СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XVIII БРОЈ 14

КОВИН, 21. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ КОВИН
110.
На основу члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ковн и образовању
Привременог органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр.14/2020), члана 20. и 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018“), члана 11. Одлуке о обезбеђивању средстава за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области подстицања културно уметничког стваралаштва на територији
општине Ковин, члана 36. Пословника о раду Привременог органа Општине Ковин („Сл. лист
општине Ковин“, бр.4/2020), члана 15. став 1. тачка 4 и члана 60. став 1. тачка 29. Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2019 и 10/2019-исправка), а на основу Извештаја
Комисије за доделу средстава из буџета Општине Ковин за програме и пројекте културноуметничким друштвима и удружењима у области подстицања аматерско - културног и уметничког
стваралаштва
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 06.7.2020.
године донео је
ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ПРОГРАМЕ И
ПРОЈЕКТЕ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИМ ДРУШТВИМА И УДРУЖЕЊИМА У ОБЛАСТИ
ПОДСТИЦАЊА АМАТЕРСКО- КУЛТУРНОГ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
Члан 1.
На основу спроведеног поступка за расподелу средстава културно уметничким друштвима
и удружењима у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва из буџета
Општине Ковин за програме и пројекте, а на основу извештаја Комисије за спровођење поступка
расподеле средстава културно-уметничким друштвима и удружењима, Привремени орган општине
Ковин расподељује средства из буџета Општине Ковин следећим културно уметничким
друштвима и удружењима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката:
Ред.
број

1.

Назив културно уметничког друштва и
удружења у области подстицања
аматерско- културног и уметничког
стваралаштва

Културно уметничко друштво „Паја
Маргановић“ из Делиблата

Предмет финансирања

Износ
одобрених
средстава

Редовна делатност КУД-а, по
Плану и програму за 2020.
годину на неговању културне
баштине наших народа и
народности као и на очувању
националног идентитета,
набавка и шиће румунске и
друге народне ношње и текуће
потребе за креативан рад
друштва.

380.000,00
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Ред.
број
2.
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Назив културно уметничког друштва и
удружења у области подстицања
аматерско- културног и уметничког
стваралаштва
Културно уметничко друштво „Младост“ из
Ковина

3.

Културно уметничко друштво „Мраморак“
из Мраморка

4.

Културно уметничко друштво „Аца
Обрадовић“ из Баваништа

21. Јул 2020. године

Предмет финансирања
Културно уметничко
стваралаштво
Неговање народних обичаја и
традиција, неговање обичаја
националних мањина, музичка
уметност и хорско певање,
драмско литерално
стваралаштво, набавка ипреме
и ношњи
и народна радиност
Неговање и приказивање
народних обичаја
Манифестације, програми,
приредбе и путни трошкови
Музичка уметност и хорско
певање, неговање народних
обичаја, неговање традиције и
обичаја националних мањина

Износ
одобрених
средстава

380.000,00

380.000,00

380.000,00

5.

Културно уметничко друштво „Салмасал“
из Скореновца

6.

Музичко друштво „Ковински бећари“ из
Ковина

7.

Аматерско позориште Ковин

Драмско стваралаштво

8.

Културно уметничко друштво „Петефи
Шандор“ из Скореновца

9.

Друштво за чување и неговање народне
традиције „Бећарац“ из Баваништа

Неговање традиције и обичаја
националних мањина
Чување, неговање и приказ
народне игре и обичаја Срба и
националних мањина, музичке
уметности, хорско певања,
драмско-литералног
стваралаштва путем
манифестација и фестивала

10.

Културно уметничко друштво „Гај“ из Гаја

Култура

380.000,00

11.

Уметничка група СМУК театар из Ковина

Култура и уметност

50.000,00

12.

Удружење грађана „Хор духовне музике“
Искон

Музичка уметност и хорско
певање

60.000,00

13.

Културно уметничко друштво „Кеве“

Реализација културно
уметничког друштва

110.000,00

380.000,00

100.000,00
50.000,00

300.000,00

50.000,00

УКУПНО: 3.000.000,00
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Члан 2.
Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Ковин за 2020. годину,
коју је донела Скупштина општине Ковин („Службени лист општине Ковин“, бр.11/2019 и
10/2020).
Члан 3.
На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Одлуке о обезбеђивању средстава
за финанирање и суфинансирање програма и пројеката у области подстицања културно
уметничког стваралаштва на територији општине Ковин („Службени лист општине Ковин“,
бр.18/2015), председник Привременог органа општине Ковин, са изабраним подносиоцима
закључује Уговоре о финансирању и суфинансирању програма и пројекта.
Уговором из претходног става овог члана биће утврђена права, обавезе и одговорности
уговорних страна.
Члан 4.
Корисници средстава (културно - уметничка друштва и удружења у области подстицања
аматерско - културног и уметничког стваралаштва) дужни су да доставе извештај о утрошку
одобрених средстава, односно о реализацији Програма најкасније до краја буџетске године.
Културно - уметничка друштва и удружења у области подстицања аматерско - културног и
уметничког стваралаштва, која извештај из претходног става не доставе, морају да врате добијена
средства и неће им бити додељена средства у наредној години, односно неће бити разматрано
њихово учешће на конкурсу.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 45-8/2020-I од 06. јула 2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

111.
На основу члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ковин и образовању
Привременог органа општине Ковин ( „Сл.Гласник РС“, бр. 14/2020 ) чланова 20. и 46. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 -др.закон и 101/2016 –др.закон и
47/2018), члана 12. Одлуке о начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама
(“Сл. лист општине Ковин” бр.18/2015), члана 36. Пословника о раду Привременог органа
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ бр. 4/2020), члана 15. став 1. тачка 8. и члана 60. став 1.
тачка 29. Статута општине Ковин („Службени лист општине Ковин“ број: 1/2019 и 10/2019исправка) и на основу извештаја Комисије за спровођење поступка расподеле средстава црквама и
верским заједницама,
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 06.7.2020.
године донео је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ И НАЧИНУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
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Члан 1.
На основу Јавног конкурса за расподелу средстава црквама и верским заједницама из
буџета општине Ковин за 2020.годину, а на основу извештаја Комисије за спровођење поступка
расподеле средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Ковин, Привремени орган
општине Ковин расподељује средства следећим црквама и верским заједницама за финансирање
програма:
Редни
број

Назив подносиоца
пријаве

Намена средстава

Износ одобрених
средстава

5.

Српска Православна
Црквена општина
Мраморак
Српска Православна
Црквена општина
Делиблато
Српска Православна Црква
Дубовац
Српска Православна Црква
Гај Скит Светих 40
мученика
Српска Православна црква
Гај
Румунска Православна
Црква Ковин

Реновирање крова

6.

Уређење парохијског дома

8.

Српска Православна
Црквена општина
Баваниште
Румунска Православна
Црква Мраморак
Румунска Православна
Црква Делиблато

Санација крова на цркви

9.

Кречење унутрашности храма

11.

Српска Православна
Црквена Општина при
Храму Св. Стефана
Дечанског
Српска Православна
Црквена Општина Ковин

Израда изолација у парохијском
дому

222.727,00

12.

Српска Православна
Црквена Општина Плочица

Замена столарије на парохијском
дому

222.727,00

1.

2.

3.
4.

7.

10.

13.

Електрификација звона
222.730,00
Израда темеља и плоче за
зграду црквене сале, у
дворишту парохијског дома
Монтажа и набавка клима
уређаја
Уградња прозора, затварање
лукова на трему конака

222.727,00

222.727,00
222.727,00

Изградња црквене сале
222.727,00

222.727,00

150.000,00
Бетонирање колских прилаза и
реконструкција зида

222.727,00

222.727,00

222.727,00

Римокатоличка Жупа Свети Замена дрвене подне облоге у
Стефан Краљ Скореновац
жупском уреду
УКУПНО:

400.000,00
3.000.000,00
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Члан 2.
Средства из члана 1. овог Уговора, у износу од 3.000.000,00 динара, планирана су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2020. годину у разделу 4, програм 13-Развој културе и информисања,
програмска класификација 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа, функцијонална класификација 820, позиција 146, економска класификација
481-дотације невладиним организацијама-верске заједнице.
Члан 3.
Са изабраним подносиоцима пријаве биће закључени уговори о финансирању реализације
програма за која су средства додељена.
Уговором из претходног става овог члана биће утврђена права, обавезе и одговорности
уговорних страна.
Члан 4.
Корисници средстава (верске заједнице) дужни су да доставе извештај о утрошку одобрених
средстава, односно о реализацији програма најкасније до краја буџетске године.
Корисници средстава који не достави извештаје и доказе из претходног става, мораће да
врате добијена средстава и неће им бити додељена средстава у наредној години, односно, неће
бити разматрано њихово учешће на конкурсу.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“ и на сајту општине Ковин.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 45-5/2020 од 06.7. 2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

112.
На основу Закључка Владе Републике
Србије 05 Број 023-2937/2018-4 од
06.07.2018. године и члана 3. Пословника о
раду Привременог органа Општине Ковин
(„Службени лист општине Ковин“ број
4/2020),
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана
16.7.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА У
КАПИТАЛ ОПШТИНЕ КОВИН И
ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА У
ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ А.Д.
БЕОГРАД
Члан 1.

Конвертује се потраживање општине
Ковин по основу уступљених јавних прихода
са стањем на дан 31.12.2016.године, у износу
од 312.029,10 динара, у основни капитал
општине Ковин у Предузећу за водне путеве
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ„-ПИМ
А.Д.
Београд.
Даје се сагласност на отпис потраживања по основу уступљених јавних прихода,
који нису предмет конверзије из става 1. овог
закључка са стањем на дан 31.12.2017. године у износу од 300.344,70 динара.
Укупно потраживање односи се на
порески дуг по основу уступљених јавних
прихода општини Ковин.
Члан 2.
Овлашћује се председница Привременог органа општине Ковин, да у име Општине потпише Уговор о конверзији потражива-
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ња општине Ковин у капитал општине Ковин
у Предузећу за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ„-ПИМ А.Д. Београд.
Члан 3.
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ћу за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ„-ПИМ А.Д. Београд.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 023-15/2020-I од 16. јула 2020.године

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“ и доставиће се Министарству финансија -Пореској управи и Предузе-

ПРЕДСЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА ОПШТИНЕ КОВИН
Сања Петровић, дипл. дефектолог

113.
На основу члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ковин и образовању
Привременог органа општине Ковин („Сл.Гласник РС“, бр.14/2020), чланова 20. и 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 5. Одлуке о обезбеђивању средстава за остварење потреба и интереса грађана у
области спорта на територији општине, члана 36. Пословника о раду Привеменог органа општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“ бр. 4/2020), члана 15. став 1. тачка 4. и члана 60. став 1. тачка 29.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2019 и 10/2019-исправка), а на основу
Извештаја Комисије за оцену годишњих и посебних програма организација у области спорта за
остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Ковин,
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 16.7.2020.
године донело је
ОДЛУКУ О ПРЕЛИМИНАРНОМ ОБЈЕДИЊЕНОМ ПРЕДЛОГУ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА
2021. ГОДИНУ
Члан 1.
На основу спроведеног поступка за расподелу средстава у области спорта из буџета
општине Ковин за програме, а на основу извештаја Комисије за спровођење поступка
прелиминарне расподеле средстава у области спорта, Привремени орган општине Ковин
расподељује средства из буџета Општине Ковин следећим организацијама у области спорта за
финансирање и суфинансирање програма:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ
СПОРТА
ФК „Раднички“, Ковин
ОК „Баваниште“, Баваниште
КК „Раднички“ Ковин
Карате клуб „Раднички“, Ковин
ОК „Раднички“, Ковин
ЖФУ „Нова колонија“, Ковин
ФК „Пролетер“, Мраморак
ОФК „Колонија“, Ковин
ФК „Борац“, Плочица
ФК „БСК“, Баваниште
ФК „Омладинац“, Делиблато

Предмет финасирања
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм

Износ
предложених
средстава
2.950.000,00
2.000.000,00
1.050.000,00
1.350.000,00
915.000,00
450.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
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Ред.
број
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

СЛУЖБЕ НИ ЛИСТ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ
СПОРТА

Предмет финасирања

ОК „Будућност“, Гај
МРК „Раднички“ Ковин
ФК „Јединство“, Дубовац
Фудбалски савез општине Ковин
Одбојкашки савез општине Ковин
ЖКК „Ковин“, Ковин
ШК „Воја Поштар“
ШК „Раднички“, Ковин
ШК „Баваниште“, Баваниште
СД „Раднички“, Ковин
КБВ „Мали змај“ Ковин
ФК „Партизан“ Гај
СТК „Дожа“ Скореновац
Спортски савез општине Ковин
УКУПНО:

Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
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Износ
предложених
средстава
400.000,00
440.000,00
600.000,00
2.800.000,00
240.000,00
460.000,00
90.000,00
250.000,00
270.000,00
280.000,00
250.000,00
1.100.000,00
330.000,00
4.235.000,00
23.460.000,00

Члан 2.
Средства за ову намену биће предвиђена Одлуком о буџету Општине Ковин за 2021.
годину.
Члан 3.
На основу коначне Одлуке о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње
програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2021. годину, председница општине Ковин, са изабраним подносиоцима закључиће Уговоре о финансирању и суфинансирању програма.
Уговором из предходног става овог члана биће утврђена права, обавезе и одговорности
уговорних страна.
Члан 4.
Корисници средстава дужни су да доставе извештај Општинском већу о утрошку одобрених средстава, односно о реализацији Програма најмање једном годишње, а најкасније до краја буџетске године.
Организације у области спорта, које извештај из предходног става не доставе, морају да
врате добијена средства и неће им бити додењена средства у наредној години.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 66-35/2020-I од 16.јула.2020.године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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114.

115.

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл. гласник РС”
број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009,
112/2015,80/2017 и 95/2018-др.закон) и члана
36. Пословника о раду Привременог органа
Општине Ковин („Сл.лист општине Ковин»,
бр. 4/2020)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
06.7.2020. године донео је

На основу члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ковин и образовању Привременог органа општине Ковин
(„Сл. Гласник РС“, бр. 14/2020 ), члана 36.
Пословника о раду Привременог органа општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ бр.
4/2020), члана 60. став 1. тачка 10. Статута
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“
број: 1/2019 и 10/2019-испавка) , а на захтев
„Установе за спорт“ Ковин, који је достављен
ради давања сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова,
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
21.7.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА КОМАСАЦИЈУ КАТАСТАРСКИХ
ОПШТИНА ПЛОЧИЦА И СКОРЕНОВАЦ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Комисије за комасацију катастарских општина Плочица и
Скореновац:
1. Имре Давид ,представник Месне
заједнице Скореновац- члан, уместо Јакаб
Дежеа, који је преминуо.
II
Мандат именованом члану траје до
истека мандата Комисије за комасацију катастарских општина Плочица и Скореновац
образоване Решењем број 02-99/2015-I од
25.септембра 2015.године („Службени лист
општине Ковин“ бр. 13/2015).
III
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Ковин".
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 02-15/2020-I од 06. јула 2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У
„УСТАНОВИ ЗА СПОРТ“ КОВИН
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији
послова у „Установи за спорт“ Ковин,
којим је систематизовано укупно 5 радних
места. Овај правилник је донешен на основу
Одлуке директора „Установе за спорт“ број
1/104-2020 од 16.07.2020.године.
II
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број:022-9/2020-I од 21. јула 2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
ОПШТИНЕ КОВИН
Сања Петровић, дипл. дефектолог
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116.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009,
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012,
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана
60.став 1. тачка 25. Статута општине Ковин
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и
10/2019), члана 17. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2020. годину („Сл.лист општине
Ковин“ бр. 11/2019 i 10/2020) и Одлуке о
поверавању послова председнику привременог органа општине Ковин број 020-17/20201 од 26.02.2020.године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, д о н о с и

рања, извор 01-Приходи из буџета, износ од
227.832,00 динара.
Средства ће бити уплаћена Дому
здравља „Ковин“ Ковин на жиро рачун број
840-239661-12.
Члан 3.
Одељење за општу управу и јавне
службе и Одељење за буџет и финансије
Општинске управе Ковин извршиће измене
Одлуке о буџету општине Ковин за 2020.
годину и уговор са установом.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА ОПШТИНЕ КОВИН
Сања Петровић,дипл дефектолог

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2020. годину,
раздео 4. Општинска управа, Програм 15Локална самоуправа -програмска класификација 0602, Програмска активност –Текућа
буџетска резерва- програмска класификација
0602-0009, функционална класификација 160,
позиција 188, економска класификација 499ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се
средства у износу од 227.832,00 динара, у
корист директног корисника Општинска
управа Ковин- за корисника ДОМ ЗДРАЉА
„КОВИН“ Ковин, за набавку материјала за
којим се јавила потреба услед повећаног прегледа грађана.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа Ковин-корисник Дом здравља Ковин, Програм 12. –Здравствена заштита (програмска класификација 1801), Програмска
активност- Функционисање установа примарне здравствене заштите (класификација
1801-0001), функционална класификација
721-Опште медицинске услуге, на позицији
141, економска класификација 464-Дотације
организацијама обавезног социјалног осигу-
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АКТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНУ СИТУАЦИЈУ
117.
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и
68/2020), и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (Сл.Гласник РС'', 87 (2018), ради
спречавања епидемије COVID – 19 изазване
вирусом SARS -COV -2, на територији општине Ковин.
OПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН, на телефонској седници одржаној дана 14. јула 2020. године, донео
је следећу:
ОДЛУКУ
1. ОГРАНИЧАВА СЕ рад угоститељских
објеката на територији општине Ковин на
временски период од 06,00 – 23,00 часа,
уз обавезу поштовања заштитних мера и
социјалне дистанце.
2. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ организовање свечаности, прослава, свадби, као и организовање спортских и других забавних
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манифестација уколико није могуће обезбедити социјалну дистанцу од 1,5м и
поштовање заштитних мера.
3. Штаб за ванредне ситуације за територију општине Ковин, апелује на све грађане да се придржавају мера и препорука
које су донете на Републичком нивоу и
важе за све грађане.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ,,Службеном листу општине Ковин''.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број:217-37/2020-I од 14. јула 2020. године
КОМАДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

118.
На основу члана 41. став 5. Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („ Сл.гласник РС“,
бр. 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне
ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020),
члана 5. Одлуке о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације за територију
општине Ковин и члана 5. Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Ковин
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ, на седници одржаној дана 16.
јула 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ САДРЖИНЕ, ОБЛИКА
И НАЧИНА УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Законом,
утврђује се намена садржина, изглед и начин
употребе печата, којег у вршењу послова из
свог делокруга користи Општински штаб за
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ванредне ситуације за територију општине
Ковин ( у даљем тексту: Штаб).
Печатом Штаба утврђује се аутентичност аката које доноси и издаје Штаб, као и
поднесака којима се службено општи са другим органима, правним лицима и грађанима.
Члан 2.
Штаб у свом раду користи један примерак печата.
Печат је пречника 60мм.
Печат има облик круга у чијој средини је грб Републике Србије.
Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије и то:
- у спољном кругу: Република Србија
- у првом следећем унутрашњем кругу:
Аутономна Покрајина Војводина
- у следећем унутрашњем кругу:
Општински штаб за ванредне
ситуације за територију општине
Ковин
- у последњем кругу исписује се
седиште: Ковин
Текст печата исписује се на српском
језику и ћириличним писмом и на језику и
писму мађарске и румунске националне
мањине.
Члан 3.
Штаб ће посебним решењем
утврдити начин чувања и одредити лице
којем се печат Штаба поверава на чување.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 217-38/2020- I од 16. јула 2020. год.
КОМАДАНТ ШТАБА
Сања Петровић, дипл.дефектолог
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