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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
291.
На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник
РС”, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 39. став
1. тачка 1. и члана 56. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015))
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Ковин
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 17/2009), члан 74.
мења се и гласи:
„Седнице Скупштине сазивају се писменим
и/или електронским путем.
Писаним путем седнице Скупштине заказују
се преко достављача.
Електронским путем седнице Скупштине
заказују се путем преносивих рачунара које поседује
сваки одборник, с тим што се одборници и СМС
поруком обавештавају да им је позив за седницу
Скупштине уручен.
Председник Скупштине ће посебним актом
регулисати начин коришћења преносивих рачунара
из претходног става.
Позив за седницу садржи место и време
одржавања седнице.
Позив за седницу доставља се одборницима
најкасније пет дана пре дана одређеног за одржавање седнице.
Изузетно, позив за седницу, може се доставити и у краћем року, при чему је председник
Скупштине дужан да на почетку седнице образложи
такав поступак.“
Члан 2.
Члан 101.Пословника се мења и гласи:
„Гласање на седници Скупштине је јавно.
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Одборници гласају за предлог или против
предлога или се уздржавају од гласања.
Јавно гласање се врши употребом електронског система за гласање или дизањем руке или поименично.“
Члан 3.
После члана 101. додају се нови чланови
101а, 101б, 101в и 101г који гласе:
Члан 101а.
„Јавно гласање употребом електронског
система за гласање одборник врши притискањем
одговарајућег дела екрана свог преносивог рачунара
предвиђеног за гласање.
Време за гласање употребом електронског
система износи најдуже до 60 секунди.
По истеку времена из става 2. овог члана,
председник Скупштине закључује гласање и саопштава резултат гласања.
Резултат гласања приказује се на монитору
у сали за седнице Скупштине.
Члан 101б.
Одборници су дужни да користе искључиво
задужене преносиве рачунаре као и да се одјаве са
система електронске седнице приликом напуштања
сале.
Одборнику који користи преносиви рачунар другог одборника, односно на други начин
злоупотреби електронски систем за гласање, председник Скупштине изриче меру удаљења са седнице, а гласање у којем је злоупотреба извршена биће
поништено и одмах ће се приступити поновном
гласању.
Члан 101в
Када се гласа дизањем руке, председник
прво позива да се изјасне одборници који гласају
“ЗА”, затим они који гласају “ПРОТИВ” и најзад
одборници који су “УЗДРЖАНИ”.
Након пребројавања гласова морају се објавити резултати гласања, и то колико је одборника
гласало “ЗА”, колико “ПРОТИВ”, колико је било
“УЗДРЖАНИХ”, што се мора унети у записник.
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Члан 101г

Члан 3.

Поименично се гласа тако што одборници
по прозивци изјављују да гласају “ЗА” или “ПРОТИВ” или су УЗДРЖАНИ.
Поименично гласање врши се ако то одреди
председник Скупштине или ако то Скупштина одлучи на предлог одборника ради тачног утврђивања
резултата гласања.“

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном листу општине
Ковин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-78/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-78/2015-I од 22.октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

292.
На основу члана 13. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011), члана
21. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник
СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. гласник РС“, бр.
53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др. закон, 120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука УС), члана 20. став 1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 39. став 1. тачка 7. у вези са чланом 15. став 1. тачка 6. Статута
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр.
11/2012 - пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И
ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ
Члан 1.
У Одлуци о уређивању и одржавању гробља
и сахрањивању („Сл.лист општине Ковин“, бр.
16/2012, 11/2014, 18/2014 и 2/2015) у члану 17.став
1.тачка 5. после прве алинeје додаје се друга алинеја
која гласи :
“-у објекту са криптом-гробницом, подигнутој на катастарској парцели број 3797/2 КО Гај
у улици 20.Октобра број бб”.
Члан 2.
Ова Одлука важи до окончања поступка
предаје објекта из члана 1. Српској православној
цркви, односно до окончања поступка измене просторно – планске документације.
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Ha основу члана 87. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник PC”, број
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон , 72/2009 – др.
закон и 43/2011-одлука УС ), члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 20. став 1. тачка 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник PC”,
број 129/2007 и 83/2014-др.закон), чланова 2. и 3.
Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде („Службени гласник PC”;
број 111/2009), члана 2. Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину
(„Службени гласник PC”, број 109/2009 и 8/2010) и
члана 39. став 1. тачке 3. у вези са чланом 15. став 1.
тачка 12. Статута општине Ковин („Службени лист
општине Ковин”, број 11/2012 – пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и
унапређење животне средине на територији општине Ковин („Службени лист општине Ковин“ број
12/2011) у члану 3. став 1. после тачке 4. додаје се
тачка 5. која гласи:
„за транспорт 10 динара по тони терета за
превоз песка, шљунка свих врста и гранулација“
Члан 2.
У члану 4.на крају става 1. Одлуке после
речи „тачка 1, 2 и 3 додају се и цифре 4 и 5“,тако да
став 1 члана 4.гласи:“ Одељење за финансије, Одсек
за локалну пореску администрацију, Општинске
управе Ковин, вршиће утврђивање, контролу и наплату накнаде из члана 3. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5.“
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Ставови 2. и 3. члана 4. се бришу, а став 4.
члана 4.постаје став 2.истог члана.
Члан 3.
У члану 8. став 2. Одлуке након тачке 5.
додаје се тачка 6. и то
„6. финансирање изградње, санације и инвестиционог одржавања саобраћајница које воде до
локација са којих се експлоaтишу угаљ и шљунак.“
Члан 4.
У свему осталом Одлука на коју је Министарство животне средине, рударства и просторног планирања дало сагласност дана 21.12.2011.
године под бројем 401-00-902/2011-01, остаје непромењена.
Члан 5.
Ова Одлука о измени и допуни Одлуке ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ковин”
СКУШПТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 501-638/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
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Образложење
Правни основ за доношење решења о престанку функције члана Општинског већа општине
Ковин садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07), члана 70. став 3. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 44. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано и то да члан
општинског већа може поднети оставку .
Драган Шљивовачки, кога је Скупштина
општине Ковин дана 18.09.2015. године изабрала за
члана Општинског већа општине Ковин, поднео је
дана 14.10.2015. године писмену оставку на место
члана Општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог, констатовано је
да је Драгану Шљивовачком, техничару за биотехнологију из Баваништа, престала функција члана
Општинског већа општине Ковин.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-130/2015-I од 22.октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

294.

295.

На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07), члана
70. став 3. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013 и
2/2015) и члана 44. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, констатовала је и донела

На основу члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07), члана
70. став 3. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015) и члана 44. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, констатовала је и донела

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН

I

I

ДРАГАНУ ШЉИВОВАЧКОМ, техничару
за биотехнологију из Баваништа, престаје функција члана Општинског већа општине Ковин дана
22.10.2015. године, због подношења оставке.

НЕБОЈШИ НЕШИЋУ, дипломираном ветеринару из Гаја, престаје функција члана Општинског већа општине Ковин дана 22.10.2015. године,
због подношења оставке.

II

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.

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

Образложење

Правни основ за доношење решења о престанку функције члана Општинског већа општине
Ковин садржан је у одредбама члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07), члана 70. став 3. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 44. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано и то да члан
општинског већа може поднети оставку .
Небојша Нешић, кога је Скупштина општине Ковин дана 18.09.2015. године изабрала за члана
Општинског већа општине Ковин, поднео је дана
14.10.2015. године писмену оставку на место члана
општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог, констатовано је
да је Небојши Нешићу, дипломираном ветеринару
из Гаја, престала функција члана Општинског већа
општине Ковин.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 дана.

Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 45. да општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен Статутом
општине и које бира Скупштина општине, на период од четири године тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника. Чланом 50. став 4. Закона
о локалној самоуправи прописано је да председник
општине, заменик председника оптшине или члан
општинског већа који су разрешени или су поднели
оставку, остају на дужности и врше текуће послове
до избора новог председника општине, заменика
председника општине или члана општинског већа.
Такође чланом 39. став 1. тачка 12. Статута општине
Ковин прописано је да скупштина општине бира
и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове општинског већа, а чланом 61
Статута и чланом 40. Пословника да Општинско
веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова општинског већа
које бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је члан Општинског већа Небојша Нешић поднео оставку на место члана и да је
Скупштина општине Ковин на седници одржаној
дана 22.10.2015. године донела Решење о престанку
функције члана Општинског већа општине Ковин
којим је констатовала да је именованом престала
функција.
Председница општине Ковин Сања Петровић, у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној
самоуправи, чланом 61. став 5. Статута општине
Ковин и чланоим 40. став 2. Пословника Скупштине
општине Ковин, предложила је кандидата за члана
општинског већа општине Ковин
Кандидат за члана општинског већа Виолета
Оцокољић дала је писану сагласност да прихвата
кандидатуру за члана општинског већа општине
Ковин.
Избор члана општинског већа општине Ковин извршен је на седници Скупштине општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број:02-131/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

296.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. и 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана
39. став 1. тачка 12. и члана 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и
104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ВИОЛЕТА ОЦОКОЉИЋ, дипломирани
туризмолог, из Ковина, изабрана је за члана Општинског већа општине Ковин, дана 22.10.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.

22. октобар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ковин, одржаној дана 22.10.2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабрана на седници Скупштине општине Ковин,
дана 22.10.2015. године у саставу: Слободан ЛацкуСрпска напредна странка –Александар Вучић; др
Невен Жикић – Сава Крстић-Покрет за препородУједињени региони Србије и Дејан Илић – Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија
Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања доставила је Скупштини општине Ковин
Записник о раду. Записником је утврђено да је од
стручне службе примљено 45 гласачких листића + 1
гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници
Скупштине општине присуствовало 43 одборника
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало
неупотребљених 2 гласачкa листића, да је у гласачкој
кутији нађено 43 употребљених гласачких листића, да
је одвајањем гласачких листића утврђено да је било
9 неважећих гласачких листића, да је утврђено да
има 34 важећих гласачких листића и да је провером
важећих гласачких листића утврђено да је кандидат
за члана Општинског већа општине Ковин – ЈЕЛЕНА
ОЦОКОЉИЋ добила 32 гласова, што представља
већину гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања, утврђује да је Јелена Оцокољић, изабрана
за члана општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-133/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

297.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. и 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана
39. став 1. тачка 12. и члана 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и
104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЈЕЛЕНА НАРАНЧИЋ, дипломирани правник из Ковина, изабрана је за члана Општинског
већа општине Ковин, дана 22.10.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 45. да општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен Статутом
општине и које бира Скупштина општине, на период од четири године тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника. Чланом 50. став 4. Закона
о локалној самоуправи прописано је да председник
општине, заменик председника оптшине или члан
општинског већа који су разрешени или су поднели
оставку, остају на дужности и врше текуће послове
до изибора новог председника општине, заменика
председника општине или члана општинског већа.
Такође чланом 39. став 1. тачка 12. Статута општине
Ковин прописано је да скупштина општине бира
и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове општинског већа, а чланом 61
Статута и чланом 40. Пословника да Општинско
веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова општинског већа
које бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је члан Општинског већа Драган
Шљивовачки поднео оставку на место члана и да
је Скупштина општине Ковин на седници одржаној
дана 22.10.2015. године донела Решење о престанку
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

функције члана Општинског већа општине Ковин
којим је констатовала да је именованом престала
функција.
Председница општине Ковин Сања Петровић, у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној
самоуправи, чланом 61. став 5. Статута општине
Ковин и чланоим 40. став 2. Пословника Скупштине
општине Ковин, предложила је кандидата за члана
општинског већа општине Ковин
Кандидат за члана општинског већа Јелена
Наранчић дала је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана општинског већа општине Ковин.
Избор члана општинског већа општине Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 22.10.2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабрана на седници Скупштине општине Ковин,
дана 22.10.2015. године у саставу: Слободан ЛацкуСрпска напредна странка –Александар Вучић; др
Невен Жикић – Сава Крстић-Покрет за препородУједињени региони Србије и Дејан Илић – Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија
Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања доставила је Скупштини општине Ковин
Записник о раду. Записником је утврђено да је од
стручне службе примљено 45 гласачких листића + 1
гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници
Скупштине општине присуствовало 43 одборника
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало
неупотребљених 2 гласачка листића, да је у гласачкој кутији нађено 43 употребљених гласачких
листића, да је одвајањем гласачких листића утврђено да је било 9 неважећих гласачка листића, да је
утврђено да има 34 важећих гласачких листића и да
је провером важећих гласачких листића утврђено
да је кандидат за члана Општинског већа општине
Ковин – ЈЕЛЕНА НАРАНЧИЋ добила 34 гласова,
што представља већину гласова од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања, утврђује да је Јелена Наранчић, изабрана
за члана општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-132/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

22. октобар 2015. године

298.
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 и 68/2015), члана 17. и 35.
Закона о предшколском васпитању и образовању
(„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, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „НАША РАДОСТ“ КОВИН ЗА
РАДНУ 2015/2016 ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм
рада Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин
за радну 2015/2016 годину.
II
У складу са Годишњим програмом рада ПУ
„Наша Радост“ Ковин за радну 2015/2016 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 13,30 сати, а завршава се
у 17,30 сати.
У ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин, смештене су
две припремне предшколске групе полудневног боравка. Радно време у првој смени почиње од 07,30
сати, завршава се у 11,30 сати, а у другој смени
почиње у 12,30 сати, а завршава се у 16,30 сати.
4. У ОШ „Миша Стојковић“ Гај, постоје две
припремне предшколске групе полудневног боравка.
Васпитно-образовни рад се реализује у две смене.
Прва смена почиње у 07,30 до 11,30 сати, а друга
смена почиње у 13,00 до 17,00 сати.
5. Радно време у осталим насељеним местима, у основним школама, у васпитним групама
са полудневним боравком је од 07,30 до 12,30 сати.
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Задужује се директор ПУ „Наша Радост“
Ковин, да изврши прерасподелу радног времена
радника у оквиру утврђеног радног времена, а у
складу са Законом.
III
За реализацију Годишњег програма рада
ПУ „Наша Радост“ Ковин у буџету Општине обезбеђују се средства у висини 80% од економске цене
по детету, укључујући средства за плате, накнаде
и друга примања, социјалне доприносе на терет
послодавца за 44 запослена и из сопствених средстава за 1,80 запослених (45,80), отпремнине, као и
помоћ запослених у Предшколској установи и остале текуће расходе, стручно усавршавање, превоз
запослених, превоз деце и њихових пратилаца до
установе по Закону, капиталне издатке, заштиту и
безбедност деце и друге текуће расходе осим оних
за које се средства обезбеђују у буџету Републике
Србије.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 60-135/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

299.
На основу чланова 30. 31. 32. 33. и 34. Закона о предшколском васпитању и образовању („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 22.10.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
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 2015/2016. години, формирају се
васпитне групе са мањим, односно већим бројем
деце:
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а) Полудневни боравак
1. Ковин, једна припремно предшколска
група смештена у ОШ „Јован Јовановић Змај“ са 17 деце;
2. Ковин, две припремно предшколске
групе, смештене у ОШ „Ђура Јакшић“, са 17 и 25 деце;
3. Плочица, једна васпитна група са 13
деце;
4. Скореновац, једна васпитна група са
15 деце;
5. Гај, две васпитне групе са 18 и 19
деце;
6. Дубовац, једна васпитна група са 13
деце;
7. Делиблато, једна васпитна група са
21 дететом;
8. Мраморак, једна васпитна група са
15 деце;
9. Баваниште, две васпитне групе са 29
и 30 деце
10. Баваниште, једна мешовита васпитана
група у трајању од 5 сати дневно са
25 деце и
11. Мало Баваниште, једна васпитна група са 6 деце.
б) Целодневни боравак
1. Две васпитне јаслене групе са 18 и 25
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 старија мешовита васпитна група
са 29 деце;
6. Једна старија васпитна групе са 27
деце;
7. Две припремно предшколске групе са
30 и 31 дететом;
8. Ј една мешовита васпитна група
смештена у централном објекту ПУ
„Наша Радост“ Ковин, а која је раније
била смештена у објекту код Гимназије
са 24 деце.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 60-137/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
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300.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (Сл. гласник РС“ број 129/07
и 83/2014-др. закон), члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015)
и члана 46. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне
послове и стамбене услуге са Законом о јавним
предузећима („Сл.лист општине Ковин“, бр. 4/2013,
3/2014 и 5/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН
1. АЛЕКСАНДАР КОЈИЋ, дипл.инж.
грађ, из Ковина, РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за
комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења
3. Ово решење ће се објавити у „ Службеном
листу општине Ковин“
Образложење
Правни основ за доношење Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински
комуналац“ Ковин садржан је у члану 32. став. 1
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/2014-др. закон), члану 39.
став 1. тачка 9. Статута општине Ковин („ Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст и
25/2013 и 2/2015) и члану 46. став 1. тачка 1. Одлуке
о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за
комуналне послове и стамбене услуге са Законом
о јавним предузећима („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 4/2013, 3/2014 и 5/2015).
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.
Одредбама члана 39. став 1. тачка 9. Статута прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава председника и чланове надзорог одбора и директоре јавних предузећа чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
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Чланом 46. став 1. тачка 1. Одлуке о
усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа
за комуналне послове и стамбене услуге са Законом о јавним предузећима (“Сл. лист општине Ковин”, број 4/2013, 3/2014 и 5/2015) прописано је
да Скупштина општине између осталог разрешава
вршиоца дужности директора јавног предузећа, пре
истека мандата.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор
пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-88/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

301.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (Сл. гласник РС“ број 129/07
и 83/2014-др. закон), 42. став 1. тачка 1. и став 2.
Закона о јавним предузећима („ Сл. гласник РС“, бр.
119/2012, 116-2013-аутентично тумачење и 44/2014
– др. закон) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута
општине Ковин („ Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015) члана
46. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању оснивачког
акта Јавног предузећа за комуналне послове и стамбене услуге са Законом о јавним предузећима (“Сл.
лист општине Ковин”, број 4/2013, 3/2014 и 5/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН
1. УРОШ ЈОВАНОВИЋ, дипл.инж. архитектуре, из Ковина, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за комуналностамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин,
најдуже до шест месеци
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења
3. Ово решење ће се објавити у „ Службеном
листу општине Ковин“
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински
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комуналац“ Ковин садржан је у члану 32. став. 1
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник
РС“ број 129/07 и 83/2014 - др. закон) и члану 39.
став 1. тачка 9. Статута општине Ковин („ Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст и
25/2013) којима је прописано да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни
и надзорни одбор, именује и разрешаве директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби
чији је оснивач и даје сагласности на њихове статуте,
у складу са законом.
Одредбама члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („ Сл.гласник РС“, бр.
119/2012, 116-2013-аутентично тумачење и 44/2014 –
др. закон), прописано је да орган надлежан за именовање директора јавног предузећа , именује вршиоца
дужности директора уколико директору престане
мандат због истека периода на који је именован,
због подношења оставке или у случају разрешења
пре истека мандата а одредбама 46. став 1. тачка 1.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне послове и стамбене услуге са
Законом о јавним предузећима (“Сл. лист општине
Ковин”, број 4/2013, 3/2014 и 5/2015) прописано
је да Скупштина општине Ковин именује вршиоца дужности директора Јавног предузећа, уколико
директору престане мандат због истека периода на
који је именован, због подношења оставке или у
случају разрешења пре истека мандата.
Одредбама члана 42. став 2. наведеног Закона о јавним предузећима прописано је да вршилац
дужности може бити именован на период који није
дужи од шест месеци.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор
пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана
од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-90/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

302.
На основу члана 34. став 2. и члана 39. став
2. тачка 5. Закона о култури (“Сл.гласник РС”, број
72/2009), члана 39. став 1. тачка 9а Статута општине
Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), члана 18. став 1.
и став 2. тачка 2. и 3. Одлуке о оснивању Установе
културних делатности “Центар за културу” Ковин
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 3/2011 и 3/2014) и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 17/2009),
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015.године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
“ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ” КОВИН
I
ФЕМА ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипл.социјални радник из Дубовца, РАЗРЕШАВА СЕ дужности
директора Установе културних делатности “Центар
за културу” Ковин.
II
Ово Решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у “Службеном
листу општине Ковин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-31/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

303.
На основу члана 37. Закона о култури (“Сл.
гласник РС” број 72/2009) и члана 39. став 1. тачка
9а. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и број 25/2013
и 2/2015), члана 16. Одлуке о оснивању Установе
културних делатности „Центар за културу“ Ковин (
“Сл.лист општине Ковин “ број 3/2011 и 3/2014 ) и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(“Сл.лист општине Ковин ,број 17/2009).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ
ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“
КОВИН
I
ВЕНДЕЛ ВАШТАГ, мастер ликовни уметник из Ковина ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора Установе културних делатности
„Центар за културу“ Ковин, на време најдуже до
једне године.
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II

2. ВЕСНА ВОЈИНОВИЋ, дипл.економиста из Ковина, ул. Цара Лазара бр. 87/16,
представник локалне самоуправе – за
члана;
3. ЈОРДАН СЕКУЛИЋ, струковни инж.
грађевине, из Дубовца, ул. Цара Лазара
бр. 47, из реда запослених – за члана.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-32/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
304.
На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), члана
24. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
предузећа за комуналне послове и стамбене услуге
са Законом о јавним предузећима („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 4/2013, 3/2014 и 5/2015) и члана 104.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНУ
ДЕЛАТНОСТ „КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“
КОВИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови
Надзорног одбора ЈП за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин:
1. МОМЧИЛО ЂАКОВ, дипл.инж.машинства, из Ковина, ул. Цара Лазара бр. 87
„Д“/4, представник локалне самоуправе
– председник;
2. АЛЕКСАНДАР ЂЕРИЋ, дипл.економиста из Ковина, ул. Д.Туцовића бр. 14а,
представник локалне самоуправе – члан;
3. ЗОРИЦА БОГУНОВИЋ, дипл.хемичар
из Ковина, ул. 4.октобра бр. 4, из реда
запослених – члан.
II
ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора ЈП за комунално-стамбену делатност
„Ковински комуналац“ Ковин:
1. ДАРКО ВОЈВОДИЋ, дипл.економиста из Ковина, ул. Уроша Предића бр.
8, представник локалне самоуправе – за
председника;
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III
Мандат новоименованом председнику и члановима Надзорног одбора ЈП за комунално стамбену
делатност „Ковински комуналац“ Ковин траје до краја
мандата Надзорног одбора именованог Решењем
Скупштине општине Ковин број 023-19/2013-I од
18. јуна 2013. године, Решењем Скупштине општине Ковин број 023-27/2014-I од 06. новембра 2014.
године, Решењем Скупштине општине Ковин број
023-15/2015-I од 22. априла 2015. године и Решењем
број 023-64/2015-I од 14. јула 2015. године.
IV
Решење ступа на снагу осмог дана од дана
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-91/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
305.
На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),
члана 23. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног предузећа за дистрибуцију гаса са Законом
о јавним предузећима („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 4/2013, 3/2014 и 5/2015) и члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ПОСЛОВЕ
ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА „КОВИН-ГАС“
КОВИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора
ЈП за дистрибуцију гаса „Ковин-гас“ Ковин:
ВУК ВУКОВИЋ, дипл.правник, из Ковина, ул.Соње Маринковић 8, представник локалне
самоуправе
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II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора ЈП
за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин:
МИРЈАНА ПАУЛИЦА, дипл.економиста,
из Мраморка, ул.2.октобра 36а, представник локалне
самоуправе.
III
Мандат новоименованом члану Надзорног
одбора ЈП за дистрибуцију гаса „Ковин-гас“ Ковин
траје до краја мандата Надзорног одбора именованог Решењем Скупштине општине Ковин број
023-20/2013-I од 18. јуна 2013. године, Решењем
број 023-28/2014-I од 06. новембра 2014. године
, Решењем број 023-14/2015-I од 22. априла 2015.
године и Решењем број 023-65/2015-I од 14.јула
2015.године
IV
Решење ступа на снагу осмог дана од дана
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-92/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
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ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ:
1. Милица Петровић , дипл.инж.пољопривреде, из Ковина, Михајла Пупина 26,
2. Анђел Манчев, пензионер,Ковин, Југословенска 33,
3. Марко Бојовић, Ковин,Цара Лазара 206,
ИМЕНУЈУ СЕ ЧЛАНОВИ :
1. Ђорђе Будимлић , матурант гимназије,
Ковин, Светозара Марковића 61,
2. Златко Тилић, , грађ.техничар високоградње, Дубовац , Николе Тесле 85,
3. Марија Ђондовић, дипломирани правник,
Ковин,Трг Ослобођења 18,
II
Мандат новоименованим члановима Комисије траје до краја мандата Комисије образоване
Решењем број 320-32/2014-I од 11. јуна 2014.године („Службени лист општине Ковин“ бр. 9/2014 и
17/2014) .
III
Ово Решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 320-165/2015-I од 22. октобра 2015. године

306.
На основу члана 2. Oдлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. лист општине Ковин“бр. 17/2006), члана 39.
став 1. тачка 28. Статута општине Ковин (“ Сл.лист
општине Ковин“, број 11/2012 – Пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015 ) и чланова 72. и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
У Решењу о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине Ковин“ бр. 9/2014 и
17/2014 ) тачка II мења се и уместо :

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
307.
На основу члана 39. став 1. тачка 9а. Статута општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), члана
20. став 3. Одлуке о оснивању Установе културних
делатности “Центар за културу” Ковин (“Сл. лист
општине Ковин”, број 3/2011 и 3/2014) и члана 104.
Пословника Скупштине општине Ковин (“Сл.лист
општине Ковин”, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ “ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ” КОВИН
I
Члан Управног одбора Установе културних
делатности „Центар за културу“ Ковин:
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1. ВЕНДЕЛ ВАШТАГ, из Ковина, ул.
Гробљанска 10,
разрешава се дужности члана Управног одбора Установе културних делатности „Центар
за културу“ Ковин, пре истека мандата.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одобра
ОШ “Ђура Јакшић” Ковин:
1. МАЈА ЋУКОВИЋ, из Ковина ул. Цара
Лазара 87Д/2, из реда родитеља.

II
За члана Управног одбора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин ИМЕНУЈЕ СЕ:
1. ДРАГАН ТОШИЋ, из Скореновца, ул.
Маршала Тита 88.
III
Мандат новоименованом члану Управног
одбора Установе културних делатности „Центар за
културу“ Ковин траје до краја мандата Управног
одбора именованог Решењем Скупштине општине
Ковин број 022-15/2013-I од 03. јула 2013. године,
Решењем број 022-29/2014-I од 06. новембра 2014.
године и Решењем број 022-3/2015-I од 22. априла
2015. године.
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III
Мандат новоименованом члану Школског
одбора из тачке II овог Решења траје до краја мандата Школског одбора ОШ “Ђура Јакшић” Ковин,
именованог Решењем Скупштине општине Ковин
број 61-25/2014-I од 11. јуна 2014. године и Решењем
број 61-59/2015-I од 29. маја 2015. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-597/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

IV
Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Сл.листу општине Ковин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-33/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

308.
На основу члана 54. став 2. и 10., члана 55.
став 3. тачка 4. и ставa 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 39. став 1. тачка 9а Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст и 25/2013 и
2/2015) и члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ“
КОВИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског
одбора ОШ “Ђура Јакшић” Ковин, пре истека мандата:
1. НИКОЛА РОСИЋ, из реда родитеља.

309.
На основу члана 54. став 2. и 10., члана 55.
став 3. тачка 4. и ставa 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 39. став 1.
тачка 9а Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст и 25/2013 и
2/2015) и члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ “ПАЈА
МАРГАНОВИЋ“ ДЕЛИБЛАТО
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора ОШ “Паја Маргановић” Делиблато, пре
истека мандата:
1. ПЕТАР СТАМЕНОВИЋ, из реда родитеља.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одобра
ОШ “Паја Маргановић” Делиблато:
1. РАДМИЛА ПОТЕЖИЦА, из Делиблата,
из реда родитеља.
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III
Мандат новоименованом члану Школског
одбора из тачке II овог Решења траје до краја мандата Школског одбора ОШ “Паја Маргановић” Делиблато, именованог Решењем Скупштине општине
Ковин број 61-36/2014-I од 11. јуна 2014. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
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именованог Решењем Скупштине општине Ковин
број 61-25/2014-I од 11. јуна 2014. године, Решењем
61-61/2014-I од 6. новембра 2014. године и Решењем
61-16/2015-I од 22. априла 2015. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-595/2015-I од 22. октобра 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-594/2015-I од 22. октобра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
311.
310.
На основу члана 54. став 2., члана 55. став 3.
тачка 2. и ставa 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009,
52/2011 и 55/2013), члана 39. став 1. тачка 9а Статута
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број
11/2012-пречишћен текст и 25/2013 и 2/2015) и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ “ПРЕДРАГ
КОЖИЋ“ ДУБОВАЦ
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора ОШ “Предраг Кожић” Дубовац, пре
истека мандата:
1. ЖЕЉКО СТАНЧУЉ, представник локалне самоуправе.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одобра
ОШ “Предраг Кожић” Дубовац:
1. ЛУКА СЛАВОЉУБ, представник локалне самоуправе.
III
Мандат новоименованом члану Школског
одбора из тачке II овог Решења траје до краја мандата Школског одбора ОШ “Предраг Кожић” Дубовац,

На основу члана 54. став 2. и 10., члана 55.
став 3. тачка 4. и ставa 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 39. став 1. тачка
9а Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст и 25/2013
и 2/2015) и члана 104. Пословника Скупштине
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ “САВА
МАКСИМОВИЋ“ МРАМОРАК
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора ОШ “Сава Максимовић” Мраморак,
пре истека мандата:
1. САША МАНДИЋ, из реда родитеља.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одобра
ОШ “Сава Максимовић” Мраморак:
1. РАДМИЛА ПОПОВИЋ, из Мраморка
ул. Шумска 2, из реда родитеља.
III
Мандат новоименованом члану Школског
одбора из тачке II овог Решења траје до краја мандата Школског одбора ОШ “Сава Максимовић”
Мраморак, именованог Решењем Скупштине
општине Ковин број 61-31/2014-I од 11. јуна 2014.
године.
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IV

IV

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-596/2015-I од 22. октобра 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 60-138/2015-I од 22. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
Акта ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН

312.
На основу члана 54. став 2. и 3. и члана
55. став 3. тачка 4. и става 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 39. став 1.
тачка 9а. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015), члана 17. Одлуке о оснивању Предшколске
установе „Наша Радост“ Ковин („Сл.лист општина
Панчево, Ковин и Опово“, бр. 17/92 и 12/93, „Сл.
лист општина Смедерево и Ковин“, бр. 14/2001 и
8/2002 и „Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 22.10.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „НАША РАДОСТ“ КОВИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Наша Радост“
Ковин, пре истека мандата:
1. ТАЊА МИТИЋ, из Дубовца, ул. Дунавска 2, из реда родитеља.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора
Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин:
1. ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ, из Ковина,
ул. Цветна 5, из реда родитеља.
III
Мандат новоименованом члану Управног
одбора Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин
траје до краја мандата Управног одбора именованог Решењем Скупштине општине Ковин број 60131/2013-I од 28. новембра 2013. године, Решењем
број 60-127/2014-I од 06. новембра 2014. године,
Решењем број 60-131/2014-I од 26. новембра 2014.
године и Решењем број 60-3/2015-I од 22. априла
2015. године.

313.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014)
и члана 63. став 1. тачка 2. 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 16.10.2015. године,
донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О
РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
Члан 1.
У Пословнику о раду Општинског већа
општине Ковин („Сл. лист општине „Ковин“, бр.
4/2015) члан 11. мења се и гласи:
„Председник Општинског већа сазива седнице Општинског већа писменим и/или електронским путем, по сопственој иницијативи, на захтев
председника Скупштине општине или на предлог
најмање једне трећине чланова Општинског већа и
одговоран је за законитост рада Општинског већа.
Писаним путем седнице Општинског већа
заказују се преко достављача.
Електронским путем седнице Општинског
већа заказују се путем преносивих рачунара које
поседује сваки члан Општинског већа, с тим што
се чланови Општинског већа и СМС поруком обавештавају да им је позив за седницу Општинског
већа послат електронским путем.
Председник Општинског већа ће посебним
актом регулисати начин коришћења преносивих
рачунара из претходног става.
Позив за седницу садржи место и време
одржавања седнице.
Позив за седницу доставља се члановима
Општинског већа најмање 3 дана пре дана одређеног за одржавање седнице. Када постоје оправдани
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разлози који морају бити образложени, овај рок
може бити и краћи.
Уз позив за седницу члановима Општинског
већа се доставља предлог дневног реда, материјал
који се односи на предложени дневни ред и записник
са претходне седнице.
У изузетно хитним и оправданим случајевима седница Општинског већа може бити сазвана
и одржана телефонским путем.
Члан 2.
Члан 25. Пословника о раду Општинског
већа општине Ковин („Сл. лист општине „Ковин“,
бр. 4/2015) мења се и гласи:
„Чланови Општинског већа гласају изјашњавањем „ЗА“ или „ПРОТИВ“ предлога или се
уздржавају од гласања.
Јавно гласање се врши употребом електронског система за гласање или дизањем руке или поименично.
Члан 3.
После члана 25. додају се чланови 25а, 25б,
25в и 25г који гласе:

Након пребројавања гласова морају се
објавити резултати гласања и то колико је чланова
гласало „ЗА“, колико „ПРОТИВ“, колико је било
„УЗДРЖАНИХ“, што се мора унети у записник.
Члан 25г
Ако Општинско веће одлучи да се гласа поименично, председник Општинског већа позива чланове Општинског већа по азбучном реду презимена
а сваки прозвани члан Општинског већа изговара
реч „ЗА“ или „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“, што се
уноси у записник.
Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од половине присутних чланова Општинског већа, односно Статутом утврђена већина.“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-77/2015-III од 16. oктобра 2015. године

„Члан 25а
Јавно гласање употребом електронског система за гласање члан Општинског већа врши притискањем одговарајућег дела екрана свог преносивог
рачунара предвиђеног за гласање.
Време за гласање употребом електронског
система износи најдуже до 60 секунди.
По истеку времена из става 2. овог члана
председник Општинског већа закључује гласање
и саопштава резултате гласања. Резултат гласања
приказује се на монитору у сали за седнице.
Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од половине присутних чланова Општинског већа, односно Статутом предвиђена већина.
Члан 25б
Чланови Општинског већа су дужни да
користе искључиво задужене преносиве рачунаре
као и да се одјаве са система електронске седнице
приликом напуштања сале.
Члану Општинског већа који користи преносиви рачунар другог члана Општинског већа,
односно на други начин злоупотреби електронски
систем за гласање, председник Општинског већа
изриче меру удаљења са седнице, а гласање у којем
је злоупотреба извршена биће поништено и одмах
ће се приступити поновном гласању.
Члан 25в
Када се гласа дизањем руке, председник
прво позива да се изјасне чланови који гласају „ЗА“,
затим они који гласају „ПРОТИВ“ и најзад који су
„УЗДРЖАНИ“.
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ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

314.
На основу члана 29.став 4. Закона о јавној
својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и
105/2014), члана 3. став 2, 3. и 4 Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини
и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл.гласник РС“,бр.24/2012 и
48/2015), члана 14. 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, на седници одржаној дана 16.10.2015.године,
донелo је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КОВИН НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ
Члан 1.
Покреће се поступак за отуђење непокретности које се налазе у јавној својини општине Ковин,
уписаних у ЛН 2729 КО Дубовац, и то: парцеле број
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522/2, укупне површине 04а 71м², њива треће класе
у потесу „Село“; парцеле 521/2, укупне површине
09а 85м², њива треће класе у потесу „Село“ и парцеле 520/2, укупне површине 04а 21м², њива треће
класе у потесу „Село“.
Члан 2.
Отуђењем непокретности из јавне својине
општине Ковин решавају се имовински односи на
парцелама наведеним у члану 1.ове Одлуке.
Оправданост и целисходност отуђења непокретности из члана 1. ове Одлуке из јавне својине
општине Ковин непосредном погодбом је у чињеници да је на парцели 522/2 покренут поступак за
легализацију објекта код општинске управе Ковин,
чији је власник Мењхарт Фрања из Дубовца, док
парцеле 521/2 и 520/2 немају излаз на јавну саобраћајницу па не могу бити грађевинске парцеле
које би се јавним огласом могле понудити за продају. Из тих разлога се отуђење напред наведених
непокретности из јавне својине не може реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем
писмених понуда.
Члан 3.
Поступак отуђења непокретности непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке спроводи се
сагласно одредбама Закона о јавној својини,Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда и Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини.
Члан 4.
Непокретност из члана 1.ове одлуке отуђује
се из јавне својине општине Ковин по процењеној
тржишној вредности утврђеној актом надлежног
органа.
Члан 5.
Образује се Комисија за спровођење
поступка непосредне погодбе, у саставу:
1.Марија Ђондовић-председник,
2.Ђурица Дотлић-члан
3.Олга Ђапић-члан
Задатак Комисије је да:
-прибави извештај надлежног пореског
органа о тржишној цени непокретности из члана
1.ове Одлуке;
-на основу прибављене понуде и извештаја
надлежног пореског органа сачини записник са одговарајућим предлогом и исти достави Општинском
већу општине Ковин.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-52/2015-III од 16. октобра 2015.године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог
315.
На основу члана 63. став 1. тачка 7. Статута општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана
32. Пословника о раду Општинског већа општине
Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 4/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 16.10.2015.године,
доноси
РЕШЕЊЕ
O ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ РАДНОГ
ТИМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРОПИСА ИЗ
ОБЛАСТИ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
I Образује се Стручни радни тим за припрему прописа из области комуналне делатности
производње и дистрибуције топлотне енергије (у
даљем тексту: Стручни радни тим), као повремено
радно тело Општинског већа општине Ковин.
II Стручни радни тим се образује у саставу:
1. Владимир Милојевић, дипл.инж.машинства
2. Радован Вукосављевић, дипл.правник
3. Мара Жепша, дипл.економиста
4. Валентина Милосављевић, дипл.економиста
5. Момчило Џоговић, дипл.инж.машинства
III Стручни радни тим се образује са задатком да:
- припреми радну верзију Одлуке о снабдевању топлотном енергијом, у складу са законом и другим актима из оквира комуналне делатности производње и дистрибуције
топлотне енергије које су у надлежности
Општине;
- размотри предлог Тарифног система ради
усклађивања са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања
крајњег купца топлотном енергијом (“Сл.
гласник РС”, бр. 63/15 и провери испуњеност услова за одобравање тарифа.
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IV Стручне и административно-техничке
послове за потребе Стручног радног тима обављаће
Општинска управа – Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине.

рачуна буџета општине Ковин, број 840-119640-11,
на рачун Месне заједнице број 840-901645-38.

V Рок за завршетак задатка je 01.11.2015.

Корисник ових средстава је у обавези да средства користти наменски – за намене за које се иста
одобравају, и 8 дана по утрошку средстава достави
правдање утрошених средстава. Уколико су утрошена средства мања од дозначених корисник је дужан
да неискоришћена средства врати на рачун буџета
општине Ковин најкасније до 31.12.2015. године.

године.

VI Ово Решење објавити у “Службеном
листу општине Ковин”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 352-68/2015–III од 16. октобра 2015. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

Члан 3.

Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће Одељење
за буџет и финансије Општинске управе Ковин.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-134/2015-III од 16. октобра 2015. године

316.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. 108/2013,
142/2014 и 68/2015), члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана
17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 20/2014, 4/2015 и
9/2015) као наредбодавцу буџета
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2015. годину, раздео 2. глава 2.1.
– Председник општине и Општинско веће, Програм
15 – Локална самоуправа – програмска класификација 0602, Програмска активност – Функционисање
локалне самоуправе – програмска класификација
0602-0001, функционална класификација 111, позиција 34, економска класификација 49912 – ТЕКУЋА
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравају се средства у
износу од 302.413,00 динара, на име МЗ Делиблато
за плаћање Закључка о извршењу.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.4. – Месна
заједница Делиблато, Програм 15 – Локална самоуправа – програмска класификација 0602, Пројектна
активност – Месне заједнице (програмска класификација 0602-002), функционална класификација
160, позиција 467, економска класификација 483 –
Новчане казне и пенали по решењу судова, са жиро

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

Акта СЕКРЕТАРА скупштине
ОПШТИНЕ КОВИН
317.
Приликом штампања „Службеног листа
општине Ковин“, број 5/2015 на предњој страни
Службеног листа, погрешно је наведен месец издавања Службеног листа, па се на основу члана 4.
Одлуке о објављивању аката органа општине, установа и јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Ковин (Сл.лист општине Ковин бр.
12/2011) , врши следећа
ИСПРАВКА
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ КОВИН
БРОЈ 5/2015 ГОДИНЕ
I
У „Службеном листу општине Ковин“ број
5/2015, на предњој страни, испод назива Службеног
листа „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН“ у
колони у којој је наведен датум издавања Службеног
листа, врши се исправка штампарске грешке тако
да после датума 22. уместо месеца „МАРТ“ треба
да стоји „АПРИЛ“
II
Исправку објавити у „Службеном листу
општине Ковин“
СЕКРЕТАР

Радмила Сикимић, дипл. правник
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

страна

Акта СКУПШТИНЕ општине Ковин
291 Одлука о измени и допуни Пословника
Скупштине општине Ковин ...................1
292 Одлука о допуни Одлуке о уређивању и
одржавању гробља и сахрањивању . .....2
293 Одлука о измени и допуни Одлуке о
накнади за заштиту и унапређење
животне средине на територији општине
Ковин .......................................................2
294 Решење о престанку функције члана
Општинског већа општине Ковин Драгану
Шљивовачком . ........................................3
295 Решење о престанку функције члана
Општинског већа општине Ковин Небојши
Нешићу ....................................................3
296 Решење о избору члана Општинског већа
општине Ковин Веиолете Оцокољић . ....4
297 Решење о избору члана Општинског већа
општине Ковин Јелене Наранчић . ........5
298 Решење о давању сагласности на Годишњи
програм рада Предшколске установе
„Наша Радост“ Ковин за радну 2015/2016.
годину ......................................................6
299 Решење о утврђивању већег, односно
мањег броја деце у васпитним групама у
Предшколској установи „Наша Радост“
Ковин .......................................................7
300 Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“
Ковин .......................................................8
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303 Решење о именовању вршиоца дужности
директора Установе културних делатности
„Центар за културу“ Ковин ....................9
304 Решење о разрешењу и именовању
председника и чланова Надзорног одбора
ЈП за комунално-стамбену делатност
„Ковински комуналац“ Ковин .............10
305 Решење о разрешењу и именовању члана
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