општини Ковин, Одлуке о утврђивању накнаде
за уређивање грађевинског земљишта и Одлуке
о утврђивању висине тржишне цене закупа
неизграђеног грађевинског земљишта јавне
намене на територији општине Ковин стога
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН даје
ИСПРАВКУ
I
У „Службеном листу општине Ковин“,
бр. 7/2014 на страни 46 тачка 356 у Одлуци о
висини стопе пореза на имовину у општини Ковин
у уводу Одлуке уместо речи „боравишној такси“
треба да стоји: „висини стопе пореза на имовину
у општини Ковин“.
II
У „Службеном листу општине Ковин“,
бр. 7/2014 на страни 47 тачка 357 у Одлуци о
утврђивању накнаде за уређивање грађевинског
земљишта у уводу Одлуке уместо речи
„боравишној такси“ треба да стоји: „утврђивањеу
накнаде за уређивање грађевинског земљишта“.
III
У „Службеном листу општине Ковин“,
бр. 7/2014 на страни 55 тачка 358 у Одлуци
о утврђивању висине тражишне цене закупа
неизграђеног грађевинског земљишта јавне
намене на територији општине Ковик у уводу
Одлуке уместо речи „боравишној такси“ треба да
стоји: „утврђивању висине тржишне цене закупа
неизграђеног грађевинског земљишта јавне
намене на територији општине Ковин“.
IV
Ова исправка ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
			
СЕКРЕТАР
Марија Ђондовић, дипл.правник

15. јул 2014. године
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