СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XX БРОЈ 5

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
58.
На основу члана 27 став 10 и члана 29
став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС“, број 72/2011, 88/2013 ,105/2014,
104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017,
95/2018 и 153/2020), члана 99 став 2 Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014,
145/2014,
83/2018,
31/2019,
37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 5
став 1 Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини („Сл.лист општине
Ковин, број 3/2019 и 11/2019, 2/2021, 7/2021,
19/2021 и 2/2022), и члана 60. став 1. тачка
12. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, број 1/2019 и 10/2019-исправка),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
15.3.2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН –
ПАРЦЕЛЕ бр. 9307/9 КО КОВИН
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ
ПОНУДА
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за
отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин прикупљањем писмених понуда и то:
 катастарска парцела број 9307/9 у
укупној површини од 0ха 13а
20м², уписана у лист непокретности бр. 6097 КО Ковин
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Члан 2.
Наведена катастарска парцела 9307/9
КО Ковин налазе се у градском грађевинском
подручју насеља Ковин у радној зони у Блоку
број 116 - просторној целини намењеној радној зони и сервисној саобраћајници..
Члан 3.
Право подношења писмених понуда
за отуђење непокретности из члана 1. ове одлуке имају физичка и правна лица и предузетници.
Члан 4.
Почетна купопродајна цена непокретности која се отуђују из јавне својине општине Ковин, утврђуе се у висини тржишне вредности предметних непокретности, изражене у
еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије, на дан уплате.
Члан 5.
Купопродајна цена непокретности утврђује се на основу акта надлежног органа,
којим је извршена процена тржишне вредности непокретности.
Члан 6.
Отуђење непокретности из члана 1.
ове одлуке спровешће се прикупљањем писмених понуда, а по расписаном огласу.
Члан 7.
Општинско Веће oпштине Ковин ће
посебним актом формирати Комисију за спровођење поступка прикупљања писмених
понуда.
Оглас из става 2. овог члана објављује
Општинско веће општине Ковин у дневном
листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.

Члан 3.
Средства остварена од отуђења
покретних ствари припадају Синдикалној
организацији органа управе општине Ковин.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-9/2022-III од 15. марта 2022.
године

Члан 4.
Општинска управа Ковин, преко
надлежне инспекције, обезбедиће надзор над
активностима сакупљања, транспорта и
складиштења неопасног отпада, у складу са
Законом о управљању отпадом.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у „Сл.
листу општине Ковин“.

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл.дефектолог

59.
На основу члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о управљању отпадом („Сл. глсник
РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 –
др. закон), тачке 7.5 Уговора о јавном приватном партнерству за замену, рационализацију
и одржавање дела система јавног осветљења,
применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин и члана 60. став 1. тачка
29. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин, бр.1/2019 и 10/2019-исправка)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
15.3.2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Овом одлуком врши се отуђење из
јавне својине општине Ковин неопасног отпада који је настао заменом система јавног
осветљења на територији општине Ковин а у
циљу обезбеђења најмањег ризика за угрожавање живота и здравља људи и животне средине.
Члан 2.
Неопасан отпад из члана 1. ове одлуке преноси се Синдикалној организацији органа управе општине Ковин, која ће спровести поступак отуђења, о чему ће се заључити
уговор.

ОПШТИСНКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 501-24/2022-III од 15. марта 2022.
године.
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл.дефектолог

60.
На основу члана 60. став 1. тачка 10.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“ број: 1/2019 и 10/2019-исправка), а
на захтев Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „ЛАСТА“ Ковин, који је достављен ради давања сагласности на
Правилник о измени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији радних
места,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
15.3.2022. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У УСТАНОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ ДНЕВНИХ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЛАСТА“ КОВИН
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Установи за пружање дневних услуга
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социјалне заштите „Ласта“ Ковин, број 66/22
од 04.03.2022.године.
II
Ово Решење струпа на снагу осмог
дана од дана доношења и објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 022-10 /2022-III од 15. марта 2022.
године
ПРЕДСЕДНИЦА,
Сања Петровић, дипл.дефектолог

61.
На основу члана 60. став 1. тачка 29.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“ број: 1/2019 и 10/2019-исправка ) и
Правилника о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима ( „Сл. гласник РС“,
број 55/2013 ),
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана 15.3.2022.
године донело је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ И ОБАВЉАЊУ
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
У ЈАВНИМ СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА
НА ТЕРИОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин
и услови коришћења јавних спортских
објеката на територији општине Ковин и
услови обављања спортских и других
активности у јавним спортским објектима на
територији општине Ковин ( у даљем тексту:
Јавни спортски објекти ).
Члан 2.
Јавни спортски објекти су уређене и
опремљене површине и објекти намењени
обављању спортских активности који су у
јавној својини Републике Србије, aутономне
покрајине и Општине Ковин.
Спортски објекти који представљају
физичку, функционалну и техничко-технолошку целину са свим инсталацијама, пос-
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тројењима и опремом намењени за обављање
одређених спортских активности јесу јавни
затворени спортски објекти.
Посебно уређене површине у јавној
својини намењене за одређене посебне спортске активности ( трим стазе, бициклистичке
стазе, пешачки путеви, плаже и сл. ) јесу отворени јавни спортски објекти.
Јавни спортски објекти који у свом
саставу имаjу и затворене и отворене просторе у којима се обављају спортске активности,
разврстава се према претежној површини
врсте простора ( отвореног и затвореног дела
простора) у складу са подзаконским актима
Закона о спорту.
Део школе намењен за остваривање
наставног плана и програма физичког васпитања ученика (школска спортска сала, школски спортски терен и сл.) има положај јавног
спортског објекта.
Члан 3.
Јавни спортски објекти могу се користити за обављање спортских активности
под условом да су уређени, обележени, опремљени и одржавани у стању које омогућава одговарајући ниво обављања спортских
активности и осигурава безбедно коришћење.
Члан 4.
Јавни спортски објекти на којима се
обављају спортске делатности уређују се,
обележавају, одржавају и опремају у складу
са прописом којим се уређују ближи услови
за обављање спортских делатности од стране
установа и привредних друштава у области
спорта.
Члан 5.
Јавни спортски објекат уређује се, опрема, одржава и користи тако да је
обезбеђено очување животне средине подручја у коме се јавни спортски објекат налази, да су задовољени услови у погледу рационалног уређења и коришћења јавног спортског објекта, да је осигурана безбедност спортиста и других непосредних корисника, и да
је могуће упражњавање спортских активности за које је објекат намењен у складу са
спортским правилима.
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Члан 6.
Спортске активности на јавним спортским објектима могу се обављати уколико
опрема и средства испуњавају услове прописане законом и спортским правилима надлежних националних спортских савеза.
Спортске активности могу да се обављају само на теренима, односно површинама
јавног спортског објекта који испуњавају услове потребне за конкретне спортске активности.
Члан 7.
Јавни спортски објекти доступни су
свим грађанима под једнаким условима и то:
1. Образовно - васпитним установама;
2. Спортистима који су чланови
организација у области спорта;
3. Спортистима који се спортским
активностима баве ради одмора и
рекреације, унапређења здравља или
унапређивања сопствених резултата
(спорт за све );
4. Организацијама и установама којима
је оснивач Република Србија,
аутономне покрајине или Општина
Ковин;
5. Другим удружењима грађана и
невладиним организацијама;
6. Лицима са посебним потребама.
Члан 8.
Грађани спортске активности могу да
се обављају у јавном спортском објекту под
условом да:
1. Својим понашањем не угрожава или
повређује друге кориснике;
2. Спроводи спортске и друге
активности у складу са прописаним
спортским правилима и признатим
стандардима у области спорта и
другим прописима;
3. Поштује постављену сигнализацију;
4. У случају несреће у Спортском
објекту пружи другоме помоћ;
5. Поштује упутства редара;
6. Користи одговарајућу спортску и
другу опрему;
7. Не остављају на спортском терену
или не бацају на терен предмете и
материјале који могу да ометају или
угрозе безбедност других корисника;
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8. Не користе јавни спортски објекат
уколико су под дејством алкохола
или неког психоактивног лека,
односно средства које негативно
утиче на њихове способности;
9. Поштују истакнута правила
понашања на јавном спортском
објекту.
Члан 9.
У Јавном спортском објекту постављају се одговарајући знаци сигнализације,
као и друге потребне ознаке за коришћење
Јавног спортског објекта.
Знаци сигнализације се састоје од
знакова забране, обавезе, упозорења и обавештавња.
Знаци се постављају тако да могу бити лако уочљиви, како би лице несметано
поступило по истима. Знакови не могу ометати коришћење терена где се спроводи тренинг и одигравају утакмице.
Члан 10.
Надлежни орган општинe Ковин може уступити на управљање, коришћење и
одржавање спортски објеката у јавној својини општине Ковин „Установи за спорт“ Ковин за обављање својих делатности у складу
са важећим прописима.
Члан 11.
Надлежни орган власника, односно
директор корисника Јавног спортског објекта
прописује Правила понашања у Спортском
објекту.
Организације и лица из члана 7. став
1. овог Правилника обавезна су:
 да јавни спортски објекат користи по
принципу доброг домаћина;
 да организује и спроведе спортске и
друге активности по сопственом
плану, програму и организацији у
складу са наменом, правилима и
пропозицијама одговарајућих
спортских активности и прописима
других активности;
 да предузме све мере за спречавање
насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама у складу са
прописима;
 да опрему, реквизитe и пратеће
садржаје у јавном спортском објекту
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користи по устаљеним правилима и
стандардима за коришћење;
 да у листу евиденције потпише да је
јавни спортски објекат примио у
исправном стању;
Организације и лица из члана 7. став
1. овог Правилника одговорна су за штету на
јавном спортском објекту, опреми, реквизитима и пратећим садржајима која настане у
времену коришћења јавног спортског објекта.
Штета из става 3. овог члана утврђује
се записником кога потписују овлашћена лица уговорних страна.
Члан 12.
Школски спортски објекти могу се, у
складу са законом о спорту, давати на коришћење другим лицима само када су задовољене потребе наставних и ваннаставних спортских школских активности, у складу са годишњим програмом рада школе, и уз сагласност надлежног органа општине Ковин.
Школски одбор, у складу са годишњим плановима рада доноси одлуку о слободним терминима ( у сатима ) за коришћење
другим лицима.
Одлуку из става 2. овог члана доставља се Општинском већу општине Ковин и
Стручној комисији за оцену годишњих и посебних програма организација у области
спорта за остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта на територији општине Ковин, сваке године најкасније до 5.
септембра.
Члан 13.
Општинско веће општине Ковин утврђује укупан број слободних термина ( у сатима) по појединим јавним спортским објектима, и одобрава њихово бесплатно коришћење за спортске активности организација у области спорта са територије општине Ковин,
на предлог Стручне комисије за оцену
годишњих и посебних програма организација
у области спорта за остваривање потреба и
интереса грађана у области спорта на територији општине Ковин,а све у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ковин.
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Члан 14.
Надлежни орган општине Ковин расписује јавни позив за одобравање и финансирање посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Ковин за доделу термина у јавним спортским
објектима за тренирање учесницима у систему спорта општини Ковин, најкасније до 1.
септембра.
Услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма предвиђен је Правилником о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини Ковин.
Организације у области спорта које
су од посебног значаја за општину Ковин у
предлогу свог годишњег програма наводе и
активности за које се подносе посебни програми у складу са Правилником о одобравању
и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Ковин.
Члан 15.
Распоред коришћења јавних спортских објеката у терминима за тренинге организација у области спорта доноси Општинско веће општине Ковин у склопу Одлуке о
одобрењу посебних програма.
Организације у области спорта којима су додељени термини за тренинге у јавним спортским објектима на основу одобреног годишњег или посебног програма, подносе захтев за коришћење јавног спортског објекта „Установи за спорт“ Ковин за такмичарске спортске активности ( утакмице ), најкасније 5 ( пет ) дана пре дана коришћења
јавног спортског објекта.
Распоред коришћења јавног спортског објекта за такмичарске спортске активности доноси „Установа за спорт“ Ковин , на
основу захтева који се налази у прилогу ( образац 1 ), који се подноси „Установи за
спорт“ Ковин.
Распоред коришћења јавних спортских објеката видно се истиче на улазима и огласној табли јавних спортских објеката и на
огласној табли „Установе за спорт“ Ковин.
Члан 16.
Са организацијама и лицима којима
су додељени термини за коришћење јавног
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спортског објекта, надлежни орган Општине
Ковин закључују уговор о коришћењу јавног
спортског објекта.
Уговор из става 1. овог члана садржи:
 пун назив и седиште, матични број,
ПИБ и рачун општине Ковин;
 пун назив правног лица који је
корисник јавног спортског објекта,
матични број, ПИБ и рачун;
 име и презиме физичког лица који је
корисник јавног спортског објекта,
пребивалиште, улица и број и број
личне карте;
 датум и време коришћења јавног
спортског објекта (датум се може
означити и данима у недељи у којој
се користи јавни спортски објекат);
 износ накнаде за коришћење јавног
спортског објекта, ако се иста плаћа;
 обавезе корисника у односу на
објекат и опрему;
 обавеза корисника да накнади штету,
за коју постоји кривица корисника
објекта;
 у којим случајевима се може
уступити додељени термин (датум и
време коришћења јавног спортског
објекта);
 датум закључивања уговора;
 потпис председника општине Ковин
и законског заступника правног лица
или потпис физичког лица, корисника
јавног спортског објекта.
Члан 17.
Јавни спортски објекти се могу након
задовољења потреба наставних и ваннаставних школских активности, спортских активности организација у области спорта (тренинзи и утакмице), дати на коришћење другим лицима на основу захтева који се налази
у прилогу (образац 2), који се подноси надлежном органу општине Ковин.
Надлежни орган по упућеном захтеву
доноси акт о коришћењу јавног спортског објекта у консултацији са установама образовања и васпитања и „Установом за спорт“ Ковин, водећи рачуна о њиховим потребама.
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Члан 18.
За коришћење јавног спортског објекта плаћа се накнада по ценовнику који доноси Општинско веће општине Ковин.
Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на рачун буџета општине Ковин.
Плаћање накнаде за коришћење јавног спортског објекта ослобођени су:
 организације у области спорта са
територије општине Ковин;
 установе и организације чији је
оснивач Република Србија,
аутономне покрајине или Општина
Ковин;
 и други од посебног значаја за
општину Ковин,а на основу акта
надлежног органа општине Ковин;
Члан 19.
Изузетно, закључком Општинског
већа се може променити термин коришћења
јавног спортског објекта, ако наступе непредвиђене околности, које се нису могле предвидети у време израде Распореда коришћења
јавног спортског објекта, односно у време
закључивања уговора о коришћењу јавног
спортског објекта, у случају више силе, организације догађаја од општег значаја или
слично.
Члан 20.
За све што није предвиђено овим
Правилником примењују се Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима и други подзаконски акти Закона о спорту.
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 66-32/2022-III од 15. марта 2022.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог
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Образац 1
УСТАНОВА ЗА СПОРТ КОВИН
ЗАХТЕВ
за коришћење јавних спортских објеката
Назив подносилаца:
Адреса:
Назив јавног спортског објекта за коришћење:
Датум коришћења:
Време коришћења:

Кратак опис активности:
Име и презиме одговорног лица:
Функција:
Контакт телефон:

Неопходна техничка опрема за реализацију
активности (прецизан списак)

У Ковину дана: ______________

Потпис одговорног лица-подносиоца Захтева:
_______________________

НАПОМЕНА: Одговорно лице подносиоца Захтева преузима одговорност за безбедност
присутних лица и имовине јавних спортских објеката. Одговорно лице је одговорно и за
поштовање Правила понашања у јавним спортским објектима и режима рада јавних
спортских објеката. Одговорно лице је дужно да коришћени простор и технику врати у
затеченом стању.
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Образац 2
ОПШТИНА КОВИН
ЗАХТЕВ
за коришћење јавних спортских објеката

Назив подносилаца:
Адреса:
Назив јавног спортског објекта за коришћење:
Датум коришћења:
Време коришћења:

Кратак опис активности:
Име и презиме одговорног лица:
Функција:
Контакт телефон:

Неопходна техничка опрема за реализацију
активности (прецизан списак)

У Ковину дана: ______________

Потпис одговорног лица-подносиоца Захтева:
_______________________

НАПОМЕНА: Одговорно лице подносиоца Захтева преузима одговорност за безбедност
присутних лица и имовине јавних спортских објеката. Одговорно лице је одговорно и за
поштовање Правила понашања у јавним спортским објектима и режима рада јавних
спортских објеката. Одговорно лице је дужно да коришћени простор и технику врати у
затеченом стању.
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ОПШТА АКТА УСТАНОВА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА КОВИН
62.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
Установа за пружање дневних услуга
социјалне заштите „Ласта“ Ковин
Број:1- 66/2022
Дана: 04.03.2022. године
Иве Лоле Рибара 8
К О В И Н
На основу члана 24. став 2. и 4. Закона о раду (“Сл. гласник РС“, бр. 24/05,61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 113/17, 95/18-аут.тумачење), члана 30. и 32. Закона о запосленима у јавним службама
(„Сл. гласник РС“, бр. 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20), члана 13. Закона о социјалној заштити („Сл.
гласник РС“, бр. 24/11) и члана 62. став 1. тачка 1. Статута Установе за пружање дневних услуга
социјалне заштите “ЛАСТА” Ковин (бр. 1/2021 од 23.06.2021.године),
ВД ДИРЕКТОР Установе, дана 04.03.2022. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У УСТАНОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ ДНЕВНИХ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ “ЛАСТА” КОВИН
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Установи за пружање дневних
услуга социјалне заштите „Ласта „ Ковин , члан 7.став 1. који гласи :
„Општи и помоћни послови у Установи су:
Радно место
Звање
Шифра радног места
Захтевана стручност

Захтевана додатна знања
Захтевано радно искуство
Број извриоца

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Рачуновођа
2411.07
Високо образовање
-на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
-на студијама у трајању од најање три године, попропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
Знање рада на рачунару
Најмање 5 година радног искуства на рачуновоственим пословима
1

мења се тако да гласи:
“ Општи и помоћни послови у Установи су:
Радно место
Звање
Шифра радног места
Захтевана стручност

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Рачуновођа
2411.07
Високо образовање
-на основнијм академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
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Захтевана додатна знања
Захтевано радно искуство
Број извриоца
„
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студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
или
-на студијама у трајању од најање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
Знање рада на рачунару
Најмање 3 година радног искуства на рачуновоственим пословима
1

Члан 2.
У члану 9. став 2. који гласи :“ ОПИС ПОСЛОВА:
1. врши спровођење физикалне терапије у просторији намењеној за физикалну терапију;
2. сачињава и спроводи план вежби са корисницима;
3. примењује прописану физикалну процедуру у зависности од опреме за физикалну терапију са
којом располаже Установа;
4. врши едукацију и превенцију код активних и покретних корисника ради очувања постојећег
стања;
5. обавештава стручне раднике о променама здраственог стања корисника;
6. обавља потребне масаже корисника;
7. ради и друге послове у оквиру своје стручности по налогу директора Установе.
мења се тако да гласи :
„ОПИС ПОСЛОВА:
1. Спроводи самостално терапијске процедуре из области физикалне мадицине и рехабилитације
на основу налога доктора медицине специјалисте из области физикалне медицине и рехабилитације;
2. Сачињава и спроводи план вежби са корисницима у Установи и ван ње;
3. Врши превенцију код корисника ради очувања постојећег стања;
4. Обавештава стручне раднике о променама здраственог стања корисника;
5. Припрема План ипрограм постуралних вежби и вежби опште кондиције;
6. Спроводи постуралне вежбе;
7. Спроводи вежбе опште кондиције;
8. Спроводи релаксацију и опуштање корисника Установе ;
9. Организује рекреативно- спортске активности у Установи и ван ње ( одлазак на спортске терене,
у паркове, дечија игралишта, организовање шетње и др.)
10. Покреће и мотивише кориснике за бављење физичком активношћу, рекреацијом као и другим
облицима анимације из своје струке;
11. Стара се и непосредно учествује у реализацији донетих Програма ;
12. Ради и друге послове у оквиру своје стручности по налогу директора Установе.
Члан 3.
У члану 10. став 2. тачка 6. која гласи :
„6.привремено (до пријема административног радника) прима, заводи и разврстава пошту и стара
се о достављању поднесака државним органима, органима локалне самоупрве и другим правним и
физичким лицима“ брише се.
Тачка 7 постаје тачка 6, а тачка 8. постаје тачка 7.
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Члан 4.
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних
места у Установи за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта „ Ковин ступа на снагу
даном прибављања сагласности од стране Општинског већа општине Ковин.
Члан 5.
Правилник о измени и допуниПравилника објављује се на интернет страници Установе и
на огласној табли Установе.
В.Д. ДИРЕКТОРА
Јована Јовашевић, мастер економије
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
58.

Одлука о покретању поступка за отуђење
непокретности из јавне својине општине
Ковин – парцеле бр. 9307/9 К.О. Ковин
прикупљањем писмених понуда ............... 1

59.

Одлука о отуђењу покретних ствари из
јавне својине општине Ковин.................... 2

60.

Решење о давању сагласности на
Правилник о измени и допуни Правилника
о организацији и систематизацији радних
места у Установи за пружање дневних
услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин . 2

61.

Правилник о коришћењу и обављању
спортских активности у јавним спортским
објектима на територији општине Ковин.. 3

ОПШТА АКТА УСТАНОВА И ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА КОВИН
62.

Правилник о измени и допуни Правилника
о организацији и систематизацији радних
места у Установи за пружање дневних
услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин . 9
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