СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА XIII БРОЈ 1

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН
1.
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,
108/2013 и 142/2014), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
члана 17. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 20/2014), као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК 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, одобравам средства у
износу од 80.000,00 динара, на име Општег
удружења предузетника општине Ковин за
организовање дочека српске Нове године.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.1.
– Општинска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа – програмска класифиакција 0602,
Програмска активност – Функционисање локалне
самоуправе – програмска класифиакција 06020001, функционална класификација 130, позиција
120, економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама по конкурсу, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840-11964011, на рачун Општег удружења предузетника
општине Ковин број 200-2282350101031-64.
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Члан 3.
Корисник ових средстав аје у обавези да
средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају, и 8 дана по утрошку средстава
достави правдање утрошених средстава.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-7/2015-II
У Ковину, 12. јануар 2015. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
2.
На основу члана 51. Закона о јавној
својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013
и 105/2014) и члана 63. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 23.01.2015.
године, донело је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОСНОВНОГ
СРЕДСТВА „MAT 32 TD4 PRO C-ZA
KONTROLNA LICA“ – УРЕЂАЈА ЗА
КОНТРОЛУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ТАХОГРАФА
I
ОПШТИНА
КОВИН
даје
на
коришћење Министарству унутрашњих послова,
Полицијској станици Ковин „MAT 32 TD4 PRO
C-ZA KONTROLNA LICA“ – уређај за контролу
електронских тахографа.
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II
Основно средство из тачке I ове Одлуке,
преноси се наведеном државном органу из тачке I
ове Одлуке, ради опремања јединица саобраћајне
полиције које контролишу и регулишу саобраћај
на путевима општине Ковин, на основу члана 19.
став 1. тачка 5. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Сл.гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 – Одлука УС и 55/2014).
III
Вредност основног средства из тачке I ове
Одлуке износи 81.600,00 динара са обрачунатим
ПДВ-ом.
IV
Општинска управа – Одељење за буџет и
финансије сачиниће исправу о давању предметног
основног средства државном органу наведеном у
тачки I ове Одлуке.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 22-7/2015-III од 23. јануара 2015. године
						
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Јелена Бабин, мастер инж.пољ.
3.
На основу члана 8. Одлуке о финансирању
и суфинансирању програма рада и пројеката
удружења („Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012)
и члана 56. Пословника о раду Општинског већа
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
12/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана 23.01.2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за расподелу
средстава удружењима (у даљем тексту:
Комисија), у саставу:

23. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
1. ВАСА ДОЛОВАЧКИ, из Баваништа.
ЧЛАНОВИ:
1. МАКСЕМ ФЕРЕНЦ, из Скореновца
2. ДАРКО РНИЋ, из Ковина,
3. СЛАЂАНА ЋИРИКОВАЧКИ, из Ковина
4. ДАНКО ЛОВИЋ, из Ковинa.
За секретара Комисије одређује се
Лавиника Ђорђевић, запослена у групи за локално
економски развој.
II
Задаци Комисије су да:
- припреми јавни конкурс;
- донесе Правилник о начину и
критеријумима за избор програма и
пројеката који реализују удружења;
- изради конкурсну документацију;
- размотри пријаве на конкурс;
- врши рангирање програма и пројеката
који се предлажу за финансирање
или суфинансирање;
- припреми
Предлог
одлуке
о
расподели средстава за финансирање
или суфинансирање програма који
доноси Општинско веће општине
Ковин;
- припреми Извештај о реализацији
програма и финансијском утрошку
средстава;
- врше и друге послове у складу
са Одлуком о финансирању и
суфинансирању програма рада и
пројеката удружења.
III
Стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Општинска
управа Ковин у саставу: Биљана Филиповић и
Душан Милић.
IV
Мандат Комисије траје годину дана.
V
Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи Решење број 02-74/2013-III од 27.12.2013. године.
VI
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-2/2015-III од 23. јануара 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Jелена Бабин, мастер инж.пољ.

23. јануар 2015. године
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4.

вредности апропријације, утврђен применом
процента из става 4. односно став 5. овог члана.“

На основу члана 9. и 11. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр. 108/2013 и 142/2014) и члана 63.
став 1. тачка 25. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст и 25/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 23.01.2015. године донело је

Члан 3.
У члану 11. став 3. после речи „садржи“
додају се речи: „раздео, главу, програм са
класификацијом, програмску активност са
класификацијом, пројекат са класификацијом.“
У ставу 4. алинеја 3. после речи
„Општинска управа“ додају се речи: „односно
руководилац ресорног одељења за посебне
програме наменских средстава и буџетске
фондове;“.
У ставу 4. алинеја 4. после речи „за
извршење буџета“ додаје се зарез и речи: „односно
начелник Општинске управе за посебне програме
наменских средстава и буџетске фондове.“
У ставу 6. алинеја 1. мења се и гласи:
- „издршилац за обрачун и исплату личних
примања;“.
Члан 4.
У члану 12. додаје се став 4. који гласи:
„Евиденцију поднетих захтева за плаћање
директног корисника Општинске управе Ковин
за посебне програме наменских средстава и
буџетске фондове води ликвидатор у Одељењу за
буџет и финансије.“

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О РАДУ ТРЕЗОРА
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
У члану 1. став 2. мења се и гласи:
„Консолидовани рачун трезора општине Ковин
је обједињени рачун средстава припадајућих
директних и индиректних корисника средстава
буџета општине Ковин и других корисника јавних
средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора општине Ковин, а води се у Управи за
трезор Ковин. У оквиру система консолидованог
рачуна трезора отварају се посебни наменски
подрачуни осталим – посебним корисницима
јавних средстава која су привредна друштва која
не припадају јавном сектору и нису укључени у
систем консолидованог рачуна трезора за средства
која им се преносе из буџета.“
Члан 2.
У члану 4. став 2. после речи у загради:
„глава“ додају се зарез и речи: „програм,
програмска активност, пројекат.“
У ставу 3. после речи у загради: „глава“
додају се зарез и речи: „програм, програмска
активност, пројекат.“
У ставу 4. речи „од 5% замењују се речина
„до 5%“.
Став 5. мења се и гласи: „Изузетно
од става 4. овог члана, у 2015. и 2016. години
преусмеравање апропријације може се вршити у
износу до 10% вредности апропријације чија се
средства умањују.“
После става 7. додају се нови ставови 8. и
9. који гласе:
„У случају да се у току године изврши
повећање, односно смањење апропријације, та
апропријација се накнадном променом не може
смањити, односно повећати.
У случају ребаланса буџета, за износ
извршене промене апропријације до ребаланса
умањује се укупан износ могуће промене

Члан 5.
У члану 14. став 1. после речи
„организациону ознаку корисника“ додају се
речи: „програмску структуру“.
Члан 6.
У члану 18. став 1. бришу се наводи у захтеви.
Члан 7.
У члану 22. став 1. датум: „01.01.2014.
године“ замењује се датумом „01.02.2015. године“.
Члан 8.
Правилник ступа на снагу у року од осам
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-15/2015-III од 23. јануара 2015. године
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ КОВИН
      Јелена Бабин, магистар пољопривреде
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5.
По извршеном сравњењу са изворним  
текстом утврђено је да се у   Одлуци о изменама
и допунама Одлуке о уређивању и одржавању
гробља и сахрањивању број 352-46/2014-I од 26.
новембра 2014. године (“Службени  лист општине
Ковин“, број 18/2014), поткрала грешка, 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
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ
I
У Одлуци о изменама и допунама Одлуке
о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
број 352-46/2014-I од 26. новембра 2014. године
објављеној у Службеном  листу општине Ковин“
број 18/2014, врши се следећа исправка:
У члану 1. у загради уместо броја
„17/2014“ треба да стоји „11/2014“.
II
Исправку објавити у „Службеном листу
општине Ковин“
СЕКРЕТАР
Радмила Сикимић, дипл. правник

23. јануар 2015. године
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