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Na osnovu čl. 2. Odluke o Opštinskom veću Opštine Kovačica
(„Sl. list Opštine Kovačica“ br. 14/08) Opštinsko veće Opštine
Kovačica na 121. sednici održanoj dana 19.02.2016. godine
donelo je

Godišnja pretplata 1500 din.
Cena primerka 150 din.

8. Lenhart Petrik Katarina, ispred Udruženja žena Kovačica,
9. Petrak Dušanka, vd direktora Centra za socijalni rad
Kovačica.
II

REŠENJE O POSTAVLJENJU
NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE KOVAČICA
I
POSTAVLJA SE Robert Mitevski dipl.pravnik iz Kovačice,
ul. M. Tita 39 za načelnika Opštinske uprave Оpštine
Kovačica, na vremenski period od 5 (pet) godina.
II
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
Službenom listu Opštine Kovačica.
REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-10-4/16-01
Dana: 19.02.2016.g.

PREDSEDNIK OPŠTINE
Dipl.ing. Jan Husarik

45

Ovo Rešenje objaviti u Službenom listu Opštine Kovačica.
REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-10-4/16-01
Dana: 19.02.2016.g.

PREDSEDNIK OPŠTINE
Dipl.ing. Jan Husarik

46
На основу члана 28, 32 став 6 и 44 Закона о црквама
и верским заједницама ("Службени гласник РС" бр.
36/06), члана 46 став 1 тачка 1 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/2014 др.закон) и члана 52 Статута Општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, број 13/08 и 9/09),
Општинско веће Општине Ковачица на седници одржаној
дана 19.02.2016.г. доноси

ПРАВИЛНИК

Na osnovu člana 28. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za
slučaj nezaposlenosti („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2009), člana 2.
Odluke o Opštinskom veću Opštine Kovačica („Sl. list
Opštine Kovačica br. 14/08) i na osnovu tačke 3. Rešenja o
obrazovanju Saveta za zapošljavanje Opštine Kovačica,
Opštinsko veće Opštine Kovačica donosi
R E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA
ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE KOVAČICA
I
U Savet za zapošljavanje Opštine Kovačica, imenuju se:
1. Mitevski Robert, načelnik Opštinske uprave Opštine
Kovačica,
2. Magdu Daniel, rukovodilac Odeljenja za privredu i LER,
3. Dudaš Jaroslav, ispred grupe gradjana „Zelena jabuka“ ,
4. Jovnaš Renato, poverenik Saveza samostalnih sindikata
Srbije, za Opštinu Kovačica,
5. Babinjec Dušan, član Opštinskog veća Opštine Kovačica,
6. Žjak Mišo, ispred gimnazije „M. Pupin“ Kovačica,
7. Kapunac Mirjana, ispred zaposlenih Nacionalne službe za
zapošljavanje u Kovačici,

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 1
Овим Правилником се ближе уређују услови,
обим, начин, критеријуми и поступак доделе средстава
црквама и верским заједницама за финансирање и
суфинансирање програма/пројеката из буџета Општине
Ковачица, ради унапређивања верских слобода и културе.
Члан 2
Финансирање и суфинансирање пројеката верских
заједница врши се на основу јавног конкурса (у даљем
тексту: Конкурс) који расписује Општинско веће општине
Ковачица на предлог Комисије за спровођење јавног
конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и
верским заједницама (у даљем тексту: Комисија).
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Комисију за спровођење јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава црквама и верским
заједницама формира Општинско веће.
Комисија има председника и најмање 2 а највише 4
члана.
Комисија је независна у свом раду, али је дужна
да на захтев Општинског већа општине Ковачица поднесе
извештај о свом раду.
Члан 3
Конкурс се објављује преко локалних средстава
јавног информисања, на огласној табли и званичном сајту
општине.

22.februar 2016.

1) адаптација, реконструкција или инвестиционо и
текуће одржавање цркава, верских објеката и
парохијских домова
2) набавка и заштита црквених реликвија
3) обележавање традиционалних годишњица и
манифестација везаних за рад и историју
црквене/верске заједнице
4) организовање посета другим црквеним/верским
заједницама
5) oрганизовање стручних скупова и научних
истраживања везаних за цркву/верску заједницу
Члан 6
Активности које се (су)финансирају:


инвестициони радови на црквеним храмовима и
другим сакрланим објектима, изградња нових и
обнова постојећих црквених храмова, а посебно
црквених и верских објеката који су споменици
културе,



обнова парохијских домова



Пријава на конкурс подноси се у услужном
центру општине Ковачица.

обнова икона и олтарских иконостаса/слика и
других црквених реликвија



За спровођење целокупног поступка задужена је
Комисија.

обележавање
објеката



обележавање
значајнијих
манифестација везаних за
црквене/верске заједнице



организовање црквених манифестација и скупова



неговање и развој рада црквених хорова и њихово
учешће на хорским фестивалима



организовање стручних и научних скупова



добротворно-хуманитарна делатност



издавачка делатност



научна истраживања везана за цркву

Јавни конкурс се расписује по ступању на снагу
Одлуке о буџету за годину за коју се Конкурс расписује.
Јавни конкурс се расписује најмање једном годишње.
Пријава се подноси у року који је утврђен
конкурсом на прописаним обрацима а који није краћи од 15
ни дужи од 30 дана од датума објављивања.

Услови за учешће на конкурсу
Члан 4
Право подношења пријаве за доделу средстава
црквама и верским заједницама имају подносиоци који
испуњавају следеће услове:
1) да подносилац предлога пројекта има статус
цркве или верске заједнице, у складу са Законом о
црквама и верским заједницама (да је уписан у
регистар цркава и верских заједница Министарства

посвећења

верских

годишњица
и
рад и историју

Критеријуми за (су)финансирање пројеката за
цркве и верске заједнице
Члан 7

правде),
2) да подносилац има седиште на територији
општине

годишњица

Ковачица

пројекта/програма

и/или

се

активности

реализују

на

територији

општине Ковачица.
Подносиоци могу да конкуришу само са по једним
предлогом пројекта по конкурсу.
Области и намена за финансирање и суфинансирање
пројеката за цркве и верске заједнице
Члан 5
Финансираће се следеће намене и области:

Пре избора програма/пројеката за
(су)финансирање из буџета Општине Ковачица, Комисија
врши административну и техничко-финансијку проверу.
Административна провера састоји се из два дела:
1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да
ли је поднета целокупна документација у складу
са листом за проверу и да ли је документација
поднета у траженој форми;
2. Провера да ли подносилац пријаве и пројекат
(предложене
активности)
задовољавају
критеријуме постављене у Правилнику, да ли је
трајање и максимални износ донације у складу са
правилима конкурса.
Техничко-финансијска провера представља процену
квалитета предлога пројекта и предлога буџета. Пројекти
који се финансирају и суфинансирају из буџета општине
Ковачица бодоваће се према следећим критеријумима:
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Одговор на тему пројекта (35/100 поена)
-

категоризација верског објекта као културног
добра: изузетан значај, велики значај,
споменик културе (5-15/100 поена)

-

стање у ком се објекат налази - година
последњег улагања (5-10/100 поена)

-

активности су реалне и адекватне
постизање циљева (5-10/100 поена)

за

Утицај предложеног пројекта (30/100 поена)
-

обухват-колике су могућности програма да
обухвати шири круг корисника и подстакне
њихово активно учешће у реализацији
предвиђене активности (20/100 поена)

-

одрживост
поена)

резултата

пројекта

(5-10/100

Досадашње искуство (10/100 поена)
-

4.
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број реализованих пројеката (5-10/100 поена)

Компетентност предлагача (25/100 поена)
-

логичка матрица пројекта (5-15/100 поена)

-

сопствено учешће у пројекту (5-10/100 поена)

и обавезни критеријуми:




реалан финансијски план и различити облици
финансирања (копродукција, партнерство и
слично);
да је организатор пројекта извршио своје обавезе
према општини Ковачица у досадашњим
пројектима.

Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити
одређен број поена, на основу кога ће бити сачињена
бодовна ранг листа.
У случају да је већи број пројеката освојио једнак број
поена предност ће бити дата пројектима који по оцени
Општинског већа имају већи јавни интерес за грађане
општине Ковачица.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 8
Конкурсна документација садржи опис пројекта,
буџет пројекта и изјаву.
Обрасци се преузимају у просторијама Услужног
центра ОУ Ковачица или са званичне интернет презентације
Општине Ковачица (www.kovacica.org).
Комисија задржава право да од подносиоца, који су
благовремено поднели пријаве, по потреби затражи додатну
документацију и информације.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсима
неће бити разматране.
Пријаве корисника, којима је Општина, током
претходних година доделила средства на име финансирања
пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој
реализацији, неће се узимати у разматрање.

22.februar 2016.

Испуњеност прописаних услова утврђују овлашћена
лица у Комисији.
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Члан 9
Општинско веће расписује Јавни конкурс за
доделу средстава из буџета општине.
Задатак Комисије је да припреми конкурсну
документацију у складу са овим Правилником, огласи
јавни конкурс на званичној интернет страници општине у
року од једног дана од дана израде конкурсне
документације; утврди листу вредновања и рангирања
пријављених пројеката у року од четрдесет (40) дана од
дана истека рока за подношење пријаве.
Комисија обавља стручни преглед и вреднује
предложене пројекте, у складу са условима и
критеријумима наведеним у Закону, овом правилнику и
конкурсу и доставља Општинском већу предлог Одлуке о
финансирању и суфинансирању пројекта верских
заједница. Комисија може подносиоцу пројекта
предложити корекције предлога пројекта у делу који се
односи на средства потребна за реализацију пројекта.
Сагласност на финансирање или суфинансирање
пројеката верских заједница, на предлог Комисије, даје
Општинско веће општине Ковачица.
Члан 10
Средства која се у складу са овим правилником
одобре за реализацију конкретног пројекта, могу се
користити искључиво за реализацију тог пројекта, у
складу са уговором који се закључује између председника
Општине и носиоца пројекта (у даљем тексту: уговор) у 4
истоветна примерка
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и
одговорности уговорних страна, а нарочито: назив
одобреног пројекта; време реализације пројекта; висина
додељених средстава; начин праћења реализације
пројекта; обавезе носиоца пројекта у погледу реализације
и подношења извештаја о реализацији пројекта.
Комисија писаним путем обавештава подносиоце
пријаве о избору пројекта који ће бити суфинансирати
односно финансирани.
Приговор на Одлуке о финансирању и
суфинансирању програма верских заједница, учесници
конкурса могу поднети у року од три дана од дана пријема
обавештења. Право приговора не задржава извршење
Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката
верских заједница.
Члан 11
Одлука о финансирању и суфинансирању
програма верских заједница објављује се на званичној
интернет страници Општине Ковачица у року од једног
дана од дана њеног доношења, као и у локалним
средствима јавног информисања.
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Члан 1.

Члан 12
По донетој одлуци о избору пројеката за
финансирање односно суфинансирање пројеката верских
заједница, носилац пројекта подноси захтев за исплату
средстава са пратећом документацијом Одељењу за
финансије.
Додељена средства се преносе подносиоцу
пројекта, чији је пројекат одобрен, а на основу
закључених уговора о реализовању одобрених пројеката
између подносиоца и Општине Ковачица.
Члан 13
Извештај о наменском утрошку средстава, која су
додељена за програм/пројекат, подносилац пројекта,
дужан је да достави Комисији, у року од 15 дана од дана
завршетка реализације, а најкасније до краја календарске
године.
Финансијски извештај се подноси на прописаном
обрасцу, наративни извештај се пише у слободној форми
уз доказе о реализацији пројекта (фотографије, штампане
публикације, новински исечци и сл.).

22.februar 2016.

Овим правилником уређују се ближи услови,
критеријуми, начин и поступак доделе средстава из
буџета Општине Ковачица, односно одобрење програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта на територији Опшине Ковачица као и начин и
поступак враћања средстава уколико се утврди да
подносилац програма, средства не користи за реализовање
одобрених програма.
Члан 2.
Потребе и интереси грађана у области спорта за
чије остваривање се обезбеђују средства из буџета града
Општине Ковачица:
1) подстицање и стварање услова за унапређење
спорта;
2) учешће спортских организација са територије
Општине Ковачица у клупским такмичењима;
3) делатност организација у области спорта чији
је оснивач или члан Општина Ковачица;
Члан 3.

У случају неблаговремене доставе Извештаја и
одступања од одобреног пројекта без претходне
сагласности Комисије, подносилац пројекта са којим је
закључен уговор, дужан је да Општини врати укупан
износ средстава одобрених за финансирање или
суфинансирање пројекта из буџета Општине у складу са
уговором

Општина Ковачица (у даљем тексту: општина) у
финансирању подстицања програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма може учестововати у
границама средстава одобрених за ту намену у буџету
Општине, а на основу критеријума из овог правилника.

Члан 14

Члан 4.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о критеријумима и поступку доделе
средстава за верске заједнице, објављен у Службеном
листу општине Ковачица бр.4 од 11.03.2015.године.

Право на расподелу средстава за задовољавање
потреба и интереса грађана из члана 2. Правилника имају
спортске организације регистроване код надлежног
органа.
Да имају седиште на територији Општине
Ковачица и делају на том подручју.
Да се редовно такмиче у појединим лигама.

Члан 15
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ковачица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-10-13/16-01
Дана, 19.02.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
К о в а ч и ц а
дипл.инг. Јан Хусарик
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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/2011 ,99/2011-др.закон и 10/2016)
Општинско веће Општине Ковачица на седници одржаној
дана 19.02.2016.г. донело је
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У
ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 5.
Критеријуми за категоризацију групе спортова су
следећи:
-

масовност
остварени резултати;
традиција спорта;
ранг такмичења;
број селекција (пионири, јуниори, кадети, сениори);
група којој спорт припада по номенклатури
Спортског савеза Србије;

Члан 6.
На основу критеријума за категоризацију,
спортови се разврставају у три групе:
Прва група: Фудбал, Рукомет, Куглање ,Стони
тенис,Одбојка и Атлетика
Друга група: Карате и Шах
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Трећа група: Кошарка, Стрељаштво, Тенис и
Особе са инвалидитетом
Члан 7.
Расподела средстава из члана 3. овог правилника,
врши се на следећи начин:
1. Прва група обухвата до 84,07% средстава
опредељених у буџету Општине за ове намене, и то:
- Фудбал до 43,33% средстава опредељених за
финансирање ове групе;
- Стони тенис до 14,40 % средстава опредељених за
финансирање ове групе;
- Рукомет до 10,14% средстава опредељених за
финансирање ове групе.
- Куглање до 14,12% средстава опредељених за
финансирање ове групе;
-Одбојка до 1,74 % средстава опредељених за
финансирање ове групе
-Атлетика до 0,34 % средстава опредељених за
финансирање ове групе

22.februar 2016.

Акт о расписивању јавног конкурса садржи:
- предмет јавног конкурса
- потребну документацију која се подноси уз
пријаву
- критеријуме за одабир програма
- датум почетка и завршетка јавног конкурса
- адресу на коју се доставља пријава
- намену и буџетску класификацију са које се
средства додељују
- рок за доношење одлуке комисије
Члан 11.
Пријава на конкурс подноси се Одељењу за
друштвене делатности Општине Ковачица. Уз пријаву
подносилац програма подноси програм на прописаном
обрасцу.
Општинско веће образује комисију за спорт која
даје предлог одлуке за расподелу средстава на основу
спроведеног јавног конкурса.
Комисија има председника и два члана.
Члан 12.

2. Друга група обухвата до 6,64 % средстава опредељених
у буџету Општине за ове намене, и то:
- Карате до 4,54% средстава опредељених за финансирање
ове групе;
- Шах до 2,10% средстава опредељених за финансирање
ове групе;
3. Трећа група до 5,73% средстава опредељених у буџету
Општине за ове намене, и то:
- Кошарка до 2,10% средстава опредељених за
финансирање ове групе;
- Тенис до 2,10% средстава опредељених за финансирање
ове групе.
-Стрељаштво
до 0,70% средстава опредељених за
финансирање ове групе.
-Особе са инвалидитетом до 0,83 % средстава
опредељених за финансирање ове групе
Члан 8.
Расподела средстава у оквиру појединих група
спортова се врши на основу следећих критеријума:
-

Ранга такмичења;
Постигнути резултати;
Масовност;
Број селекција (пионири, јуниори, кадети и
сениори).
Традиција клуба
Члан 9.

Основни услови за доделу средстава из члана 1.
овог правилника су:
-

да је седиште подносиоца програма на
територији Општине,
да је подносилац Програма основан у складу са
прописима којим је уређено његово оснивање;
Члан 10.

Расподела средстава из члана 4. овог правилника
врши се на основу јавног конкурса.
Јавни конкурс расписује Општинско веће.

Одлуку о додели средстава доноси Општинско
веће на предлог Комисије за спорт.
Додељена средства се преносе подносиоцу
програма чији је програм одобрен, а на основу
закључених уговора о реализовању одобрених програма
између подносиоца програма и Одељења за друштвене
делатности .
Уговором се уређују права, обавезе и одговорност
уговорних страна, начин реализовања програма, као и
начин извештавања о наменском трошењу средстава.
За реализацију закључених уговора задужује се
надлежни орган Општинске управе.
Члан 13.
Подносиоци програма су дужни да средства
користе искључиво за намене за која су додељена.
Ненаменско трошење средстава, има за
последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у
наредној години.
Надлежан орган општине може обуставити
пренос средстава уколико се између корисника и општине
Ковачица води пред судом поступак у вези средстава или
неки други спор. Обустава преноса средстава ће трајати
до окончања судског поступка.
Члан 14.
Извештај о реализовању програма за који су
додељена средства, подносилац програма је дужан да на
прописаном обрасцу достави Одељењу за друштвене
делатности у року од 15 дана по истеку рока за
реализовање програма.
Извештај о реализовању програма разматра
Комисија за спорт и доставља предлог Општинском већу
у вези испуњености услова из члана 14. став 1. овог
правилника.
Садржину обрасца Извештаја из става 1. овог
члана утврђује Комисија за спорт.
Недостављање Извештаја из става 1. овог члана
има за последицу неодобравање средстава у наредној
години.
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Члан 15.

Из средстава опредељених у буџету за спорт
Спортском савезу Општине Ковачица додељује се износ
од 550.000,00 динара годишње за потребе редовног
функционисања Спортског савеза и награде и признања за
постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
које додељује Спортски савез.

22.februar 2016.

Odeljenje na osnovu ovog Pravilnika donosi rešenje o
stečenom pravu.
Pravo na regresiranje boravka trećeg, odnosno četvrtog reda
rođenja u predškolskoj ustanovi ima porodica, odnosno
samohrani roditelj, na osnovu podnetog zahteva opštinskoj
upravi i poseduje sledeće dokaze:
- ima prebivalište na teritoriji opštine Kovačica
- izvod iz matične knjige rođenih za svu živo rođenu decu
- potvrdu da je dete upisano u predškolsku ustanovu

Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Сл. листу Општине Ковачица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-10-13/16-01
Дана, 19.02.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
К о в а ч и ц а
дипл.инг. Јан Хусарик
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Na osnovu člana 7. Odluke o budžetu Opštine Kovačica za
2016.godinu („Službeni list Opštine Kovačica“ br. 18/2015)
Opštinsko veće Opštine Kovačica na 121. sednici održanoj
dana 19.02.2016.g. donelo je
PRAVILNIK
O REGRESIRANJU TROŠKOVA BORAVKA U
PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
ZA DETE TREĆEG, ODNOSNO ČETVRTOG REDA
ROĐENJA
I Uvodne odredbe
Član 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se regresiranje troškova boravka
trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja u predškolskoj ustanovi
( u daljem tekstu Pravilnik).
Član 2.
Dete predškolskog uzrasta, trećeg odnosno četvrtog reda
rođenja, ima pravo na besplatan celodnevni odnosno,
poludnevni boravak u predškolskoj ustanovi.
Član 3.
Pravo iz člana 2. ovog Pravilnika ostvaruju deca na
celodnevnom boravku uzrasta od 3 - 5.5 godina, kao i deca
pripremnog predškolskog uzrasta, koja su na poludnevnom
boravku.
Pravo iz člana 2. ovog Pravilnika ostvaruju deca na
celodnevnom boravku koja potiču iz porodica ratnih vojnih i
mirnodopskih invalida.
II Uslovi i način ostvarivanja prava
Član 4.
Rešavanje o pravu iz člana 2. Ovog Pravilnika poverava se
Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave Kovačica.

Član 5.
Po žalbama na prvostepena rešenja Opštinske uprave
Kovačica, u drugom stepenu rešava Opštinsko veće Opštine
Kovačica.
III.Visina finansijske pomoći
Član 6.
Naknada za regresiranje besplatnog boravka isplaćuje se
predškolskoj ustanovi, na osnovu spiskova o prisutnosti deteta
u celodnevnom, odnosno poludnevnom boravku, za svaki
pojedini mesec.
Predškolska ustanova dužna je da vodi dnevnu evidenciju o
prisutnosti dece u ustanovi.
Spiskovi o prisutnosti deteta, za trebovanje sredstava, uz
zahtev, podnose se Odeljenju za društvene delatnosti.
Član 7.
Nominalni iznos celodnevnog boravka dece za 2016.godinu
iznosi 110.00 dinara po danu., a cena za poludnevni boravak
iznosi 50.00 dinara po danu.
Član 8.
Po žalbama na prvostepena rešenja Opštinske uprave, u
drugom stepenu rešava Opštinsko veće Opštine Kovačica.
Član 9.
Kontrolu namenskog trošenja sredstava iz člana 6. Ovog
Pravilnika vrši Odeljenje za društvene delatnosti Opštinske
uprave Kovačica.
IV Završne odredbe
Član 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a
primenjivaće se od 01.januara 2016.godine.
Ovaj Pravilnik objaviće se u Službenom listu opštine
Kovačica.
Član 11.
Donošenjem ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o
regresiranju troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete
trećeg odnosno četvrtog reda rođenja („Službeni list opštine
Kovačica“ br. 1/15)
REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-10-5/16-01
Dana, 19.02.2016.g.
Kovačica

PPREDSEDNIK OPŠTINE
dipl.ing. Jan Husarik
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22.februar 2016.

SADRŽAJ
Reg.br.

Str.
Opštinsko veće
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REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE KOVAČICA
R E Š E N J E O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE
KOVAČICA
П Р А В И Л Н И К О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА
PRAVILNIK O REGRESIRANJU TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
ZA DETE TREĆEG, ODNOSNO ČETVRTOG REDA ROĐENJA

Izdavač: SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA, Odgovorni urednik: Dipl.prav. Dušanka Aleksić
Telefon: 661-122, lokal 109. Pretplata: Opštinska uprava SO Kovačica,
Žiro račun 840-52640-27 NBS Uprava za trezor Pančevo
Slog i štampa: D.o.o. Širka Projekt, Padina.
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