СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА XIII БРОЈ 11

КОВИН, 11. СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Акта председника општине Ковин
213.
На основу члана 28. Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („СЛ.гласник
РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015) и члана 60.
став 1. тачка 9. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2011-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
дана 02.9.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ КОВИН
I
ОСНИВА СЕ Савет за запошљавање општине Ковин (у даљем тексту: Савет).
II
Задатак Савета је да даје мишљења и препоруке надлежном органу општине Ковин у вези са:
1. плановима запошљавања
2. програмима и мерама активне политике
запошљавања
3. прописима из области запошљавања
4. другим питањима од инереса за запошљавање.
III
Савет има седам чланова које именује Председник општине Ковин.
Савет чине: два представника општине
Ковин, један представник Националне службе за
запошљавање – Ковин, један представник Општег
удружења приватних предузетника општине Ковин,
један представник Савеза самосталних синдиката
општине Ковин, један представник образовних институција и један представник невладиног сектора.
Чланови Савета именују се на период од
четири године.
На конститутивној седници бира се председник.
IV
У раду Савета могу да учествују и удружења
која се баве заштитом интереса незапослених (особа

са инвалидитетом, националних мањина, учесника
оружаних сукоба, жена, омладине и сл.) и стручњака
за област запошљавања, без права гласа.
V
Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Савета обављају:
Одељење за финансије, Одељење за општу управу
и јавне службе, Одељење за привреду, имовинскоправне послове и послове локалног економског
развоја, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине и Служба за
послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и друге службе Општинске управе Ковин за које председник општине
Ковин процени да могу допринети бољем раду
овог Савета.
VI
Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи Решење о оснивању Савета за запошљавање
општине Ковин, број 02-65/2013-II од 09. децембра
2013. године.
VII
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-96/2015-II од 02. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

214.
На основу члана 28. Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник
РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/2015), тачке III Решења о оснивању Савета за запошљавање општине
Ковин и члана 60. став 1. тачка 9. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
дана 02.9.2015. године, донео је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ КОВИН
I
У Савет за запошљавање општине Ковин
именују се:
1. МАКСЕМ ФЕРЕНЦ, представник локалне самоуправе;
2. СЛАЂАНА ЋИРИКОВАЧКИ, представник локалне самоуправе;
3. ЈАГОДА СПАСИЋ, представник Националне службе за запошљавање Ковин;
4. САВА ШАРЕНАЦ, представник Општег
удружења приватних предузетника општине Ковин;
5. ЂУРА КРСТИЋ, представник Савеза самосталних синдиката општине Ковин;
6. ЖИВАНКА ЈОВАНОВ ПЕТРОВИЋ,
представник образовних институција;
7. МАРКО БОЈОВИЋ, представник невладиног сектора.

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014),
члана 63. став 1. тачка 25. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 2. тачка 1. став 26.
Пословника о раду Општинског већа општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 4/2015),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 11.9.2015. године,
донело је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Овим Правилником у складу са Правилником
о додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци детету и ученику и Правилником о условима и начину остваривања права на одсуство
са рада ради посебне неге детета ближе се уређује
начин рада Интерресорне комисије општине Ковин
(у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.

II
Ступањем на снагу овог Решења престаје
да важи Решење о именовању чланова Савета за
запошљавање општине Ковин, број 02-65/2013-II
од 09. децембра 2013. године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-96/2015-II од 02. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

Акта Општинског већа општине
Ковин
215.
На основу члана 159. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,
бр. 72/09,52/11, 55/13, 35/2015- аутентично тумачење
и 68/2015), Правилника о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Сл.гласник РС“, бр. 63/10), Правилника о
условима, поступку и начину остваривања права
на одсуство са рада ради посебне неге детета („Сл.
гласник РС“, бр. 1/02), члана 46. Закона о локалној

11. септембар 2015. године

члана.

Комисија има три стална и два повремена

Стални чланови Комисије су:
- педијатар;
- школски психолог;
- стручни радник на пословима социјалног
рада.
Повремени чланови Комисије могу да буду:
- изабрани лекар или лекар специјалиста;
- васпитач, наставник разредне наставе,
одељенски старешина, предметни наставник или стручни сарадник запослен у образовној установи коју дете похађа;
- стручни сарадник из установе социјалне
заштите, водитељ случаја, представник
установе социјалне заштите у којој је дете
смештено и др.
Комисија има координатора који учествује
у њеном раду без права на одлучивање.
Члан 3.
Стални чланови Комисије имају право на
накнаду за свој рад, у нето износу у висини од 5%
од просечне бруто зараде исплаћене у Републици
Србији, према подацима Републичког завода за
статистику, по обрађеном предмету.
Обрачун и исплата накнаде за рад сталних
чланова Комисије врши се месечно, а на основу
Извештаја координатора.
Члан 4.
Комисија ће у принципу седнице одржавати
4 пута месечно, а по потреби и више, у складу са
бројем пдонетих захтева.

11. септембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 5.
Комисија даје стручно мишљење и процењује
потребу за додатном подршком у области образовања,
здравства и социјалне заштите детету и ученику.
Чланови Комисије стручну процену врше у
складус а специјализованим звањима и стандардима
из својих области, а имајући у виду социјални-материјални положај породице.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 18-382-III од 11. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

216.
На основу члана 29. Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014),
члана 3. став 2, 3. и 4 Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС“,бр.24/2012 и 48/2015), члана 14. Одлуке о
располагању непокретностима у јавној својини („Сл.лист
општине Ковин“бр.22/2012) и члана 63. став 1. тачка
11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“
број 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 11.9.2015.године,
донелo је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Отуђује се из јавне својине непокретност
у јавној својини општине Ковин, уписана у ЛН 2729
КО Дубовац, парцела број 1520/4, укупне површине
22 а 17м2, земљиште под зградом и објектом које чине
објекат под редним бројем 1. као породична стамбена
зграда, објекат под редним бројем 2. као помоћна зграда, објекат под редним бројем 3. као помоћна зграда и
објекат под редним бројем 4. као помоћна зграда.
Члан 2.
Отуђењем непокретности из јавне својине
општине Ковин решавају се имовински односи на
парцели на којој се налазе објекти наведени у члану
1.ове Одлуке.
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Оправданост и целисходност отуђења непокретности из члана 1. ове Одлуке из јавне својине
општине Ковин непосредном погодбом је у чињеници
да се на наведеној парцели налазе објекти чији је
власник Фаћол Андраш из Дубовца, да је покренут
поступак за легализацију истих код општинске управе
Ковин и због тога се отуђење непокретности из јавне
својине не може реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда.
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 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.
Члан 4.
Комисија за спровођење поступка непосредне
погодбе, образована Одлуком о покретању поступка
отуђења непокретности у јавној својини општине
Ковин непосредном погодбом,Општинског већа
општине Ковин бр.463-48/2015-III од 06.07.2015.
године, спровела је поступак отуђења из јавне својине
општине Ковин непосредном погодбом непокретности описане у члану 1. ове Одлуке.
У поступку, Комисија је прибавила извештај
надлежног пореског органа о процени тржишне
вредности предметне непокретности. Комисија је
након спроведеног поступка дала предлог Општинском већу о отуђењу из јавне својине општине Ковин
непокретности из члана 1.ове Одлуке.
Члан 5.
Непокретност из члана 1.ове одлуке отуђује
се из јавне својине општине Ковин по процењеној тржишној вредности коју је утврдио надлежни порески
орган, а која износи 213.760,00 динара (двестотинетринаестхиљадаседамсто шездесет) динара.
Члан 6.
О отуђењу непокретности из члана 1. ове
Одлуке из јавне својине општине Ковин закључиће
се уговор о купопродаји који ће бити оверен код
Јавног бележника.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-63/2015-III од 11. септембра 2015.године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник
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САДРЖАЈ
Рег. бр.
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Акта председника општине
Ковин
213 Решење о оснивању Савета за запошљавање
општине Ковин; ......................................1
214 Решење о именовању чланова Савета за
запошљавање општине Ковин; ..............1
Акта Општинског већа општине
Ковин
215 Правилник о раду интерресорне комисије
општине Ковин; ......................................2
216	Одлука о отуђењу непокретности у јавној
својини општине Ковин непосредном
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Ковин, Ул. ЈНА бр. 5, Телефон 013/742-104
ШТАМПА: ЈП „Службени гласник“, Београд

