
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XV  БРОЈ 13 КОВИН, 29. СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ 

  
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 

209.  
 

На основу члана 4. став 2. и члана 6. 
став 1. Закона о култури („Сл.гласник РС“, р. 
72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 39. 
став 1. тачка 6. а у вези са чланом 15. став 1. 
тачка 19. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр.  11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана  29.9.2017. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О МАНИФЕСТАЦИЈИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ОПШТИНУ КОВИН  
„ДАНИ МАЂАРСКЕ КУХИЊЕ“ 

 
Члан 1.  

 Овом Одлуком одређује се манифес-
тација од значаја за општину Ковин и начин 
њеног остваривања, у оквиру права и обавеза 
утврђених овом Одлуком.  
 

Члан 2. 
 Манифестација од значаја за општину 
Ковин је она која својим значењем и садржа-
јима презентује и афирмише општину Ковин.  
 

Члан 3. 
 Манифестација од значаја за општину 
Ковин (у даљем тексту: Манифестација) је:  
  
 „Дани мађарске кухиње“, манифес-
тација којом се промовишу традиционалне 
вредности, обичаји, очување старих заната, 
карактеристичних не само за мађарску на-
ционалну заједницу, већ и за све грађане 
општине Ковин.  
 Манифестацију организује Месна за-
једница Скореновац.  
 Манифестација се одржава од 2007. 
године, једном годишње у октобру месецу.  

Члан 4.  
 Организатор Манифестације образује 
Организациони одбор, чији су чланови 
истакнути чланови организатора Манифес-
тације и представници локалне самоуправе, 
културе, образовања и Туристичке органи-
зације општине Ковин.  
 

Члан 5. 
 Организатор Манифестације дужан је 
да, најкасније до 01. септембра текуће годи-
не, за наредну годину доносе Програм Мани-
фестације и утврди износ потребних сред-
става за реализацију исте.  
 

Члан 6. 
 Организатор обезбеђује средства за 
организовање Манифестације од :  

-  помоћи органа државне власти,  
- помоћи удружења, 
- помоћи локалане самоуправе и  
- других донација и поклона.  

 
Члан 7.  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном ли-
сту општине Ковин“, а примењиваће се од 
01.01.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 64-6/2017-I од 29. септембра 2017. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИК 

  Зоран Брадањи 
 

210. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 
става 2. и 4. Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
Одлука УС 54/2011) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 29.9.2017. 
године у 09,18 сати донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ ЕМИЛУ ХМЕЛИРШУ 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Емилу Хмелир-
шу, одборнику Скупштине општине Ковин, 
изабраном са Изборне листе АЛЕКСАН-
ДАР ВУЧИЋ-БРЖЕ, ЈАЧЕ,БОЉЕ, пре-
стао мандат одборника са 29.9.2017. године, 
због  поднете оставке.  
 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Правни основ за доношење решења о пре-
станку мандата одборнику садржан је у 
одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и става 2. 
и 4. Закона о локалним изборима, а  којим од-
редбама је прописано  да одборнику престаје 
мандат пре истека времена подношењем ос-
тавке, да оставку између две седнице одбор-
ник подноси  у форми оверене писане изјаве  
као и да  је о оставци, коју је одборник под-
нео између две седнице, скупштина дужна да 
одлучи на првој наредној седници.   
 Одборник Скупштине општине Ко-
вин  Емил Хмелирш, изабран са изборне ли-
сте АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-БРЖЕ, ЈА-
ЧЕ, БОЉЕ, поднео је дана 18.07.2017. годи-
не оставку на место одборника у форми 
оверене писане изјаве под бројем: УОП-I: 
7077/2017- од 18.07.2017. године. 
 Како је одборник  Емил Хмелирш 
оставку  поднео лично, у форми оверене пи-
сане изјаве између две седнице, то је Скуп-
штина на првој наредној седници одржаној 
дана 29.9.2017. године утврдила да је наве-
деном одборнику престао мандат 29.9.2017. 
године. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог Решења допуштена је жалба 
Управном суду у року од 48 сати од дана 
доношења Решења Скупштине општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-43/2017-I од  29. септембра 2017. г. 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
              Зоран Брадањи 

211. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 
става 2. и 4. Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
Одлука УС 54/2011) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
29.9.2017. године у 09,19 сати донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ ЗЛАТКУ ТИЛИЋУ 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Златку Тилићу, 
одборнику Скупштине општине Ковин, иза-
браном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ-БРЖЕ, ЈАЧЕ,БОЉЕ, престао ман-
дат одборника са 29.9.2017. године, због  
поднете оставке.  
 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Правни основ за доношење решења о 
престанку мандата одборнику садржан је у 
одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и става 2. 
и 4. Закона о локалним изборима, а  којим од-
редбама је прописано  да одборнику престаје 
мандат пре истека времена подношењем ос-
тавке, да оставку између две седнице одбор-
ник подноси  у форми оверене писане изјаве  
као и да  је о оставци, коју је одборник под-
нео између две седнице, скупштина дужна да 
одлучи на првој наредној седници.   
 Одборник Скупштине општине Ко-
вин  Златко Тилић, изабран са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-БРЖЕ, ЈАЧЕ, 
БОЉЕ, поднео је дана 18.07.2017. године ос-
тавку на место одборника у форми оверене 
писане изјаве под бројем: УОП-I: 7076/2017- 
од 18.07.2017. године. 
 Како је одборник Златко Тилић ос-
тавку  поднео лично, у форми оверене писане 
изјаве између две седнице, то је Скупштина 
на првој наредној седници одржаној дана 
29.9.2017. године утврдила да је наведеном 
одборнику престао мандат 29.9.2017. године. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 сати од дана доношења 
Решења Скупштине општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-44/2017-I од  29. септембра 2017. г. 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
              Зоран Брадањи 

 
212. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 
става 2. и 4. Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
Одлука УС 54/2011) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 29.9.2017. 
године у 09,20 сати донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ ИЛИЈИ ПИРКОВУ 
 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Илији Пиркову, 
одборнику Скупштине општине Ковин, иза-
браном са Изборне листе САВЕЗ ВОЈВО-
ЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАС-
ТОР VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG 
- PÁSZTOR ISTVÁN, престао мандат 
одборника са 29.9.2017. године, због  поднете 
оставке.  
 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Правни основ за доношење решења о 
престанку мандата одборнику садржан је у 
одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и става 2. 
и 4. Закона о локалним изборима, а  којим од-
редбама је прописано  да одборнику престаје 
мандат пре истека времена подношењем ос-
тавке, да оставку између две седнице одбор-
ник подноси  у форми оверене писане изјаве  
као и да  је о оставци, коју је одборник под-
нео између две седнице, скупштина дужна да 
одлучи на првој наредној седници.   

Одборник Скупштине општине Ко-
вин  Илија Пирков, изабран са изборне листе 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 
ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁGI MA-

GYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN, 
поднео је дана 7.08.2017. године писмену ос-
тавку на место одборника a у форми оверене 
писане изјаве  дана 21.09.2017. године, под 
бројем: УОП-I: 8538/2017. 
 Како је одборник  Илија Пирков 
оставку  поднео лично, у форми оверене пи-
сане изјаве између две седнице, то је Скуп-
штина на првој наредној седници одржаној 
дана 29.9.2017. године утврдила да је наве-
деном одборнику престао мандат 29.9.2017. 
године. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 сати од дана доношења 
Решења Скупштине општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-45/2017-I од  29. септембра 2017. г. 
     
   ПРЕДСЕДНИК 

             Зоран Брадањи 
 

213. 
 

 На основу члана 126 . став  1.  тачка 
6.Закона о социјалној заштити  (“ Сл.гласник 
РС” број 24/2011), члана 39. став 1. тачка 9а. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,број 
25/2013 и 2/2015), члана 17.став 1.тачка 6.  
Одлуке о оснивању Установе Центар за соци-
јални рад „Ковин“ Ковин (“Сл.лист општине 
Ковин  “ број 12/2011 и 3/2014  )  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
29.9.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

“КОВИН” КОВИН 
 
I 

 МАРИЈА ШАЛИПУРОВИЋ, дипл. 
социјални радник из Ковина, РАЗРЕШАВА  
СЕ функције вршиоца дужности директора 
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Установе центар за социјални рад “Ковин“ 
Ковин. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 022-47/2017-I од  29. септембра 2017. г. 

      

                     ПРЕДСЕДНИК 
                                     Зоран Брадањи  

 

214. 
 

На основу члана 124. Закона о соци-
јалној заштити („Сл.гласник РС“, бр. 
24/2011), члана 39. став 1. тачка 9а. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), члана 14. Одлуке о оснивању Устано-
ве Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и 
3/2014) и сагласности  Покрајинског секре-
таријата за здравство, социјалну политику и 
демографију бр.  022-505/2017 од  23. јуна 
2017.године, 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
29.9.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТE 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КОВИН“ 

КОВИН 
 
I 

МАРИЈА ШАЛИПУРОВИЋ, дип-
ломирани социјални радник из Ковина, 
ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Установе 
социјалне заштите Центар за социјални рад 
„Ковин“ Ковин, на период од четири године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 022-48/2017-I од  29. септембра 2017. г. 
 
               ПРЕДСЕДНИК 
                            Зоран Брадањи 

215. 
 

На основу члана 80. 89. и 159. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 
68/2015 и 62/2016- одлука УС), члана 17. и 
35. Закона о предшколском васпитању и об-
разовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010), 
члана 39. став 1. тачка 32. Статута општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 - пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН дана 29.9.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАША 
РАДОСТ“ КОВИН ЗА РАДНУ 2017/2018 

ГОДИНУ 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи 
план рада Предшколске установе „Наша 
Радост“ Ковин за радну 2017/2018 годину. 
 

II 
 У складу са Годишњим планом рада 
ПУ „Наша Радост“ Ковин за радну 2017/2018 
годину, утврђује се радно време ПУ „Наша 
Радост“ Ковин: 
 1. Радно време Предшколске 
установе „Наша Радост“ Ковин, почиње у 
05,30 сати и завршава у 20,00 сати; 
 2. Радно време у целодневном 
боравку почиње у 06,00 сати, а завршава се у 
16,30 сати; 
 3. Васпитне групе са полудневним 
боравком (припремни предшколски програм) 
су смештене у две основне школе у Ковину. 
 У ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин, 
смештена је једна припремна предшколска 
група полудневног боравка. Радно време у 
првој смени почиње у 08,00 сати, а завршава 
се у 12,00 сати, а у другој смени почиње у 
12,30 сати, а завршава се у 16,30 сати. 
 У ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин, сме-
штене су две припремне предшколске групе 
полудневног боравка. Радно време у првој 
смени почиње од 08,00 сати, завршава се у 
12,00 сати, а у другој смени почиње у 12,30 
сати, а завршава се у 16,30 сати. 
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 4. Радно време у насељеним местима, 
у основним школама, у васпитним групама са 
полудневним боравком је од 07,30 до 12,30 
сати. 
 Задужује се директор ПУ „Наша Ра-
дост“ Ковин, да изврши прерасподелу радног 
времена радника у оквиру утврђеног радног 
времена, а у складу са Законом. 
 

III 
 За реализацију Годишњег плана рада 
ПУ „Наша Радост“ Ковин у буџету Општине 
обезбеђују се средства у висини 80% од еко-
номске цене по детету, укључујући средства 
за плате, накнаде и друга примања, социјалне 
доприносе на терет послодавца за 44 запос-
лена, отпремнине, као и помоћ запослених у 
Предшколској установи и остале текуће 
расходе, стручно усавршавање, превоз запо-
слених, превоз деце и њихових пратилаца до 
установе по Закону, капиталне издатке, заш-
титу и безбедност деце и друге текуће рас-
ходе осим оних за које се средства обезбеђују 
у буџету Републике Србије. 
 

IV 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 60-70/2017-I од 29. септембра .2017. г. 
      
                 ПРЕДСЕДНИК 
                 Зоран Брадањи 
 

216. 
 

На основу чланова 30. 31. 32. 33. и 34. 
Закона о предшколском васпитању и обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010) и 
Правилника о критеријумима за утврђивање 
мањег, односно већег броја деце од броја 
који се уписује у васпитну групу („Сл. 
гласник РС“, бр. 44/2011), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана  
29.9.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО 

МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ 
ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „НАША РАДОСТ“ КОВИН 

I 
 У Предшколској установи „Наша 
Радост“ Ковин у радној 2017/2018 години, 
формирају се васпитне групе са мањим, 
односно већим бројем деце: 
 
а) Полудневни боравак 
1. Ковин, једна припремно предшколска 

група смештена у ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ са 8 деце; 

2. Ковин, две припремно предшколске 
групе, смештене у ОШ „Ђура Јакшић“, са 
20 и 20 деце; 

3. Плочица, једна васпитна група са 18 
деце; 

4. Скореновац, једна васпитна група са 7 
деце; 

5. Гај, једна васпитна група са 26 деце; 
6. Дубовац, једна васпитна група са 8 деце;  
7. Делиблато, једна васпитна група са 24 

деце; 
8. Мраморак, једна васпитна група са 17 

деце; 
9. Баваниште, две васпитне групе са 25 и 25 

деце  
10. Баваниште, једна мешовита васпитана 

група са 24 деце и 
11. Мало Баваниште, једна мешовита 

васпитна група са 9 деце. 
 
б) Целодневни боравак  
1. Две васпитне јаслене групе са 17 и 22 

деце; 
2. Једна млађа васпитна група са 24 деце; 
3. Једна млађа мешовита васпитна група са 

24 деце; 
4. Једна средња васпитна група са 27 деце; 
5. Једна средња мешовита васпитна група 

са 28 деце; 
6. Две старије васпитне групе са 28 и 28 

деце; 
7. Две припремно предшколске групе са 30 

и 29 деце. 
  

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 60-70/2017-I од 29. септембра 2017. г. 

     
     ПРЕДСЕДНИК 
     Зоран Брадањи 
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
217. 
 

На основу Одлуке Општинског већа 
општине Ковин број463-26/2017-III од 
13.04.2017. године и у складу са чланом 20. 
став 2 Уредбе о условима прибављања и оту-
ђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2012, 48/2015 и 99/2015), члана 7. став 1. 
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 дана 04.9.2017. године донело је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА 
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН-ПАРЦЕЛЕ бр.2512 и 

2513 КО КОВИН 
 

Члан 1. 
 На основу расписаног огласа за при-
купљање понуда за отуђење непокретности 
из јавне својине општине Ковин у Ковину 
топ. бр.2512 и 2513 КО Ковин 
 БИРА СЕ Думитру Синиша из Ко-
вина, ул. Пролетерска  бр.247 као најповољ-
нији  и једини понуђач у поступку прикупља-
ња писмених понуда за отуђење (продају) не-
покретности и то: 
 
 катастарска парцела број 2512 у површи-

ни од 00 ха 1 а 25 м², уписана у лист 

непокретности бр.6097 КО Ковин и 

катастарска парцела број 2513  у површи-

ни од 00 ха 02 а 39 м², уписана у лист 

непокретности бр.6097 КО Ковин 

 Обе у јавној својини општине Ковин 

Члан 2. 
 Поступак отуђења непокретности 
прикупљањем писмених понуда  из члана 
1.ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама 
Закона о јавној својини, Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непо-
средном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда и 
Одлуке о располагању непокретностима у 
јавној својини. 
  

Члан 3. 
 Комисија за спровођење поступка 
прикупљања писмених понуда за отуђење 
непокретности из јавне својине општине 
Ковин у Ковину, образована Решењем Опш-
тинског већа општине Ковин бр.463-26/2017-
III од 13.04.2017. године, спровела је посту-
пак јавног надметања прикупљањем писме-
них понуда за отуђење из јавне својине опш-
тине Ковин непокретности описаних у члану 
1. ове Одлуке. 
  У поступку, Комисија је прибавила 
извештај надлежног пореског органа о 
процени тржишне вредности предметних не-
покретности. Комисија је након спроведеног 
поступка и отварања приспелих понуда дана 
12.06.2017.године сачинила Записник о отва-
рању писмених понуда са предлогом Опш-
тинском већу о прихватању понуде понуђача 
Думитру Синише из Ковина као једине при-
спеле и валидне понуде о отуђењу из јавне 
својине општине Ковин непокретности из 
члана 1.ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 Тржишна вредност непокретности из 
члана 1.ове Одлуке утврђена је од стране 
надлежног пореског органа и иста износи 
600,60 €, односно 1,65 € по м² 
 Изабрани понуђач доставио је понуду 
на износ утврђене вредности од 810,00 €, 
односно 2,225  € по м² 
 

Члан 5. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о отуђењу-купопродаји 
непокретности који ће бити оверен код Јавног 
бележника. 
 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ковин. 
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 Уколико изабрани понуђач не закљу-
чи Уговор о отуђењу-купопродаји непокрет-
ности из члана 1. ове Одлуке у року од 15 
дана од пријема писменог позива Отуђиоца, 
или не плати купопродајну цену у року од 15 
дана од дана закључења Уговора о отуђењу-
купопродаји, губи право на повраћај 
депозита. 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се 
у„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-50/2017-III од 04. Септембра 
2017.  године 

                                                                                                     
         ПРЕДСЕДНИЦА  
                   Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
218. 
 

На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 
108/2016) и члана 63. став 1. тачка 11. Стату-
та општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), а по захтеву Туристичке организаци-
је општине Ковин број: 113/2017 од 
31.08.2017. године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
04.9.2017. године, донело је  

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА – ПОНТОНА 

бр. 1 
СА ПРИСТУПНИМ МОСТОМ 

 
I 

 Општина Ковин даје на коришћење 
Туристичкој организацији општине Ковин, 
плутајући објекат – понтон бр. 1 са приступ-
ним мостом, на Дунавцу у Ковину, по следе-
ћој спецификацији: 
 
- Понтон димензија 6м х 1,5м х 0,86м..10 ком 
- Приступни мост 10,2м х 1,32м..............1 ком 
- Сидрени блокови 750 кг.........................6 ком 
- Сидрени блокови 200 кг.........................6 ком 

 
II 

 Набавна вредност ствари из тачке I 
ове Одлуке износи 3.359.460,00 динара. 
 

III 
 Понтон број 1 са приступним мостом 
даје се на коришћење Туристичкој организа-
цији општине Ковин у циљу реализације ту-
ристичких садржаја и очувања датих ствари.  
 

IV 
 Туристичка организација општине 
Ковин дужна је да стварима датим на кориш-
ћење управља савесно и законито, штитећи 
јавни интерес. 

V 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објавиће се у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број:332-23/2017-III од 04. септембра 2017. 
године 

 
   ПРЕДСЕДНИЦА 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
219. 
 

На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 
108/2016) и члана 63. став 1. тачка 11. Ста-
тута општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), а по захтеву Туристичке организаци-
је општине Ковин број: 113/2017 од 
31.08.2017. године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
04.9.2017. године, донело је  

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА – ПОНТОНА 

бр. 2 
 
I 

 Општина Ковин даје на коришћење 
Туристичкој организацији општине Ковин, 
плутајући објекат – понтон бр. 2 са при-
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ступним мостом, на Дунавцу у Ковину, по 
следећој спецификацији: 
 
- Понтон димензија 6м х 1,5м х 0,86м..10 ком 
- Сидрени блокови 750 кг.........................6 ком 
- Сидрени блокови 200 кг.........................6 ком 
 

II 
 Набавна вредност ствари из тачке I 
ове Одлуке износи 3.870.400,00динара. 
 
 

III 
 Понтон број 2 даје се на коришћење 
Туристичкој организацији општине Ковин у 
циљу реализације туристичких садржаја и 
очувања датих ствари.  
 

IV 
 Туристичка организација општине 
Ковин дужна је да стварима датим на кориш-
ћење управља савесно и законито, штитећи 
јавни интерес. 
 

V 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број:332-24/2017-III од 04. септембра 2017. 
године 

                                                                                      
          ПРЕДСЕДНИЦА 
        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
220. 
 

На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 
108/2016) и члана 63. став 1. тачка 11. Стату-
та општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), а по захтеву ЈП „Ковински комуна-
лац“ Ковин број: 03-2811-1/17 од 29.08.2017. 
године 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
04.9.2017. године, донело је  

 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЕЊЕ ДВЕ 

РОТАЦИОНЕ КОСАЧИЦЕ 
 
I 

 Општина Ковин даје на коришћење 
ЈП „Ковински комуналац“ Ковин две рота-
ционе косачице  (пољска 165).  
 

II 
Набавна вредност две ротационе косачице 
износи 237.784, 68 динара. 
 

III 
 Ротационе косачице дају се на 
коришћење ЈП „Ковински комуналац“ Ковин 
у циљу реализације програмских активности 
на одржавању зелених јавних површина на 
територији општине Ковин.  
 

IV 
 ЈП „Ковински комуналац“ Ковин 
дужно је да ротационе косачице користи у 
складу са њиховом наменом и исте редовно 
одржава.  
 

V 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 352-53/2017-III од 04. септембра 2017. 
године 

                                                                                   
   ПРЕДСЕДНИЦА 
 Сања Петровић,дипл.дефектолог 
 
221. 
 

На основу члана 155. и 159. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Сл. гласник РС'' бр. 52/2011 и 55/2013) и 
члана 50. Закона о предшколском васпитању 
и образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 18/2010), 
Правилника о мерилима за утврђивање еко-
номске цене програма васпитања и образова-
ња у предшколским установама („Сл. гла-
сник РС“ број: 146/2014) и Правилника о 
ближим условима и начину остваривања пра-
ва за регресирање трошкова боравка у ПУ 
„Наша радост“ Ковин за дете трећег, односно 
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четвртог реда рођења ("Службени лист опш-
тине Ковин" бр. 1/2013) и члана 63. Став 1. 
Тачке, 25. Статута општине Ковин – пречиш-
ћен текст ("Службени лист општине Ковин" 
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015)  
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
22.9.2017. године д o н o с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 

ЦЕНЕ БОРАВКА ДЕЦЕ У 
ЦЕЛОДНЕВНОМ И ПОЛУДНЕВНОМ 

БОРАВКУ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 
УСТАНОВИ "НАША РАДОСТ" КОВИН 

 
Члан 1. 

У Решењу о утврђивању цене боравка 
деце у целодневном и полудневном боравку 
у Предшколској установи "Наша радост" Ко-
вин („Сл. лист општине Ковин“ број: 
12/2016) у члану 2. после речи „местима“, 
бришу се речи „осим Мраморка“ 

 
Члан 2. 

 У члану 5. после става 1. додаје се 
став 2. који гласи: „Цене боравка утврђене 
овим Решењем за насељено место Мраморак 
примењиваће се од 01.9.2017. године.“ 
 

Члан 3. 
 Остали чланови Решења о утврђи-
вању цене боравка деце у целодневном и 
полудневном боравку у Предшколској уста-
нови "Наша радост" Ковин остају непро-
мењени. 
 

Члан 4. 
 Ово Решење објавити у "Службеном 
листу општине Ковин". 
   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 38-367/2017-III од 22. септембра 2017. 

године 
 

              ПРЕДСЕДНИЦА 
        Сања Петровић, дипл. дефектолог 

 
222. 

 
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ( „Сл. гласник РС“ број 

88/2011 и 104/2016), члан  69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима  („Сл. гласник РС“, 
број: 15/2016), члана 63. став 1. тачка 17. а у вези са чланом 15. став 1. тачка 6. Статута општине 
Ковин („Сл.  лист општине Ковин", бр.11/2012-пречишћен текст и 25/2013 и 2/2015) . 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, дана 04.9.2017. године, д о н о с и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ЦЕНE КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ  УСЛУГА ЈП 

„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН 
 
I 

 Даје се сагласност на цене комуналних и других услуга донетих од стране надлежног 
органа  ЈП „Ковински комуналац“ Ковин. 
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ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И ДРУГИХ УСЛУГА 

ЦЕНЕ ВОДЕ - ГРАД КОВИН  

Ред.              
бр. 

Категорија корисника Цена без  
ПДВ-а 

1 За категорију ''домаћинства'' 41,24 

2 За категорију ''здравствених установа, школа, дечијих установа, 
установa културе и социјалне заштите, државних, покрајинских и 
општинских органa и организација, црквених и верских 
организација  и удружења грађана '' 

61,87 

3 За категорију ''остали потрошачи''  82,48 

 
 

ЦЕНЕ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА – ГРАД КОВИН 
 
 

 
 

  Ред.             
бр. 

Категорија корисника Цена без  
ПДВ-а 

1 За категорију, ''домаћинства'' 20,62 

2 За категорију ''здравствених установа, школа, дечијих установа, 
установa културе и социјалне заштите, државних, покрајинских и 
општинских органи и организација, црквених и верских 
организација  и удружења грађана '' 

30,93 

3 За категорију ''остали потрошачи''  41,24 

 ЦЕНЕ ВОДЕ - НАСЕЉЕНА МЕСТА ( села)   

Ред.             
бр. 

Категорија корисника Цена без  
ПДВ-а 

1 За категорију ''домаћинства'' 39,36 

2 За категорију ''здравствених установа, школа, дечијих установа, 
установa културе и социјалне заштите, државних, покрајинских и 
општинских органи и организација, црквених и верских 
организација  и удружења грађана '' 

59,04 

3 Остали потрошачи  78,72 
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 ЦЕНЕ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА - НАСЕЉЕНА 
МЕСТА (села) 

 

Ред.              
бр. 

Категорија корисника Цена без  
ПДВ-а 

1 За категорију ''домаћинства'' 19,68 

2 За категорију ''здравствених установа, школа, дечијих установа, 
установa културе и социјалне заштите, државних, покрајинских и 
општинских органи и организација, црквених и верских 
организација  и удружења грађана '' 

29,52 

3 За категорију ''остали потрошачи''  39,36 

  
ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА  

 

Ред. бр. Категорија корисника Цена без  
ПДВ-а 

1. Накнада за изношење смећа по члану домаћинства  85,16 

2. Накнада за изношење смећа  за правна лица и предузетнике  

2.1 за пословни простор до 300 м2  24,65 

2.2 за пословни простор преко 300  м2за сваки пређени м2 преко300 
м2  

12,33 

3 За делатност здравствене установе, школе, дечије и спортске 
установе  

6,16 

4. Цена рада камиона ван Ковина по километру  185,00 

5. 
 

Услуга пражњења контејнера запремине 5,5м3 по тури 
 

4.300,00 
 

6. 
 

Услуга пражњења контејнера запремине 1,1м3 по тури 
 

          2.100,00 
 

 
НАПОМЕНА: Под тачком 1.: Накнада за изношење смећа се обрачунава за максимално  6 
чланова домаћинства  

7. Рад булдозера са ценом рада возача по часу 8.392,45 

8 Комбинована машина са радом радника по часу на пословима 
одржавања депонија и другим пословима по налогу инспекције 

4.070,55 
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 ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА 

Ред.             
бр. 

Врста услуге Цена без  
ПДВ-а 

 1.Закуп гробног места (уређена парцела):  

1.1.  Закуп једноструког гробног места за једну годину 248,83 

1.2. Закуп једноструког гробног места за десет година 2.488,29 

 Напомена: за закуп двоструког или вишеструког гробног места, цена се одређује 
множењем броја гробних места са јединичним ценама из тачака: 1.1. и 1.2. 

  
 2. Закуп гробнице (уређена парцела):  

2.1. Закуп гробнице за једну годину  497,69 

2.2. Закуп гробнице за тридесет година  14.930,69 

 3.  Накнада за редовно одржавање и уређење гробља -  простор ван гробних места 
(уређене парцеле): 

3.1. Накнада  по једном гробном месту за годину дана 293,32 

3.2. Накнада за гробницу за годину дана  591,63 

 Напомена: накнада за двострука или вишеструка гробна места, цена се 
одређује множењем гробних места са јединичном ценом из тачка: 3.1.и 3.2.  

 4. Накнада за обавезан рок почивања за случај смртности :  

4.1. Накнада у случају смрти по покојнику за десет година- гробно 
место  

2.488,29 

4.2. Накнада у случају смрти по покојнику за десет година- гробница   2.488,29 

4.3. Услуга  копања и затварања гробног места 6.366,24 

4.4. Услуга сахрањивања у гробницу са отвором са стране 6.366,24 

4.5. Услуга сахрањивања у гробницу са демонтажом и монтажом 
бетонских гробних плоча  

3.174,04 

4.6. Услуга есхумације до две године почивања 10.656,04 

4.7. Услуга есхумације преко две године почивања 8.422,99 
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4.8. Услуга процеса паковања костију 7.183,46 

4.9. Услуга за коришћење капеле: 1.735,34 

 5. Услуге превоза специјалним погребним возилом са опремом из Јавног 
предузећа: 

5.1. Превоз до гробља са подручја града Ковина  1.064,60 

5.2. Превоз до гробља ван подручја града Ковина по км 63,32 

5.3. Чекање возила по часу 542,18 

 6. Услуга превоза специјалним погребним возилом без опреме из Јавног предузећа 

6.1. Превоз до гробља са подручја града Ковина  1.596,90 

6.2. Превоз до гробља ван подручја града Ковина по км 94,97 

6.3. Чекање возила по часу 813,27 

7. Коришћење хладњаче 24 часа са опремом купљеном од ЈП „ 
Ковински комуналац“ Ковин 

1.818.,18 

7.1. Коришћење хладњаче 24 часа  (опрема купљена од другог 
добављача) 

3.636,36 

8. Коришћење покретне  хладњаче  у Ковину са опремом купљеном 
од ЈП „ Ковински комуналац“ Ковин, без накнаде 

0 

8.1 Коришћење покретне  хладњаче  у Ковину ( опрема купљена од 
другог добављача) 

2.727,27 

8.2 Коришћење покретне  хладњаче у насељеним местима са опремом 
купљеном од ЈП „ Ковински комуналац“ Ковин без накнаде. Плаћа 
се само цена превоза по пређеном километру 

63,32 

8.3 Коришћење покретне  хладњаче у насељеним местима опрема 
купљена од другог добављача.. Плаћа се и цена превоза по 
пређеном километру ( цена дата под тачком  8.2) 

1.818,18 

  
ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА ФЕКАЛИЈА 

 

Ред. бр. Категорија корисника Цена без  
ПДВ-а 

1 Изношење и депоновање фекалија у Ковину где има градске 
канализације по тури 

4.902,84 

2 Изношење и депоновање фекалија у Ковину где нема градске 
канализације по тури  

2.452,24 
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3 Изношење и депновање фекалија у насељеним местима 2.452,24 

4 Накнада за изношење фекалија за сваки километар удаљености од 
Ковина ( додатак на основну цену) 

171,38 

5 Накнада за црпљење фекалија за удаљености веће од 6 м од 
септичке јаме ( додатак на основну цену ) 

195,77 

6 Рад цистерне  за одгушење канализације по часу 4.412,56 

7 За правна лица цена се увећава применом коефицијента К-2 

 ЦЕНЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА  

Ред.               
бр. 

Врста услуга Цена без  
ПДВ-а 

1 Чишћење димњака код домаћинстава  641,98 

2 Чишћење димњака код већих потрошача-правна лица и 
предузетници (котларнице) 

8.165,85 

3 Чишћење димних цеви и котлова код већих потрошача-правна 
лица и предузетници (котларнице) 

12.250,70 

4 Спаљивање чађи у димњацима - домаћинства  821,98 

5 Димничарска контрола исправности димњака  359,98 

6 Димничарски преглед новоизграђених и дограђених димњака  1.155,00 

7 Превоз ван града Ковина по км. -  по позиву  63,32 

   

 ЦЕНЕ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ГРАДА   

Ред. бр. Врста услуга Цена  без  
ПДВ-а  

1 Ручно чишћење метлом са пражњењем корпи, по м2 1,30 

2 Прочишћавање зелених површина и паркинг простора са 
пражњењем  корпи, по м2 

0,21 
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3 Чишћење метлом уз ивицу коловоза, по м2 2,60 

4 Стругање земљаних наслага уз ивицу коловоза  по м2  7,43 

5 Грабуљање травњака и равнање кртичњака, по м2 2,08 

6 Кошење, сакупљање и одвоз покошене траве у градској зони, по 
м2 

3,07 

 Кошење путних појасева, по м2 2,36 

8 Кошење коровског биља, по м2 6,01 

9 Сакупљање лишћа  по м2 2,60 

10 Рад НК радника, по часу  260,30 

11 Рад НК радникапо часу  у зимским условима   338,37 

12 Рад тракора, са ценом рада возача, по часу  1.585,63 

13 Рад моторне тестере, са радом радника, по часу 2.430,11 

14 Рад телескопске моторне тестере, са радом радника, по часу 2.430,11 

15 Рад моторних маказа за орезивање, са радом радника, по часу 727,65 

16 Рад машине за бацање снега, са радом радника, по часу 657,49 

17 Рад камиона са хидрауличним ножем и епоком, са ценом рада 
возача, по часу 

20.328,00 

18 Рад камиона са хидрауличним ножем, са ценом рада возача, по 
часу 

7.623,00 

19 Рад камиона са епоком,  20.328,00 

20 Комбинована машина,са радом радника по часу , на пословима 
зимског одржавања саобраћајница  

7.623,00 

21 Рад трактора са хидрауличним ножем 4.042,50 

22 Рад цистерне за отпадне воде са ценом рада радника по тури 3.853,70 
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  ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА  

   
Ред.               
бр. 

ЛОКАЛИ: Цена без  
ПДВ-а 

1 Закуп пијачног простора по м2 - месечно 90,52 

2 Закуп пијачног простора за власнике по м2 када се закупнина 
плаћа годину дана унапред 

66,35 

 ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА:  

3 Једнодневно коришћење тезге за кориснике без тромесечног 
закупа  

395,15 

 Уколико се на једној тезги нађе два продаваца свако за себе плаћа 
½ цене за једнодневни закуп тезге.Не постоји могућност закупа 
само ½ тезге, морају се закупити обе половине. 

202,11 

4 Тромесечни закуп пијачне тезге за првог и другог закупца 5.439,07 

5 Једнодневно коришћење тезге за закупце  који су извршили 
тромесечни закуп 

248,87 

6 Продаја робе из путничких аутомобила по возилу дневно 429,87 

7 Продаја робе са камиона и трактора и поред возила 998,52 

8 Тромесечни закуп рамова за продају бостана 3.915,66 

9 Једнодневно коришћење рамова за бостан без тромесечног закупа  395,15 

10 Једнодневно коришћење рамова за бостан за закупце који су 
извршили тромесечни закуп  

248,87 

 ПРОДАЈА РОБЕ У ХАЛИ:  
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11 Тромесчни закуп за продају робе на тезгама. Закупцу се издаје 
само ½ тезге 

2.721,04 

12 Једнодневно коришћење 1/2 за кориснике без тромесечног закупа  395,15 

13 Једнодневно коришћење тезге  за кориснике  који су извршили 
тромесечни закуп 

248,87 

 Једномесечни закуп простора за постављање расхладне витрине по 
м2  

5.668,37 

15 Трошкови електричне енергије за рад расхладне витрине - месечно 452,49 

 РОБНА ПИЈАЦА:  

16  једнодневно коришћење тезге за кориснике  који су извршили 
тромесечни закуп 

248,87 

17  једнодневно коришћење тезге за кориснике  који нису извршили 
тромесечни закуп 

395,15 

18  једнодневно коришћење тезге за стране држављане 395,15 

19 Тромесечни закуп пијачне тезге  5.440,62 

20 Наткривени простор , по једном месту 1.534,53 

   

 ЦЕНЕ ЗООХИГИЈЕНСКИХ УСЛУГА   

Ред. бр. Врста услуга Цена без  
ПДВ-а 

1 Хватање паса и мачака и превоз до прихватилишта (ком)  1.304,11 

2 Смештај у прихватилишту (дан/ком.) 247,61 

3 Враћање обрађене животиње на локацију хватања после 
обављеног здравственог третмана (ком.) 

391,23 

4 Здравствени третман (ендо и екто третман, вакцинација,уградња 
микрочипа, кастрација или стерилизација, лечење, еутаназија и 
друге ветеринарске услуге )  (ком.) 
 
 
 
 

 

по важећем 
ценовнику 

ветеринарске 
станице 

изабране на 
јавној набавци 
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Ред. бр. ВРСТА РАДОВА  Цена без ПДВ-а 

1 Разбијање постојећих ивичњака-греда 5.800,00 

 компресором и мацолом. Обрачун по м3     

2 Маш-ручни утовар шута у возило и одвоз  980,00 

 на градску депонију. Обрачун по м3  

3  Довоз насип. и сабиј. тампон шљунка д=10-15 цм 1.740,00 

  испод ивичњака, тротоара, кулије плоча и слично.  

 Обрачун по м3 уграђеног шљунка                                

4 Справљање бетона МБ-20 и израда бетонске 8.617,00 

 подлоге испод ивичњака, уз ивичњаке и слично.  

 Обрачун по м3 уграђеног бетона  

5 Набавка и уградња бетонских ивичњака 1.294,00 

 димензије 12 x 18 цм са фуговањем и 
обрадом споја са постојећим платоом 

 

 Обрачун по м1  

6  Набавка и уградња бетонских ивичњака 695,00 

 димензије 5 x 13 цм са фуговањем и  

 обрадом споја са постојећим платоом.  

 Обрачун по м1  

7 Утовар, довоз трактором, насипање и 170,00 

 планирање хумусне земље д= цца 7цм.  

 Обрачун по м2   

8 Комбиновани машинско-ручни изкоп 874,00 

 земље и шута за тротоаре, кулије плоче.  

 Обрачун по м3  

9 Разбијање постојећег мање оштећеног платоа 348,00 

 

 

Д = 10-12 цм компресором, мацолом и др. 
Обрачун по  М2 

 

10 Демонтажа кулије плоча са утоваром и одвозом 490,00 

 истих трактором на одређену локацију.  

 Обрачун по м2 демонтираних плоча  

11 Само постављање кулије плоча на песку 980,00 

 д = 5 цм. Обрачун по м2   

12 Сечење бетона и асфалта д = 10-12 цм 280,00 

 секачицом. Обрачун по м1 просеченог   

13 Израда, монтажа и демонт. оплате за бетонир. 394,00 

 бициклист. стаза и тротоара. Обрачун по м2  

 избетонираних стаза и тротоара   

5 Исхрана власничких-напуштених и опасних паса у прихватилишту 
(дневно/ком.)                                        

19,30 
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14 Бетонирање бициклист. стазе и тротоара бетоном 1.034,00 

  МБ-30 д = 12цм са израдом потр. дилатација  

15 Бетоњирање тротоара бетоном МБ -30 д =12цм 1.113,15 

 Ценом обухваћен додатни пренос бетона    

 ручним колицима на просц.удаљ. од 10 м1   

 Обрачун по м2 избетонираног тротоара  

16 Армирање тротоара и бициклистичке стазе  140,00 

 једноструко арматурном мрежом.  

 Обрачун по кг. уграђене арматуре  

17 Ручни ископ рова у земљишту III категорије 1.380,54 

 димензија – ширине 80 цм до пројектованих   

 кота као и за откривање постојећих подземних  

 инсталација, са одбацивањем ископане земље у страну.  

 Обрачун је по м3 ископане земље  

18 Ручни ископ, крампом земље са шутом слоја  1.758,89 

 од 15цм. Обрачун по м3 ископане количине   

   

19 Ископ рова комбиновано ручни – машински 25/75%, 622,00 

 ширине 80цм за полагаје инсталације водовода и  

 зидање шахтова са нивелисањем дна рова према  

 пројектованим котама. У цену урачунато и црпљење  

 подземне воде према потреби. Обрачун по м3      

20  Двострано разупирање рова адекватном оплатом и 150,00 

 грађом због обезбеђења људства у рову.   

 Разупирање радити у свему према важ. прописима  

 Обрачун по м2 разупрте стране рова       

21  Набавка, транспорт и насипање у ров сувог песка 1.270,00 

  у слоју од 10цм испод и изнад темена цеви целом  

  ширином рова. Песак испод цеви испланирати у  

  пројектованом нагибу на канала. Обрачун по м3   

22 Набавка, транспорт и насипање у ров шљунка 1.617,00 

  изнад зашт цеви целом ширином рова на деловима  

  прилаза платоа, тротоара, паркинга и пута.  

 Обрачун по м3                               

23  Затрпавање рова земљом из изкопа у слојевима 330,00 

 од 30 цм уз сабијање. Обрачун по м3      

24 Враћање упојних канала-јаркова у првобитно 450,00 

 стање. Обрачун по м1    

25  Подбушивање испод бетонских прилаза, стаза и  1.200,00 

 саобраћајнице. Обрачун по м1  

26  Разбијање бетонских површина са њиховим 2.979,00 

  довођењем у првобитно стање.   

 Обрачун по м2  

27 Утовар и одвоз ломљеног бетона 1.297,50 
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 на депонију. Обрачун по м3  

28  Машинско ручно планирање и сабијање  185,00 

 постељице за поплочавање и дно канала   

 до потребне збијености. Обрачун по м2     

29  Израда анкер блокова од набијеног 10.972,50 

  бетона МБ 20. обрачун по м3  

30  Израда водоводног шахта зиданог од бетонских 101.664,92 

блокова испуњених бетоном димензија 2,00 x  

2,00 висине 2,00м. Изнад шахта уградити армирану 

 

 бетонску плочу д=16цм од бетона МБ 30 
двоструко армирану са арматурном мрежом  

 

 2xQ335. Унутр. површине омалтерисати у горњој  

плочи оставити отвор за  поклопац. На сваких 30цм   

уградити пењалице. Обрачун по комаду  

31 Набавка транспортних и монтажа водоводних  

 цеви и фитинга од ТПЕ – 10 бара заједно са  

 материјалом потребним за спајање. Монтажу  

 цеви извршити сучионим заварив. Обрачун по м1   

 Цеви Фи 225 2.835,00 

 Цеви Фи 110 687,00 

32  Набавка, транспорт и монтажа ливено гвозд. 11.180,00 

 поклопаца за тешки саобраћај. Поклопац  

 поставити и фиксирати бетоном тако да рам  

 буде непокретан. Обрачун по комаду  

33. Набавка, транспорт и монтажа огрлица за 8.784,00 

  кућни прикључак Фи 225/32мм НП 16 са  

  окитен цревом Фи 25 дужине до 5м заједно  

  са фитингом и мат. потребним за спајање  

  постојећих кућних прикљ. Обрачун по ком.  

34 Набавка транспорт и уградња надземног 
пожарног хидранта ДН 80- РД 1000. 

68.980,00 

 Обрачун по комаду   

35 Разбијање горње А.Б. плоче шахте заједно са 30.914,40 

  урушеним зидовима, одвоз шута на депонију,  

  израда А.Б. плоче шахте, дозиђивање зидова  

  шахте 20-40 цм, израда оплате, монтажа  

  арматуре и уградња шахт поклопца са рамом  

  за полутешки саобраћај, поправка пода шахте.  

  Обрачун по комаду поправљене шахте   

36.  Испирање, хидрауличко испитивање водоводне 100,00 

  мреже и дезинфекција. Све неисправне фитинге  

  и вентиле заменити. Обрачун по м1    

37. Набавка трансп. и монт. црних чел. заштитних 169,00 

 цеви изпод саобраћајница прелаза и др.   
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 Обрачун по кг. уграђене цеви  

38 Наб. и уградња подз. пож. хидр ДН 80/750 22.084,00 

 са уградњом штрас капе. Обрачун по ком.   

39 Профилисање–докопавање канала просечно 369,00 

  0,3м3/м1, обрачун по м3 изкопа    

 
40 Изкоп канала дубине прос. 60 цм 369,00 

  профилном кашиком багера -0,47м3/м1обрачун по м3 

 

 41 Скидање вишка земље са банкине-машином 369,00 

 0,08м3/м1. обрачун по м3  

42 Ручно обележавање, планирање, чишћење 68,00 

 банкине, канала и коловоза паралелно са  

 извођ. Радова. Обрачун по м1   

43 Маш.утовар изкопане земље у возило. 415,20 

 Обрачун по м3 земље  

44 Одвоз земље на градску депонију 594,00 

 камионом на удаљ. до 5 км.  

 Обрачун по м3 одвежене земље  

45 Рад комбиноване машине на  576,60 

 широком ископу земље са истовр.  

 утоваром земље у возило.  

 Обрачун по м3 изкоп и утов земље  

46 Рад комбиноване машине на  369,00 

 широком ископу земље са  

 одбацивањем земље у страну  

 Обрачун по м3 изкопане земље  

47 Бушење рупа у земљи III категорије 190,00 

 Фи 30цм дубине до 50цм моторним  

 Бушачем. Обрачун по комаду  

 Б.  Цене за ангажовање механизације и опреме које до сада нису уговорене  

   Ангажовање комбиноване машине 2.270,00        48 
 

 
„МУСТАНГ“ ( боб-кет ) на утовару, 

планирању – рад са утоварном кашиком.  

Обрачун по часу рада 

 

Ангажовање комбиноване машине 2.850,00         49 
 „МУСТАНГ“ са коришћењем прикључних  

уређаја на разбијању бетона, бушењу  

рупа Фи-350 и друго. Обрачун по часу  

        50 Ангажовање хидрауличног чекића 
пикамера са руковаоцем и помоћним 

1.790,00 
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радником на разбијању бетонских 

стопа, греда, конструкција, итд.  

 

Обрачун по часу ангажовања  

Ангажовање вибро-плоче МВЦ 1.190,00         51 

са руковаоцем. Обрачун по часу  

 
 

 
Цене комуналних и других услуга за ангажовање механизације и опреме при 

извођењу радова за послове на којима је јавно предузеће ангажовано за потребе 
општине Ковин 

Ред.          
бр. 

Врста услуга  Цена без  
ПДВ-а 

1 Ангажовање камиона кипера - ФАП  са руковаоцем на пословима 
одвоза земље, смећа и др. на депонију удаљену до 5 км. Обрачун 
по м3 одвеженог смећа, земље и другог материјала 

594,00 

2 Рад камиона кипера - ФАП на превозу земље и другог материјала. 
Обрачун по часу ангажовања камиона  

3.870,00 

3 Просецања бетона и асфалта дебљине до 10цм секачицом. 
Обрачун по м1 просецања 

280,00 

 Превоз булдожера нисконосећом приколицома коју вуче камион 
ФАП при чишћењу депонија комуналног отпада у насељеним 
местима. Обрачун по км. превоза булдожера 

299,52 

5 Чекање камиона на повратак булдозера са приколицом након 
очишћене депоније. Обрачун по сату чекања камиона на повратак 

751,00 

6 Ангажовање ФРЕЗЕ на обради земље. Обрачун по сату 
ангажовања ФРЕЗЕ 

1.280,00 

7 Ангажовање машине за заливање МОРАВА. Обрачун по сату 
ангажовања машине 

1.190,00 

8 Ангажовање машине за прање топлом водом под притиском 
''КАРЦXЕР''. Обрачун по сату ангажовања машине 

1.290,00 

 
II 

 Даном доношења овог Решења престаје да важи о давању сагласности на промену  цена 
комуналних услуга ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, број 38-1/2015-III од 10.02.2015. године, 
Решење  о давању сагласности на промену  цена пијачних и погребних  услуга ЈП „Ковински 
комуналац“ Ковин за насељено место Ковин , број 38-31/2015- III од 07.08.2015.године, Решење о 
допуни решења о давању сагласности на промену цена комуналних услуга ЈП „Ковински 
комуналац“ Ковин, број 38-33/2015-III од 16.09.2015.године, Решење о допуни решења о давању 
сагласности на промену цена комуналних услуга ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, број 38-
370/2016-III од 30.11.2016.године, Решење о допуни решења о давању сагласности на промену 
цена комуналних услуга ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, број 38-125/2017-III од 
23.02.2017.године. 
 

III  
 Решење ступа на снагу даном доношења , а примењиваће се од 01.09.2017. године. 
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IV 
 Решење ће се објавити у „ Службеном листу општине Ковин“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН  

БРОЈ: 38-354 /2017-III од 04. септембра 2017.године 
 
 
            
 
             ПРЕДСЕДНИЦА 
Сања Петровић, дипл. дефектолог 
223. 

 
На основу члана 46. Закона о локал-

ној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/07 и 83/2014-др.закон),а у вези са члано-
вима 45. и члана 48.Закона о државном пре-
меру и катастру (“Сл.гласник РС” број 
72/2009,18/2010,65/2013,15/2015-одлука УС и 
96/2015)  и члана 63. став 1. тачка 7. 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 04.9.2017 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА КО 

ПЛОЧИЦА 
 

Члан 1. 
 Образује се Комисија  идентификаци-
ју и обележавање граница КО Плочица (у да-
љем тексту: Комисија) у  следећем саставу: 
 

1. Милосављевић Миодраг,  
мастер инж.геод.- председник 

2. Драган Миричић - представник  
МЗ Банатски Брестовац 

3. Добровије Младеновић - представник 
МЗ Банатски Брестовац 

4. Црепајски Петар - представник  
МЗ Бваниште 

5. Лазаревић Сава - представник  
МЗ Бваниште 

6. Судар Јована - представник  
МЗ Ковин 2 

7. Китић Слађан - представник  
МЗ Ковин 2 

8. Саша Стојадиновић - представник  

града  Смедерево   
9. Бранислав Томић - Представник  

града Смедерева 
10. Пирков Илија - представник  

МЗ Скореновац 
11. Јакаб Деже - представник  

МЗ Скореновац 
 

Члан 2. 
 Задатак Комисије је да изврши иден-
тификацију и обележавање граница КО 
Плочица  и извештај о утврђеној идентифика-
цији и обележавању  доставити Комисији за 
спровођење комасације у КО Плочица и КО 
Скореновац. 
 

Члан 3. 
 Ова Решење ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 461-497/2017-III од 04. септембра 
2017. године 

 
                    ПРЕДСЕДНИЦА  

                  Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
224. 
 

На основу члана 46. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/07 и 83/2014-др.закон),а у вези са члано-
вима 45. и члана 48.Закона о државном 
премеру и катастру (“Сл.гласник РС” број 
72/2009,18/2010,65/2013,15/2015-одлука УС и 
96/2015)  и члана 63. став 1. тачка 7. 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 04.9.2017 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА КО 
СКОРЕНОВАЦ 

 
Члан 1. 

 Образује се Комисија  идентификаци-
ју и обележавање граница КО Скореновац  (у 
даљем тексту: Комисија) у  следећем саставу: 
 
1. Ђорђевић Бобан - дипл.гео.инж.-

председник 
2. Драган Миричић - представник МЗ 

Банатски Брестовац 
3. Добровије Младеновић - представник МЗ 

Банатски Брестовац 
4. Венцел Пејов - представник МЗ Иваново 
5. Станика Рачов-представник МЗ Иваново 
6. Арсић Бобан - представник МЗ Плочица 
7. Дејан Којчинов - представник МЗ 

Плочица 
8. Мирковић Драган - представник 1. МЗ 

Ковин 
9. Стојадинов Славољуб - представник 1. 

МЗ Ковин 
10. Саша Стојадиновић - представник  града  

Смедерево   
11. Бранислав Томић - Представник града 

Смедерева 
 

Члан 2. 
 Задатак Комисије је да изврши иден-
тификацију и обележавање граница КО  Ско-
реновац  и извештај о утврђеној идентифика-
цији и обележавању  доставити Комисији за 
спровођење комасације у КО Плочица и КО 
Скореновац. 
 

Члан 3. 
 Ова Решење ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 461-497/2017-III од 04. септембра 
2017. године 

                                                                                                              
         ПРЕДСЕДНИЦА  

              Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
225. 
 

На основу члана 46.Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник Републике 

Србије“, бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-
др.закон) и члана 63. став 1. тачка 7. Статута 
општине Ковин, („Сл.лист општине Ковин“ 
број 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015),  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН И 
ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА, 
ЗАМЕНИКА КООРДИНАТОРА И 

ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ 
I 

 Образује се радна група за израду 
Локалног акционог плана за борбу против 
корупције општине Ковин. 
 

II 
 У Радну групу за израду Локалног ак-
ционог плана за борбу против корупције 
општине Ковин именују се: 
 1. Зоран Николић, заменик председ-
ника општине Ковин, координатор 
 2. Радмила Сикимић, секретар 
Скупштине општине Ковин, заменица коор-
динатора 
 3. Оливера Танасијевић, помоћница 
председника општине Ковин, члан 
 4. Бојана Митровић Тасић, члан 
Општинског већа општине Ковин, заменик 
члана 
 5. Наташа Маодуш, дипл. полити-
колог у Одељењу за послове органа општине 
и заједничке послове, општинске управе 
Ковин, члан 
 6. Анка Берђан Благојевић, дипл. 
економиста у Одељењу за буџет и финансије 
општинске управе Ковин, заменик члана 
 7. Весна Маринков,дипл.економиста 
у Одељењу за буџет и финансије општинске 
управе Ковин, члан 
 8. Ђурица Дотлић, инж. пољоприв-
реде у Одељењу за привреду, имовинско-
правне односе и ЛЕР општинске управе Ко-
вин, заменик члана 
 

III 
 Задатак Радне групе је да изради На-
црт Локалног акционог плана за борбу про-
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тив корупције општине Ковин на основу 
Модела локалног антикорупцијског плана за 
јединице локалне самоуправе и исти достави 
Општинском већу општине Ковин на даљу 
надлежност. 
 

IV 
 Координатор Радне групе сазива сед-
нице и руководи радом Радне групе. 
 За рад Радне групе потребно је при-
суство више од половине од укупног броја 
чланова. 

Радна група одлучује већином гла-
сова од укупног броја чланова.  

 
 

V 
Обавезују се основне организационе 

јединице Општинске управе Ковин, јавна 
предузећа и установе чији је оснивач опш-
тина Ковин да на захтев Радне групе пруже 
стручну помоћ, податке и документацију 
потребну за процес израде Нацрта Локал-
ног акционог плана за борбу против 
корупције општине Ковин 

 
VI 

Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Радне групе обављаће 
Одељење за послове органа општине и зајед-
ничке послове у сарадњи са осталим орга-
низационим јединицама општинске управе 
Ковин. 

 
VII 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број:02-55/2017-III од 04. септембра 
2017. године 

     
        ПРЕДСЕДНИЦА 

                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Страна 26 Број 13                      С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т           29. Септембар 2017. године 
 
 

 

 

САДРЖАЈ 
Рег. бр.                                   Страна 

 

 
Рег. бр.                                   Страна 

 
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
209. Одлука о манифестацији од значаја за 

општину Ковин „Дани мађарске кухиње“. 1 
 
210. Решење о престанку мандата одборнику 

Емилу Хмелиршу ........................................ 1 
 
211. Решење о престанку мандата одборнику 

Златку Тилићу.............................................. 2 
 
212. Решење о престанку мандата одборнику 

Илији Пиркову............................................. 3 
 
213. Решење о разрешењу вршиоца дужности 

директора Установе Центар за социјални 
рад „Ковин“ Ковин...................................... 3 

 
214. Решење о именовању директора Установе 

социјалне заштите Центар за социјални рад 
„Ковин“ Ковин............................................. 4 

 
215. Решење о давању сагласности на Годишњи 

план рада Предшколске установе „Наша 
Радост“ Ковин за радну 2017/2018. годину  

  ...................................................................... 4 
 
216. Решење о утврђивању већег, односно 

мањег броја деце у васпитним групама у 
Предшколској установи „Наша Радост“ 
Ковин............................................................ 5 

 
 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
217. Одлука о избору најповољнијег понуђача за 

отуђење непокретности из јавне својине 
општине Ковин – парцеле бр. 2512 и 2513 
К.О. Ковин ................................................... 6 

 
218. Одлука о давању на коришћење плутајућег 

објекта – понтона бр. 1 са приступним 
мостом .......................................................... 7 

 
219. Одлука о давању на коришћење плутајуће 

објекта – понтона бр. 2................................ 7 
 
220. Одлука о давању на коришћење две 

ротационе косачице..................................... 8 
 
 
 
 

 
221. Решење о измени Решења о утврђивању 

цене боравка деце у целодневном и 
полудневном боравку у Предшколској 
установи „Наша Радост“ Ковин ................. 8 

 
222. Решење о давању сагласности на цене 

комуналних и других услуга ЈП „Ковински 
комуналац“ Ковин ....................................... 9 

 
223. Решење о образовању Комисије за 

идентификацију и обележавање граница 
К.О. Плочица ............................................. 23 

 
224. Решење о образовању Комисије за 

идентификацију и обележавање граница 
К.О. Скореновац ........................................ 23 

 
225. Решење о образовању радне групе за 

израду локалног акционог плана за борбу 
против корупције општине Ковин и 
именовању координатора, заменика 
координатора и чланова радне групе....... 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Тираж: 80 примерака 
 


