СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА XII БРОЈ 2

АКТА ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
82.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава текуће
буџетске резрве буџета општине Ковин у износу
од 2.000,00 динара Аризановић Бранку из
Ковина, ул. Немањина бр. 74/5, за потребе лечења,
а на основу захтева од 29.01.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила Аризановић Бранку на број
текућег рачуна 200-43129139-32 који је отворен
код Поштанске штедионице.
4. Корисник ових средстава је у обавези

КОВИН, 14. ФЕБРУАР 2014. ГОДИНЕ

да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-132/2014-II,
У Ковину 30.јануар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић
83.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-иправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковн
у износу од 3.000,00 динара Арсић Славици из
Ковина, ул. Светозара Марковића бр. 15/55, ЈМБГ
1706957865023, за потребе лечења, а на основу
захтева од 06.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
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проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Арсић Славици.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

се иста дозначила Благојевић Љубици.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџета и финансије Општинске
управе Ковин.
Број: 40-179/2014-II
У Ковину, 05. фебруар 2014. године

Број: 40-208/2014-II
У Ковину, 07. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић
84.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –
исправка и бр. 108/2013), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2014. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковн у
износу од 3.000,00 динара Благојевић Љубици
из Ковина, Петра Драпшина бр. 89, ЈМБГ
1402933865104, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 04.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би

14. фебруар 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић
85.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Богданов Смиљки
из Баваништа, ул. Банатска бр. 219, ЈМБГ
1908966865089, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 10.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Богданов Смиљки.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-229/2014-II
У Ковину, 11. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић
86.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин у
износу од 4.000,00 динара Брајевић Милану из
Ковина, ул. ЈНА бр. 18/18, за потребе лечења и
побољшање услова живота, а на основу захтева од
12.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила Брајевић Милану, на број
текућег рачуна 160-0700100172560-28, који је
отворен код Банке Интеза.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
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Број: 40-239/2014-II
У Ковину, 13. фебруара 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић
87.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин у
износу од 4.000,00 динара Војводић Сретку из
Ковина, ул. Утринска бб, ЈМБГ 2410947862503, за
потребе лечења и побољшање услова живота, а на
основу захтева од 13.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Војводић Сретку.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-244/2014-II
У Ковину, 14. фебруара 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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88.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Врачарић Горици
из Гаја, ул. Драгише Матића бр. 115, ЈМБГ
1103945865021, за потребе лечења, а на основу
захтева од 28.01.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Врачарић Горици.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-104/2014-II
У Ковину, 29. јануар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

14. фебруар 2014. године

89.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и бр. 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Вучетић Ранку из
Ковина, ул. Утринска бб, ЈМБГ 2010955301814, за
потребе лечења и по-бољшање услова живота, а
на основу захтева од 05.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлу-ком о
буџету општине Ковин за 2014. годи-ну, раздео
3, глава 3.29. функционална кла-сификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-183/2014-II
У Ковину, 06. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
                                      Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 5 Број 2

90.

91.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
– исправка и 108/2013), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
и члана 15. став 3. Одлуке о буџет општине Ковин
за 2014. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин у
износу од 3.000,00 динара Голубовић Љиљани
из Ковина, ул. Михајла Пупина бр. 23, ЈМБГ
1011964865014, за потребе лечења, а на основу
захтева од 29.01.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Голубовић Љиљани.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-118/2014-II
У Ковину, 30. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава текуће
буџетске резерве буџета општине Ковин у износу
од 4.000,00 динара Дамњановић Саши из
Мраморка, ул. 2. Октобар бр. 13, за побољшање
услова живота, а на основу захтева од 30.12.2013.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29, функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална калсификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин број 840-119640-11 на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Дамњановић Саши.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-140/2014-II
У Ковину, 31. јануар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 6 Број 2

14. фебруар 2014. године

92.

93.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава текуће
буџетске резрве буџета општине Ковин у износу
од 3.000,00 динара Димитријевић Станиславки
из Плочице, ул. Краља Петра I бр. 162, ЈМБГ
1702961865032, за потребе лечења, а на основу
захтева од 07.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Димитријевић Станиславки.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-211/2014-II
У Ковину, 10.фебруар2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава текуће
буџетске резрве буџета општине Ковин у износу
од 3.000,00 динара Дукић Велибору из Ковина,
ул. Утринска бр. 52, ЈМБГ 0404961860079, за
потребе лечења члана породице, а на основу
захтева од 31.01.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Дукић Велибору.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-148/2014-II
У Ковину, 03. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 7 Број 2

94.

95.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 4.000,00 динара Думитрашко
Божидару из Гаја, ул. Дунавска бр. 4, ЈМБГ
2212950860027, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 13.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Думитрашко Божидару.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-243/2014-II
У Ковину, 14. фебруара 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Думитру Вери
из Ковина, ул. Цара Лазара бр. 67, ЈМБГ
1707955865014, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 10.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Думитру Вери.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-218/2014-II
У Ковину, 11. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 8 Број 2

14. фебруар 2014. године

96.

97.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012,, 62/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Ђорђевић Дејану из
Делиблата, ул. Богдана Петровића бр. 48, ЈМБГ
0907971860044, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 06.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Ђорђевић Дејану.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин у
износу од 3.000,00 динара Живков Ивану из Гаја,
ул. Драгише Матића бр. 37, ЈМБГ 0708988860010,
за побољшање услова живота, а на основу захтева
од 06.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Живков Ивану.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-192/2014-II
У Ковину, 07. фебруар 2014. године

Број: 40-201/2014-II
У Ковину, 07. фебруар 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 9 Број 2

98.

99.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општне
Ковин“, бр. 25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у изноду од 5.000,00 динара Живковић Милици
из Ковина, Светозара Марковића бр. 129, ЈМБГ
1009992767058, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 03.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту ииз буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Живковић Милици.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин у износу од 5.000,00 динара Живковић
Јасмини из Ковина, ул. 4. Октобар бр. 15, ЈМБГ
0201961767011, за потребе лечења детета и
побољшање услова живота, а на основу захтева од
03.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центар за
социјални рад Ковин број 840-341991-47, како би
се иста дозначила Живковић Јасмини.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи неменски.- за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-155/2014-II
У Ковину, 04. фебруар 2014. године

Број: 40-157/2014-II
У Ковину, 04. фебруар 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 10 Број 2

14. фебруар 2014. године

100.

101.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –
исправка и бр. 108/2013), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општинеКовин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2014. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава текуће
буџетске резрве буџета општине Ковин у износу
од 4.000,00 динара Јанков Драгану из Ковина,
ул. Вука Караџића бр. 1, ЈМБГ 0802971860048, за
побољшање услова живота, а на основу захтева од
13.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Јанков Драгану.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 2.000,00 динара Јанков Николи
из Ковина, ул. Цара Лазара бр. 59, ЈМБГ
1004950860129, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 04.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014.годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функиционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Јанков Николи.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решење извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-248/2014-II
У Ковину, 14. фебруара 2014. године

Број: 40-164/2014-II
У Ковину, 05. фебруар 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

102.

          Страна 11 Број 2

103.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине
Ковин у износу од 5.000,00 динара Јанковић
Горану из Гаја, ул. Саве Јанкова бр. 129, ЈМБГ
0108978862530, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 11.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Јанковић Горану.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-235/2014-II
У Ковину, 12. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин у
износу од 5.000,00 динара Јашаревић Далила
из Ковина, ул. Петра Драпшина бр. 18, ЈМБГ
0804972745032, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 10.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Јашаревић Далили.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-221/2014-II
У Ковину, 11. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 12 Број 2

14. фебруар 2014. године

104.

105.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 4.000,00 динара Клер Зорану из
Делиблата, ул. Богдана Петровића бр. 71, за
побољшање услова живота, а на основу захтева од
06.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Клер Зорану на број текућег
рачуна 160-5600100395040-86, који је отворен код
Банке Интеза.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин у
износу од 3.000,00 динара Ковачевић Олгици из
Гаја, ул. 9. Маја бр. 3, ЈМБГ 0506990765015, за
побољшање услова живота, а на основу захтева од
28.01.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Ковачевић Олгици.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-204/2014-II
У Ковину, 07. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број: 40-114/2014-II
У Ковину, 29. јануар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 13 Број 2

106.

107.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1 тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2’012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013)

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава текуће
буџетске резрве буџета општине Ковин у износу
од 4.000,00 динара Константинов Десанки из
Ковина, ул. Цара Лазара бр. 223, за побољшање
услова живота, а на основу захтева од 11.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила Константинов Десанки, на
број текућег рачуна 355000320014897469 који је
отворен код Војвођанске банке.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Костић Ружици из
Делиблата, ул. Козара бб, ЈМБГ 0109972736335,
за повољшање услова живота, а на осову захтева
од 06.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Костић Ружици.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-232/2014-II
У Ковину, 12. фебруар 2014. године  
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број: 40-194/2014-II
У Ковину. 07. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 14 Број 2

14. фебруар 2014. године

109.

108.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Костић Стана из
Ковина, ул. Пролетерска бр. 161, за потребе
лечења и побољшање услова живота, а на основу
захтева од 13.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Костић Стани на број текућег
рачуна 355000000536982525, који је отворен код
Војвођанске банке.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-247/2014-II
У Ковину, 14. фебруара 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 2.000,00 динара Костић Светлани
из Ковина, ул. Пролетерска бр. 100, ЈМБГ
0602968865056, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 03.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Костић Светлани.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-150/2014-II
У Ковину, 04. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 15 Број 2

110.

111.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и бр. 108/2013), члана 60.
став .1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о
буџету општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 25/2013) као наредбодавац
буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исправка и бр. 108/2013), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2014. годину („Сл.лст општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 5.000,00 динара Костић Сузани из
Делиблата, Козара бр. 20, ЈМБГ 0710990765038,
за побољшање услова живота, а на основу захева
од 05.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3 глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се уоквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Костић Сузани.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-185/2014-II
У Ковину, 06. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин у износу од 4.000,00 динара Крничан
Бранки из Делиблата, Пролетерска бр. 6, ЈМБГ
1108979867548, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 04.02.2014. године.
2. Средства из текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3. глава 3.29. функционална класификаија 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функцонална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Крничан Бранки.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-171/2014-II
У Ковину, 05. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 16 Број 2

14. фебруар 2014. године

112.

113.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин у износу од 5.000,00 динара Крничан
Николи из Мраморка, Војвођанска бр. 21, ЈМБГ
2003982860071, за потребе лечења и побољшање
услова живота, ас на основу захтева од 04.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјани рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила кориснику Крничан Николи.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 4.000,00 динара Крничан Сабаети
из Мраморка, ул. Жарка Зрењанина бр. 65,
ЈМБГ 1303965865027, за потребе лечења члана
породице, а на основу захтева од 10.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Крничан Сабаети.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.  

Број: 40-172/2014-II
У Ковину, 05. фебруар 2014. године

Број: 40-219/2014-II
У Ковину, 11. фебруар 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 17 Број 2

114.

115.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2012) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3. глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 20.000,00 динара, на име
Удружења Кружок Румуна из Ковина.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава
3.28. – Дотације невладиним организацијама,
функционална класификација 860, позиција
361, економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама по конкрусима, са
жиро рачуна буџета општине Ковин број 840119640-11, на рачун Кружока Румуна из Ковина,
број 840-767763-07.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају, и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 4.000,00 динара Лилић Ивану из
Ковина, ул. ЈБПО бр. 21, за побољшање услова
живота, а на основу захтева од 10.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Лилић Ивану, на број текућег
рачуна 160-0700100076642-80, који је отворен код
Банке Интеза.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-197/2014-II
У Ковину, 13. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број: 40-226/2014-II
У Ковину, 11. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 18 Број 2

14. фебруар 2014. године

116.

117.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.гласник
РС“,бр.
54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Ловрековић Ибољи
из Ковина, ул. Светозара Марковића бр. 42, за
потребе лечења и побољшање услова живота, а на
основу захтева од 10.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3. глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила Ловрековић Ибољи, на број
текућег рачуна 36019387, који је отворен код
Поштанске штедионице.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин у
износу од 5.000,00 динара Лотина Немањи из
Ковина, ул. Светозара Марковића 29, за потребе
лечења мајке, а на основу захтева од 29.01.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Лотина Немањи на број текућег
рачуна 355000320016230928, који је отворен код
Војвођанске банке.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-222/2014-II
У Ковину, 11. фебруар 2014. године

Број: 40-127/2014-II
У Ковину, 30. јануар 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 19 Број 2

118.

119.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –
исправка и бр. 108/2013), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2014. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 4.000,00 динара Максимовић
Маји из Ковина, ул. Ђуре Јакшића бр. 65, ЈМБГ
0809975865081, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 06.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Максимовић Маји.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-199/2014-II
У Ковину, 07. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин у
износу од 4.000,00 динара Маринковић Душанки
из Делиблата, ул. Богдана Петровића бр. 49, ЈМБГ
0703961786062, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 04.02.2013.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глва 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџцета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Маринковић Душанки.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-163/2014-II
У Ковину, 05. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 20 Број 2

14. фебруар 2014. године

120.

121.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 4.000,00 динара Маћаш Петру из
Скореновца, ул. Матије Гупца бр. 29, ЈМБГ
1506965860015, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 13.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Маћаш Петру.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 10.000,00 динара Милошевић
Далибору из Делиблата, ул. Пионирска бр. 1/5,
ЈМБГ 0902982860869, за потребе лечења члана
породице и побољшање услова живота, а на
основу захтева од 07.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Милошевић Далибору.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-245/2014-II
У Ковину, 14. фебруара 2014. године

Број: 40-215/2014-II
У Ковину, 13. фебруар 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 21 Број 2

122.

123.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 5.000,00 динара Миљковић
Горану из Ковина, ул. Космајска бр. 10, ЈМБГ
2903980860016, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 30.12.2013. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Миљковић Горану.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Михајлов Ивани
из Ковина, Насеље преко Поњавице бр. 32, за
побољшање услова живота, а на основу захтева од
11.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила Михајлов Ивани, на број
текућег рачуна 160-5600100974989-31, који је
отворен код Банке Интеза.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број:: 40-141/2014-II
У Ковину, 31. јануар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број:40-237/2014-II
У Ковину, 13. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 22 Број 2

14. фебруар 2014. године

124.

125.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.лист општине Ковин“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Мишић Илони
из Ковина, ул. Петра Драпшина бр. 8, ЈМБГ
2506952865054, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 06.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Мишић Илони.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин у
износу од 2.000,00 динара Мустафић Жаклини
из Гаја, ул. ЈНА бр. 27, ЈМБГ 1503977867563, за
потребе лечења и побољшање услова живота, а на
основу захтева од 12.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Мустафић Жаклини.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-193/2014-II
У Ковину, 07. фебруар 2014. године

Број: 40-238/2014-II
У Ковину, 13. фебруара 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 23 Број 2

126.

127.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 4.000,00 динара Ника Санели из
Делиблата, ул. Козара бр. 3, ЈМБГ 2307986865018,
за побољшање услова живота, а на основу захтева
од 06.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Ника Санели.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Новаков Божани
из Дубовца, ул. Миле Кердуља бр. 15, ЈМБГ
0501953865024, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 07.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Новаков Божани.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-203/2014-II
У Ковину, 07. фебруар 2014. године

Број: 40-216/2014-II
У Ковину, 10. фебруар 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 24 Број 2

14. фебруар 2014. године

128.

129.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“,бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исправка и 108/2013), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2014. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013)

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине
Ковин у износу од 7.000,00 динара Новаков
Драгињи из Баваништа, ул. Ромска бр. 40, ЈМБГ
2705983865047, за потребе лечења детета, а на
основу захтева од 28.01.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Новаков Драгињи.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 4.000,00 динара Новаков Светлани
из Ковина, Петра Драпшина бр. 70, ЈМБГ
2212962875011, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 03.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална калсификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Новков Светлани.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-107/2014-II
У Ковину, 29. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број: 40-149/2014-II
У Ковину, 04. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 25 Број 2

130.

131.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин у
износу од 3.000,00 динара Обућина Миодрагу из
Ковина, ул. Цара Лазара бр. 255, за побољшање
услова живота, а на основу захтева од 10.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила Обућина Миодрагу, на број
текућег рачуна 200-13078840-02, који је отворен
код Поштанске штедионице.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 4.000,00 динара Палко Јожефу из
Ковина, ул. Ратка Павловића бр. 8, за побољшање
услова живота, а на основу захтева од 10.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Палко Јожефу, на број текућег
рачуна 200-30242335-27, који је отворен код
Поштанске штедионице.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-225/2014-II
У Ковину, 11. фебруар 2014. године

Број: 40-220/2014-II
У Ковину, 11. фебруар 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 26 Број 2

14. фебруар 2014. године

132.

133.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 63/2013 –
исправка и бр. 108/2013), члана 60. став 1. тачка
11.Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2014. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 5.000,00 динара Перовић Ољи
из Баваништа, ул. Војводе Степе бр. 60, ЈМБГ
0403974865022, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 10.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Перовић Ољи.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-227/2014-II
У Ковину, 11. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин у износу од 4.000,00 динара Петровић
Зденки из Ковина, ул. Београдска бр. 14, ЈМБГ
1101975865066, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 05.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Петровић Зденки.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-189/2014-II
У Ковину, 06. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 27 Број 2

134.

135.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст) и
члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2014. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин у
износу од 3.000,00 динара Петровић Јовану из
Ковина, ул. Светозара Марковића бр. 181, ЈМБГ
2909952870020, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 12.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Петровић Јовану.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин у
износу од 4.000,00 динара Ракитован Светозару
из Делиблата, ул. Бориса Кидрича бр. 94, за
побољшање услова живота, а на основу захтева од
06.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из таке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, поција 336
Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјани рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила Ракитован Светозару, на
број текућег рачуна 355000320011756221, који је
отворен код Војвођанске банке.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-240/2014-II
У Ковину, 13. фебруара 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број: 40-205/2014-II
У Ковину, 07. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 28 Број 2

14. фебруар 2014. године

136.

137.

На основу члаѕна 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
– исправка и 108/2013), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2014. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и бр. 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗРЕВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у зносу од 3.000,00 динара Рашета Сањи из
Ковина, Насеље преко поњавице бр. 65, ЈМБГ
1101984867500, за потребе лечења, а на основу
захтева од 30.12.2013. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета оппштине Ковин, утврђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3. глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се уоквиру раздела 3 глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, Накнаде за социјану заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Рашета Сањи.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Рово Борисавки из
Ковина, ул. Книћанинова бр. 8, за потребе лечења,
а на основу захтева од 04.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјани рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на жиро рачун Центра
за социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила Рово Браниславки на број
текућег рачуна 200-43955454-19, који је отворен
код Поштанске штедионице.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-134/2014-II
У Ковину, 31. јануар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број: 40-170/2014-II
У Ковину, 05. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 29 Број 2

138.

139.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 5.000,00 динара Сибинац Ивани
из Ковина, ул. Коче Анђелковића бр. 33/6, ЈМБГ
2705985865001, за потребе лечења и побољшање
услова живота, а на основу захтева од 07.02.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Сибинац Ивани.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава текуће
буџетске резрве буџета општине Ковин у износу
од 4.000,00 динара Слацки Вањи из Гаја, ул.
Драгише Матића бр. 16, ЈМБГ 1005985865863, за
побољшање услова живота, а на основу захтева од
03.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Слацки Вањи.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-212/2014-II
У Ковину, 10. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број: 40-156/2014-II
У Ковину,04. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 30 Број 2

14. фебруар 2014. године

140.

141.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Сорић Светлани из
Гаја, ул. 7. ЈУли бр. 1, ЈМБГ 1810992865038, за
побољшање услова живота, а на основу захтева од
06.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глва 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Сорић Светлани.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски - за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин у
износу од 2.000,00 динара Спасовски Драгану
из Ковина, ул. Гробљанска бр. 11, ЈМБГ
2202953860057, за побољшање услова живота и
потребе лечења, а на основу захтева од 29.01.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Спасовски Драгану.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-209/2014-II
У Ковину, 07. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број: 40-123/2014-II
У Ковину,30. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 31 Број 2

142.

143.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 2.000,00 динара Стаменковић
Слободану из Ковина, ул. Петра Драпшина бр. 19,
за потребе лечења и побољшање услова живота, а
на основу захтева од 12.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила Стаменковић Слободану,
на број текућег рачуна 200-43130498-29, који је
отворен код Поштанске штедионице.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 2.000,00 динара Стојановић
Малиши из Плочице, ул. Банатска бр. 1, ЈМБГ
1101970860058, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 29.01.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Стојановић Малиши.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-241/2014-II
У Ковину,13. фебруара 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број: 40-121/2014-II
У Ковину,30. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 32 Број 2

14. фебруар 2014. године

144.

145.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 11/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исправка и 108/2013), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општине Ковин („Сл.лст општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2014. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исправка и бр. 108/2013), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин у
износу од 4.000,00 динара Стојиљковић Попазов
Оливери из Баваништа, Максима Горког 12,
ЈМБГ 0705961865011, за потребе лечења, а на
основу захтева од 03.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, какко би
се иста дозначила Стојиљковић Попазов Оливери.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-160/2014-II
У Ковину,04. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гродана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин у
износу од 4.000,00 динара Татомиров Славомиру
из Ковина, ул. Светозара Марковића бр. 9, ЈМБГ
2509950760054, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 05.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3. глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Татомиров Славомиру.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-190/2014-II
У Ковину,06. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 33 Број 2

146.

147.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, брт. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –
исправка и бр. 108/2013), члана 60. став 1. тачка
11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст и 25/2013)
и члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета опшптине Ковин
у износу од 5.000,00 динара Тимотијевић
Александри из Ковина, Насеље преко поњавице
број 39, ЈМБГ 0609978865059, за потребе лечења
и побољшање услова живота, а на основу захтева
од 05.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3. глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090,, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Тимотијевић Александри.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 4.000,00 динара Томашевић Дани
из Мраморка, ул. 2. Октобар бр. 90, ЈМБГ
0609965865076, за потребе лечења, а на основу
захтева од 28.01.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Томашевић Дани.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-182/2014-II
У Ковину, 06. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број: 40-108/2014-II
У Ковину, 29. јануар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 34 Број 2

14. фебруар 2014. године

148.

149.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и
108/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013)

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 4.000,00 динара Томић Бранку из
Ковина, ул. Утринска бб, ЈМБГ 2808979950157, за
потребе лечења и побољшање услова живота, а на
основу захтева од 10.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Томић Бранку.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Удовичић Богдан
из Ковина, Светозара Марковића 129, ЈМБГ
1608962860070, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 04.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства з тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
36 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Удовичић Богдану.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-223/2014-II
У Ковину,11. фебруар 2014. године

Број: 40-176/2014-II
У Ковину,05. фебруар 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

          Страна 35 Број 2

150.

151.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка), члана 60. став 1. тачка 11.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“; бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2014. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
25/2013) као наредбодавац буџета

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 3.000,00 динара Цафута Марији из
Ковина, Насеље преко поњавице бр. 48, ЈМБГ
1206971865033, за потребе лечења и набавку
огрева, а на основу захтева од 30.12.2013. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
функционална класификација 090, позиција
336 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин број 840-119640-11 на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Цафута Марији.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства корити наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резрве буџета општине Ковин
у износу од 5.000,00 динара Чолак Гордани
из Ковина, ул. Пролетерска бр. 162, ЈМБГ
1311979865030, за побољшање услова живота, а
на основу захтева од 11.02.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковн за 2014. годину, раздео 3,
глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како би
се иста дозначила Чолак Гордани.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-133/2014-II                  
У Ковину,31.01.2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Број: 40-230/2014-II
У Ковину,12. фебруар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

Страна 36 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. фебруар 2014. године

акта Општинског већа
општине Ковин

– развој заједнице, позиција 281, економска
класификација 541 – куповина земљишта.

152.

Члан 5.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.

На основу члана 29. став 4. Закона
о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/11
и 88/2013), члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари
у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“, бр. 24/12), члана 14. 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“, бр.11/2012- пречишћен текст и
25/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 14.02.2014.
године донело је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КОВИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину
општине Ковин непокретност у својини
ЗЛАТАР ДОО Мраморак, Задружна 6, уписана
у ЛН 2 К.О.Мраморак, парцела број 148, укупне
површине 23 ари 31м2, коју чине објекат под ред.
бр 1. као зграда водопривреде, са земљиштем
испод објекта у површини од 47м2 и земљиште уз
објекат површине 22 ара 84м2.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке
прибавља се по процењеној тржишној вредности
коју је актом бр.464-00001/2014 од 14.01.2014.
године, утврдило Министарство финансијаПореска управа- Регионални центар Нови СадЕкспозитура Ковин, у износу од 668.997,00
динара.
Члан 3.
Уговор о прибављању непокретности
из члана 1. ове Одлуке у име општине Ковин
закључује председница општине Ковин.
Члан 4.
Средства за прибављање непокретности
из члана 1. ове Одлуке предвиђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2014. годину („Сл.
лист општине Ковин“, бр.25/2013), глава 3.16.
куповина објекта и земљишта функција 620

Образложење
ПРАВНИ ОСНОВ за доношење предлога
Одлуке садржан је у члану 29. став 4. Закона
о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/11
и 88/2013), члану 3. став 1. тачка 1. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари
у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“, бр. 24/12), члану 14. Одлуке о располагању
непокретностима у јавној својини („Сл.лист
општине Ковин“, бр.22/2012) и члану 63. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („ Сл.лист
општине Ковин“, бр.11/2012- пречишћен текст и
25/2013)
Чланом 29. став 4. Закона о јавној
својини прописано је да се изузетно непокретне
ствари могу прибавити или отуђити непосредном
погодбом, али не испод од стране надлежног
органа процењене тржишне вредности вредности
непокретности ( код отуђења), односно не изнад
те вредности (код прибављања), ако у конкретном
случају то представља једино могуће решење
као и да предлог тог акта мора да садржи
образложење из кога се може утврдити постојање
ових околности.
Чланом 3. став 1. тачка 1. Уредбе
прописано је да се непокретности у јавну својину
непосредном погодбом могу прибавити, али не
изнад од стране надлежног органа процењене
тржишне вредности непокретности, ако у
конкретном случају непокретност која се прибавља
у јавну својину по својим карактеристикама једина
одговара потребама власника, корисника, односно
носиоца права коришћења, с тим да предлог акта,
садржи образложење разлога оправданости и
целисходности прибављања.
Чланом 14. Одлуке о располагању
непокретностима у јавној својини прописано
је да   одлуку о прибављању односно о отуђењу
непокретности из јавне својине непосредном
погодбом доноси Општинско веће односно
Скупштина општине, да предлог одлуке мора да
садржи образложење разлога који оправдавају
сваки од наведених начина располагања у јавној
својини општине Ковин, да након доношења
Одлуке Општинско веће општине Ковин формира
Комисију за спровођење поступка непосредном
погодбом која по окончаном поступку записник

14. фебруар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

са одговарујућим предлогом решења доставља
Општинском већу односно Скупштини општине.
Чланом 63. став 1. тачка 11. Статута општине
Ковин прописано је да Општинско веће општине
Ковин одлучује о располагању ставрима у
јавној својини (давању ставри на коришћење,
давању ствари у закуп, преносу права јавне
својине на другог носиоца јавне својине са
накнадом или без накнаде укључујући и размену
одређених непокретности коју општине стекне
у својину путем наслеђа, поклона или на други
начин, одузимању права коришћења у случају
прописаном законом, отуђењу имовине из
јавне својине општине, прибављању имовине
у јавну својину општине, заснивању хипотеке
на непокретности, улагању у капитал, залагању
покретних ствари) вредности до 0,5% планираног
годишњег буџета.
Општинско веће општине Ковин на
седници одржаној дана 27.12.2013. године    
донело је одлуку о покретању поступка
прибављања у јавну својину општине Ковин
непосредном погодбом непокретности уписанe
у у ЛН 2 К.О.Мраморак, парцелe број 148,
укупне површине 23 ари 31м2, коју чине објекат
под ред. бр 1. као зграда водопривреде, са
земљиштем испод објекта у површини од 47м2
и земљиште уз објекат површине 22 ара 84м2
власништво ЗЛАТАРА ДОО Мраморак, Задружна
6 а из разлога што се прибављањем предметне
непокретности у јавну својину општине Ковин,
решавају имовински односи на парцели на којој
се налази зграда водопривреде односно машински
парк ( хидрофорско постројење).као и да се
наведена непокретност на којој се налази објекат
водопривреде граничи са парцелама на којима се
налази бунари, а који објекти сви заједно служе за
водоснабдевање насељеног места Мраморaк.
Истом Одлуком именована је Комисија
за спровођење поступка непосредне погодбе
која је прибавила акт надлежног пореског органа
о процени тржишне вредности предметне
непокретности и сагласност власника за отуђење
непокретности
по
процењеној
тржишној
вредности. Министарства финансија – Пореска
управа – Регионални центар Нови Сад –
Експозитура Ковин је актом бр.464-00001/2014 од
14.01.2014. године, утврдило је тржишну вредност
непокретности уписане у ЛН. 2 КО Мраморак у
износу од 668.997,00 динара.
Комисија је на основу прибављене понуде
и процене надлежног пореског органа сачинила
записник са предлогом за прибављање предметне
непокретности непосредном погодбом.
У складу са законском регулативом,
предлогом одлуке је утврђено која непокретност и
по којој цени се прибавља непосредном погодбом
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као и да се овлашћује председница општине да
потпише уговор о прибављању непокретности.
На основу свега изнетог, а обзиром да
се ради о вредности непокретности до 0,5%
планираног годишњег буџета, предлог Одлуке се
доставља Општинском већу општине Ковин ради
разматрања и усвајања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-3/2014 од 14.фебруара 2014. године.
ПРЕДСЕДНИЦА    
Др Гордана Зорић, спец. медицине рада
153.
На основу члана 82. Закона о буџетском
систему(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр. и бр. 108/2013), Правилника о заједничким
критеријумима за организовање и стандардима
и методолошким упутствима за поступање и
извештавање интерне ревизије у јавном сектору
(„Сл. гласник РС“, бр.99/2011 и бр. 106/2013)
и члана 63. став 1. тачка 25. Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр.10/2012 –
пречишћен текст и бр. 25/2013),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
дана 14.02.2014.године донело је
ПРАВИЛНИК
О ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о интерној ревизији
(даље: Правилник) уређени су критеријуми
за организовање и стандарди и методолошка
упутства за поступање и извештавање интерне
ревизије код директних и индиректних корисника
буџета Општине Ковин (даље: корисници буџета)
Члан 2.
Интерна ревизја помаже кориснику
јавних средстава (даље: руководству) у постизању
његових циљева примењујући систематичан и
дисциплинован приступ у оцењивању система
финансијског управљања и контроле у односу на:
1. идентификовање ризика, процену ризика и
управљање ризиком од стране руководиоца
корисника јавних средстава;
2. усклађеност
пословања
са
законима,
интерним актима и уговорима;
3. поузданост и потпуност финансијских и
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других информација;
ефикасност, ефективност и економичност
пословања
заштиту информација
извршење задатака и постизање циљева.
II УСПОСТАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 3.
Интерну ревизију обавља интерни
ревизор. Актом о систематизацији радних места
у Општинској управи Ковин интерном ревизору
не може се доделити обављање било које друге
функције и активности, осим активности интерне
ревизије.
Да би запослени обављао послове интерне
ревизије мора да има најмање три године искуства
на пословима ревизије, интерне контроле,
финансијске контроле или рачуноводственофинансијским пословима и положен испит за
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.
Пријава за обуку за стицање звања овлашћени
интерни ревизор у јавном сектору подноси
се Централној јединици за хармонизацију
Министараства финансија у року од шест месеци
од дана распоређивања на радно место интерног
ревизора. Организацију и обуку искључиво
спроводе предавачи и ментори запослени
у Централној једеиници за хармонизацију
Министарства финансија.
Лице које нема положен испит за
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору,
а испуњава остале услове из става 2. овог члана,
може обављати послове овлашћеног интерног
ревизора у јавном сектору, најдуже годину дана од
дана завршетка обуке коју организује Централна
јединица за хармонизацију Министарства
финансија.
Члан 4.
Руководилац корисника јавних средстава
(даље: начелник Општинске управе Ковин) је
одговоран за успостављање и обезбеђење услова
за адекватно функционисање интерне ревизије у
складу са Законом и подзаконским актима.
Члан 5.
Начелник Општинске управе може
одлучити да образује ревизорски одбор, као
саветодавно тело о питањима интерне контроле и
интерне ревизије и у том случају је обавезан да
одреди надлежност и састав тог одбора.
Члан 6.
Интерни ревизор је функционално и
организационо независан и директно је одговоран
начелнику Општинске управе.
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Функционална независност успоставља
се независним планирањем, спровођењем и
извештавањем о обављеним интерним ревизијама.
Организациона независност успоставља се у
односу на друге организационе делове корисника
јавних средстава.
Интерни ревизор је независан у свом раду
и не може бити отпуштен или премештен на друго
радно место због изношења чињеница и давања
препорука у вези са интерном ревизијом.
Интерни ревизор је дужан да се у свом раду
придржава повеље интерне ревизије, Етичког
кодекса, приручника којим се прописује
методологија рада и упутстава и инструкција које,
у складу са Законом, доноси министар финансија.
III ПЛАНИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Члан 7.
Интерна ревизија се обавља према:
1.стратешком плану интерне ревизије
за трогодишњи период;
2.годишњем плану интерне ревизије;
3.плану појединачне интерне ревизије.
Члан 8.
Стратешки план интерне ревизије заснива
се на дугорочним циљевима општине Ковин којим
се утврђују стратешки циљеви за трогодишњи
период. Стратешки план се припрема на основу
консултација са начелником Општинске управе
и доноси се до краја текуће године за следећи
трогодишњи период.
Члан 9.
Интерни ревизор на основу стратешког
плана интерне ревизије припрема за сваку
пословну годину годишњи план интерне ревизије
за наредну годину и доставља га начелнику
Општинске управе до краја текуће пословне
године на одобрење.
Члан 10.
Измене стратешког и годишњих планова
раде се на основу процене ризика, на предлог
интерног ревизора, а одобрава их начелник
Општинске управе.
Члан 11.
Интерна ревизија обавља се у складу
са Законом, Правилником о заједничким
критеријумима за организовање и стандардима
и методолошким упутствима за поступање и
извештавање интерне ревизије у јавном сектору и
Међународним стандардима интерне ревизије.
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Члан 12.
Ревизорски процес у појединачној
ревизији садржи следеће етапе: планирање
ревизорског
задатка,
вршење
провера,
извештавање и праћење активности примене
препорука које су дате.
Ревизија се обавља ревизијом система, ревизијом
усаглашености,
финансијском
ревизијом,
ревизијом информационих технологија и
анализом.
За сваку обављену интерну ревизију
интерни ревизор саставља нацрт ревизорског
извештаја који садржи препоруке којима се
предлаже унапређење постојећег начина рада
и пословања корисника, односно отклањање
неправилности, грешака или недостатака који су
уочени у поступку ревизије.
Члан 13.
Руководилац може да упути одговор
на нацрт извештаја о обављеној ревизији, који
садржи примедбе са доказима, сугестије и друга
запажања у вези нацрта извештаја.
Одговор на нацрт извештаја доставља се
у року који не може бити дужи од осам дана од
дана пријема нацрта извештаја.
По истеку остављеног рока за достављање
одговора на нацрт извештаја, интерни ревизор
припрема коначни извештај ревизије.
У коначном извештају интерни ревизор
може да измени своје налазе, закључке или
препоруке, уколико оцени да су чињенице на које
се указује у одговору руководиоца оправдане или
сам оцени да је из других разлога то неопходно.
Члан 14.
Интерни ревизор припрема годишњи
извештај о раду интерне ревизије коришћењем
упитника који припрема и објављује, на интернет
презентацији Министарства финансија, Централна
јединица за хармонизацију Министарства
финансија. Годишњи извештај садржи:
1. обављене ревизије и евентуална
ограничења и друге разлоге ниспуњења плана;
2. главне закључке у вези са
функционисањем система за финансијско
управљање и система контроле код корисника, као
и дате препоруке у циљу унапређења пословања
корисника.
Интерни ревизор доставља годишњи
извештај начелнику Општинске управе до 15.
марта текуће године за претходну годину, а
годишњи извештај о раду интерне ревизије
начелник Општинске управе доставља Централној
јединици за хармонизацију до 31. марта текуће
године за претходну годину.
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IV ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ
ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА
Члан 15.
Интерни ревизор има право на
неограничен приступ руководиоцима, запосленима и средствима која су у вези са спровођењем ревизије.
Интерни ревизор има право приступа
свим информацијама, укључујући и поверљиве,
поштујући њихов одобрени ниво поверљивости,
као и приступ свим расположивим документима
и евиденцијама потребним за спровођењем
ревизије.
Интерни ревизор има право да захтева
од одговорних лица све неопходне податке,
прегледе, мишљења, документе или неку другу
информацију у вези ревизије.
Интерни ревизор има и следећа права:
1. да извештава начелника Општинске
управе о свим важнијим стварима везаним за
спровођење ревизије;
2. да предложи начелнику Општинске
управе ангажовање ексеперата, чија су посебна
знања и вештине везана за спровођење ревизије
потребна у поступку ревизије.
Члан 16.
Интерни ревизор је дужан да чува у
тајности податке и информације које су му
стављене на располагање у поступку ревизије,
осим ако законом није друкчије прописано.
Интерни ревизор је дужан да у свом раду примењује
принципе објективности, компетентности, поверљивости и интегритета.
Члан 17.
Интерни ревизор је одговоран за
активности интерне ревизије, укључујући:
1. припрему и подношење на одобравање
начелнику Општинске управе нацрта повеље
интерне ревизије, стратешког и годишњег плана
интерне ревизије;
2. припрему и подношење на одобрење
начелнику Општинске управе плана за
професионалну обуку и професионални развој;
3. развој посебне методологије где је то
потребно за активности интерне ревизије;
4. процену нових система за финансијско
управљање и контролних система.
Члан 18.
Интерни ревизор је обавезан да начелнику
Општинске управе достави:
1. годишњи извештај о раду интерне
ревизије;
2. извештај о резултатима сваке
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појединачне ревизије и свим важним
налазима, датим препорукама и предузетим
радњама за побољшање пословања корисника
буџета;
3. периодичне извештаје о напретку у
спровођењу годишњег плана интерне ревизије;
4. извештаје о адекватности ресурса за
обављање интерне ревизије;
5. извештаје о свим случајевима у којима
су активности интерног ревизора наишле на
ограничења.
Интерни ревизор је обавезан да сарађује и
координира рад са екстерном ревизијом.
Члан 19.
Оцена квалитета рада интерне ревизије
врши се интерним и екстерним оцењивањем.
Интерно оцењивање укључује сталне прегледе
извођења активности ревизије и периодичне
прегледе кроз самооцењивање.
Екстерно оцењивање спроводи се анализом
достављених годишњих извештаја о раду интерне
ревизије и периодичним прегледом најмање једном
у пет година које спроводи Централна јединица за
хармонизацију Министарства финансија.
Елементе програма за оцену квалитета чине:
организациона и функционална независност,
квалификованост и обученост интерног ревизора,
планирање и одабир подручја за ревизију, анализа
ризика, објективност процена, извештавање,
однос са колегама и етика.
Програм за оцену квалитета даје основ за
уверавање да ли ревизију спроводи обучени
интерни ревизор у складу са опште прихваћеним
међународним стандардима и да ли сачињава
извештаје који су објективни и поштени.
Члан 20.
Интерни ревизор треба да поседује
одговарајуће знање како би био способан да
препозна индикације преваре и присуство било
којих услова за омогућавање превара.
Када су идентификовани индикатори преваре
интерни ревизор је обавезан да прекине поступак
ревизије и да одмах обавести начелника
Општинске управе, а у случају да начелник не
предузме потребне радње након обавештења
интерни ревизор обавештава Општинско веће
општине Ковин.
V ЧУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ИНТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ И ПРАТЕЋИХ ДОКУМЕНАТА
Члан 21.
Извештаји интерне ревизије и пратећи
документи чувају се трајно и у оригиналу у
просторијама архива општине.
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
За сва питања која нису регулисана овим
правилником, односно која нису благовремено
усклађена са законским одредбама, примењују се
директно одредбе Закона и подзаконских прописа.
Члан 23.
Правилник ступа на снагу у року од осам дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИ
Број: 47-3/2014-III од 14. фебруара 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОВИН
Др Гордана Зорић, спец.мед.рада
154.
На основу члана 6. Одлуке о финансирању
и суфинансирању програма и пројеката у области
јавног информисања („Сл. лист општине Ковин“
бр. 25/2013),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 28.01.2014. године,
расписало је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
I
       Право учешћа на конкурсу за финансирање
и суфинансирање програма, односно пројеката
у области јавног информисања имају оснивачи
јавних гласила (новина, радио програма,
телевизијских програма и др.) који врше делатност
јавног информисања.
II
       Висина средстава намењених финансирању
информисања грађана општине Ковин у 2014.
години за штампане и електронске медије
одредиће се на основу следећих критеријума:
1. учешће финасијских средстава из
буџета општине Ковин у планираном укупном
буџету учесника Јавног конкурса у текућој години;
2. повољнија финансијска понуда из члана
6. став 1. алинеја 9. Правилника о мерилима и
критеријумима за избор програма и пројеката у
области јавног информисања;
3. информисање на језицима националних
мањина који су у службеној употреби у општини
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Ковин (мађарски и румунски) и информисање на
ромском језику;
4. квалитет информативног програма;
5. традиција у пословању;
6. досадашња сарадња са локалном
самоуправом.
III
      Штампани и електронски медији који се пријаве
на Jавни конкурс дужни су да приложе следеће:
- основне податке о јавном гласилу (назив,
седиште, матични број и решење о пореском
идентификационом броју, извод из Агенције за
привредне регистре);
- ценовник услуга;
- доказ о поседовању фреквенције за
електронске медије;
- преглед појединачних програмских
активности,са износом средстава неопходних за
реализацију тих активности и по изворима (буџет
и сопствени приходи);
- податке о одговорној особи за
реализацију програмске активности;
- податке у погледу просторне, кадровске
и техничке опремљености;
- податке о броју стално запослених
радника и хонорарних радника са приказаном
образовном структуром;
- кратак опис досадашње сарадње са
општином Ковин, као и извештај о утрошеним
финансијским средствима добијеним од
општине.
- финансијски износ понуде: од
4 до 12 страна у штампаним медијима на
месечном нивоу (вести, извештаји, интервјуи,
обавештења, огласи, конкурси), односно 2 до 5
сати недељно у електронским медијима (вести,
извештаји, интервјуи, обавештења, огласи,
конкурси).
За електронске медије доставити још :
- сатницу сопственог програма
(информативне емисије);
- доказ о територијалној покривености;
- програмску шему.
За штампане медије
дистрибуираном тиражу.

доставити

доказ
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медија на посебном обрасцу пријаве који је
саставни део Јавног конкурса и са документацијом
предаје на писарници Општинске управе Ковин,
улица ЈНА 5, у затвореној коверти са назнаком:
„Пријава на Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање програма, односно пројеката у
области јавног информисања, не отварати”.
VI
Комисија задржава право да од
подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну
документацију и информације, односно да за
доделу средстава одреди испуњење додатних
услова, као и да по потреби обиђе радне просторије
медија и изврши увид у техничку опремљеност
истих.
VII
Неблаговремене и непотпуне пријаве
на Јавни конкурс, пријаве упућене факсом или
електронском поштом, као и пријаве оних учесника
на Јавном конкурсу, који су у претходној години
остварили право на средства из буџета општине
Ковин, а нису поднели извештај о реализацији
Уговором преузетих обавеза, Комисија неће
разматрати.
VIII
      Образац за пријаву по Јавном конкурсу може
се преузети на званичној интернет презентацији
Општине Ковин www.kovin.org.rs и у Одсеку за
локални економски развој општине Ковин.
XI
      Резултати Јавног конкурса биће објављени на
званичној интернет презентацији општине Ковин.
X
      Све додатне информације могу се добити на
телефон Општинске управе Ковин: 013/742-114
или 064/864-16-50, контакт особа Миливој Грчић.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 65-2//2014-III од 28. јануара 014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић, спец.медицине рада

о

IV
Пријаве се подносе у року од 15 дана
од дана објављивања на званичној интернет
презентацији општине Ковин.
V
Пријаву на Јавни конкурс подноси
одговорно лице штампаног или електронског

155.
На основу члана 38. став 5. Закона о
удружењима (“Сл.гласник РС”, бр. 51/2009 и
99/2011), члана 8. став 3. алинеја 1. Одлуке о
финансирању и суфинансирању програма рада и
пројеката удружења (Сл.лист општине Ковин”,
бр. 23/2012) и тачке II став 1. алинеја 1. Решења
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о образовању Комисије за расподелу средстава
удружењима и (“Сл.лист општине Ковин”, бр.
26/2013), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 28.01.2014.
године, расписало је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА РАДА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ЗА 2014. ГОДИНУ
Предмет јавног конкурса: Расподела
финансијских средстава за финансирање и
суфинансирање програма рада и пројеката
удружења за 2014. годину.
Укупна расположива средства за
финансирање и суфинансирање програма рада и
пројеката удружења за 2014. годину утврђена су
Одлуком о буџету општине Ковин за 2014. годину,
у износу од 12.000.000,00 динара.
Предмет расподеле по овом Јавном
конкурсу су и наменска средства предвиђена
програмом и финансијским планом Фонда за
заштиту животне средине општине Ковин за 2014.
годину у износу од 800.000,00 динара - донација
невладиним организацијама за реализацију
еколошких пројеката.
Право подношења пријаве на јавни
конкурс имају удружења регистрована у Агенцији
за привредне регистре, односно цивилна друштва
у области:
- социјалне заштите,
- борачко-инвалидске заштите,
- заштите лица са инвалидитетом,
- друштвене бриге о деци,
- заштите интерно-расељених лица и избеглица,
- подстицања наталитета,
- помоћи старима,
- здравствене заштите,
- заштите и промовисања људских и мањинских
права,
- родне равноправности,
- задовољења потреба младих,
- образовања, науке, културе,
- заштите животне средине, одрживог развоја,
заштите животиња,
- заштите потрошача,
- развоја предузетништва,
- борбе против корупције,
- заштите од пожара,
- хуманитарних и других програма којима се
задовољавају јавне потребе.
Подносиоци пријаве на Јавни конкурс у
области социјалне заштите својим програмима,
односно пројектима, не могу предвиђати
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финансирање права појединаца и породица која
су утврђена Законом о социјалној заштити (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/2012) и Одлуком о правима у
социјалној заштити на територији општине Ковин
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 4/2010, 13/2010 и
23/2012).
Подносиоци пријаве на Јавни конкурс
у области борачко-инвалидске заштите у својим
програмима, односно пројектима, не могу
предвиђати права бораца која се финансирају
по Закону о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца (“Сл.лист
СРЈ”, бр. 24/1998), Закону о правима бораца,
војних инвалида и чланова њихових породица
(“Сл.гласник СРС”, бр. 54/1989) и Закону о
правима бораца и војних инвалида (“Сл.лист
САПВ” бр. 19/1985, 55/1985, 31/1986, 32/1988,
15/1989, 1/1990, 9/1990 и 37/1990).
Подносиоци пријаве на Јавни конкурс у
области друштвене бриге о деци и подстицању
наталитета у својим програмима, односно
пројектима, не могу предвиђати финансирање
права која се финансирају по Закону о
предшколском васпитању и образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 18/2010) и одлукама Скупштине
општине Ковин којима се утврђују одређена права
у области друштвене бриге о деци.
Подносиоци пријаве на Јавни конкурс
у области заштите интерно-расељених лица
и избеглица у својим програмима, односно
пројектима, не могу предвиђати финансирање
права избеглих и интерно-расељених лица која
су утврђена Законом о избеглицама (“Сл.гласник
РС”, бр. 18/1992, 45/2002 и 30/2010).
Подносиоци пријаве на Јавни конкурс
у области помоћ старима у својим програмима,
односно пројектима, не могу предвиђати
финансирање „помоћ у кући“, које се већ
финансира преко Црвеног крста општине Ковин,
за шта су обезбеђена посебна средства у Одлуци у
буџету општине Ковин за 2014. годину.
Подносиоци пријаве на Јавни конкурс у
области здравствене заштите у својим програмима,
односно пројектима, не могу предвиђати
финансирање права у области здравствене
заштите која су обезбеђена Законом о здравственој
заштити (“Сл.гласник РС”, бр. 107/2005, 72/2009др. закон 88/2010, 99/2010 и 119/2012).
Подносиоци пријаве на Јавни конкурс
у области задовољења потреба младих у
својим програмима, односно пројектима, не
могу предвиђати финансирање права која се
финансирају по програму Савета за младе СО
Ковин за 2014. годину, за који су обезбеђена
средства у буџету општне Ковин за 2014. годину, у
укупном износу од 365.000,00 динара.
Подносиоци пријаве на Јавни конкурс

14. фебруар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

у области образовања, науке и културе, у својим
програмима, односно пројектима, не могу
предвиђати финансирање права у наведеним
областима која су обезбеђена Законом о основама
система образовања и васпитања (“Сл.гласник
РС”, бр. 24/2011), Законом о култури (“Сл.гласник
РС”, бр 72/2009).
Подносиоци пријаве на Јавни конкурс
у области заштите животне средине, одрживог
развоја, заштите животиња, у својим програмима,
односно пројектима, не могу предвиђати
финансирање права у наведеним областима која
су обезбеђена програмима заштите животне
средине које доноси Република и општина Ковин.
Подносиоци пријава на јавни конкурс
дужни су да уз пријаву поднесу:
- програм, односно пројекат за 2014.
годину, у коме се прецизирају подаци на коју се
област програм односи, подаци о циљној групи лицима на која се програм односи, детаљни опис
програма и дефинисање његове сврхе, време
реализације програма и др;
- финансијски план за 2014. годину са
структуром средстава;
- референце и друге публикације о
активностима удружења;
- оригинал изјаву овлашћеног лица
удружења, дату под материјалном и кривичном
одговорношћу да ће се средства трошити
наменски, потписану и оверену печатом.
Подносиоци пријава на јавни конкурс
дужни су да пријаву и остале обрасце које преузму
са сајта општине Ковин, попуне штампаним
словима електронским путем (не руком).
Место реализације пројекта. Пројекти
се морају реализовати на територији општине
Ковин, или се програмима и пројектима
обезбеђује остваривање јавних интереса грађана
са територије општине Ковин.
Начин и рок подношења пријава.
Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу:
“ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН - Комисији за
расподелу средстава удружењима, Улица ЈНА
бр. 5, 26220 Ковин” са уписивањем речи “НЕ
ОТВАРАТИ ДО САСТАНКА КОМИСИЈЕ”. На
полеђини коверте обавезно се назначава пун назив
удружења, односно невладине организације,
седиште удружења и телефон.
Рок за достављање понуда износи 15 дана
од дана објављивања текста овог Јавног конкурса
на сајту општине Ковин.
Текст овог Јавног конкурса објављује се у
“Службеном листу општине Ковин”, на огласним
таблама Општинске управе и месних заједница и
путем локалних медија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати и исте ће бити враћене подносиоцу

          Страна 43 Број 2

у затвореној коверти.
Критеријуми за оцењивање програма,
односно пројеката, су:
1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним
позивом
2. остварени резултати удружења, односно
невладине организација у претходним годинама
3. допринос развоју локалне демократије и
локалних акционох планова
4. подстицање економског развоја на територији
општине Ковин
5. допринос очувању животне средине и
одрживог развоја.
Поступак по пријему пријава. Комисија
разматра пријаве у складу са условима конкурса,
сачињава извештај и утврђује предлог одлуке
о избору програма који ће се финансирати, са
навођењем износа новчаних средстава који се
додељује одређеном удружењу.
Извештај, са предлогом Одлуке, доставља
се Општинском већу општине Ковин.
На основу предлога одлуке Комисије,
Општинско веће доноси Одлуку о финансирању
програма од јавног интереса које реализују
удружења и који се финансирају из буџета
општине Ковин.
На
основу
Одлуке,
Председник
општине Ковин закључује појединачне уговоре
о финансирању програма од јавног интереса које
реализују удружења грађана, који се финансирају
из буџета општине Ковин.
Уговором из претходног става овог
члана утврђују се права, обавезе и одговорности
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених
средстава, рок за реализацију програма, односно
пројеката, начин извештавања о реализацији
програма односно пројеката, као и друга права и
обавезе уговорних страна.
Обавеза
наменског
коришћења
средстава. Удружења су дужна да средства
користе искључиво за намене за која су додељена.
Удружења којима су додељена средства
у 2014.години, дужна су да поднесу извештај о
реализацији програма или пројекта и доставе
доказе о наменском коришћењу средстава
Одељењу за финансије, након 6 месеци и на крају
буџетске године или 10 дана након реализације
пројекта.
Корисник који не достави извештај о
реализацији програма или пројекта, губи право
да конкурише за расподелу средстава у следећој
буџетској години.
Уколико се утврди да изабрани корисници
добијена средства нису наменски утрошили,
дужни су да иста врате.
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Лице за контакт. Додатна објашњења
у вези са подношењем пријаве и комплетирањем
документације која се подноси уз пријаву,
учесници конкурса могу добити у Општинској
управи - Одсеку за локални економски развој,
од секретара комисије Лавинике Ђорђевић,
канцеларија бр. 49, тел: 013/742-268 локал 129 .
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 016-7/2014-III од 28.01.2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић, спец.медицине рада
акта Комисија за доделу средстава
156.
На основу члана 8. став 1. алинеја 1.
Одлуке о финансирању и суфинансирању програма
и пројеката у области јавног информисања („Сл.
лист општине Ковин“ бр. 25/2013),
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА, на
седници одржаној дана 24.01.2014. године, доноси  
ПРАВИЛНИК
О МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Члан 1.
Овим
Правилником
уређују
се
критеријуми и мерила за избор пружаоца услуга из
области јавног информисања који се финансирају
и суфинансирају из буџета Општине Ковин (у
даљем тексту: буџет Општине).
Члан 2.
Средства из буџета општине из члана 1.
овог Правилника обезбеђују се за праћење рада
органа локалне самоуправе и Општинске управе
Ковин.
Члан 3.
Средства у области јавног информисања
додељују се на основу спроведеног јавног
конкурса који расписује Општинско веће општине
Ковин.
Члан 4.
Право
учешћа
на
конкурсу
за
финансирање и суфинансирање програма, односно
пројеката, у области јавног информисања, имају
оснивачи јавних гласила (новина, радио програма,
телевизијских програма и др.) који врше делатност
јавног информисања.

14. фебруар 2014. године

Члан 5.
Конкурс из члана 3. ове Одлуке објављује
се у „ Службеном листу општине Ковин“, на
огласној табли Општинске управе, у најмање
једном медију са локалном покривеношћу и на
званичној интернет презентацији општине Ковин.
Конкурс из става 1. овог члана садржи:
-намену средстава за које се расписује
конкурс;
-критеријуме и мерила за доделу
средстава;
-одређење лица која су овлашћенa за
подношење пријаве на конкурс;
-ознаку прилога који се обавезно
достављају уз пријаву;
-рок за подношење пријава на конкурс;
-адресу на коју се пријаве упућују,
односно предају;
-напомену да се непотпуне и
неблаговремене пријаве неће узети у разматрање;
друге елементе конкурса.
Члан 6.
Уз пријаву и документацију подносе се и:
- основни подаци о јавном гласилу (назив,
седиште, матични број и решење о пореском
идентификационом броју, извод из Агенције за
привредне регистре);
- ценовник услуга;
- доказ о поседовању фреквенције за
електронске медије;
-преглед појединачних програмских
активности, са износом средстава неопходних за
реализацију тих активности и по изворима (буџет
и сопствени приходи);
- подаци о одговорној особи за реализацију
програмске активности;
- подаци у погледу просторне, кадровске
и техничке опремљености;
- подаци о броју стално запослених
радника и хонорарних радника са приказаном
образовном структуром;
- кратак опис досадашње сарадње са
општином Ковин, као и извештај о утрошеним
финансијским средствима добијеним од општине.
- Финансијски износ понуде: од
4 до 12 страна у штампаним медијима на
месечном нивоу (вести, извештаји, интервјуи,
обавештења, огласи, конкурси), односно 2 до 5
сати недељно у електронским медијима (вести,
извешетаји, интервјуи, обавештења, огласи,
конкурси), за праћење области из члана 2. овог
Правилника.
За електронске медије доставити још :
сатницу
сопственог
програма
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(информативне емисије);
- доказ о територијалној покривености;
- програмску шему.
За штампане медије доставити доказ о
дистрибуираном тиражу.
Члан 7.
Конкурсни
поступак
спроводи
Комисија за доделу средстава у области јавног
информисања ( у даљем тексту: Комисија), коју
именује Општинско веће општине Ковин.
Комисију из става 1. овог члана чини
председник Комисије и чланови који се именују
из реда лица која су својом професионалном
делатношћу дала значајан допринос, као и
представници локалне самоуправе.
Члан 8.
Критеријуми за доделу средстава су:
1. учешће финасијских средстава из
буџета општине Ковин у планираном укупном
буџету учесника конкурса у текућој години;
2. повољнија финансијска понуда из
члана 6. став 1. алинеја 9. овог Правилника;
3. информисање на језицима националних
мањина који су у службеној употреби у општини
Ковин (мађарски и румунски) и информисање на
ромском језику;
4. квалитет информативног програма;
5. традиција у пословању;
6. досадашња сарадња са локалном
самоуправом.
Члан 9.
Пријаву на конкурс подноси одговорно
лице јавног гласила Одсеку за локални економски
развој Општинске управе Ковин (у даљем тексту:
Одсеку) на посебном обрасцу пријаве који је
саставни део конкурса.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања на званичној интернет
презентацији општине Ковин.
Комисија за доделу средстава задржава
право да од подносиоца пријаве, по потреби,
затражи додатну документацију и информације,
односно да за доделу средстава одреди испуњење
додатних услова, као и да по потреби обиђе радне
просторије медија и изврши увид у техничку
опремљеност истих.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
на конкурс, пријаве упућене факсом или
електронском поштом, као и пријаве оних
учесника на конкурсу који су у претходној години
остварили право на средства из буџета општине
Ковин, а нису поднели извештај о реализацији
Уговором преузетих обавеза, Комисија неће
разматрати.      
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Члан 10.
Комисија је дужна да, у року од 10 дана од
дана закључења конкурса, размотри све приспеле
пријаве и сачини предлог за доделу средстава.
Општинско веће одлучује о избору
програма и пројеката који се финансирају, односно
суфинансирају, на основу предлога Комисије.
Резултати Конкурса биће објављени
на званичној интернет презентацији Општине
Ковин.
Приговори на резултате Конкурса
изјављују се Општинском већу општине Ковин
путем Комисије у року од 5 (пет) дана од дана
објављивања резултата на званичној интернет
презентацији општине Ковин.
О приговорима на резултате конкурса
одлучује Општинско веће општине Ковин, на
предлог Комисије.
Након одлучивања о приговорима
Општинско веће доноси Одлуку о додели
средстава у области јавног информисања која
ће бити објављена на званичној интернет
презентацији општине Ковин.
Члан 11.
На основу коначне Одлуке Општинског
већа општине Ковин о расподели средстава,
са изабраним подносиоцем пријаве закључује
се уговор о финансирању или суфинансирању
програма, односно пројеката у области јавног
информисања.
Уговор у име општине Ковин потписује
Председник општине Ковин.
Уговором се уређују права, обавезе и
одговорности уговорних страна, начин и рок за
пренос одобрених средстава, рок за реализацију
програма, односно пројеката у области јавног
информисања, обавеза подношења извештаја о
реализацији програма, односно пројеката, као и
друга права и обавезе уговорних страна.
Члан 12.
Изабрани подносиоци пријаве, којима
су додељена средства за финансирање или
суфинансирање програма, односно пројеката,
дужни су да у року од 15 дана по завршетку
програма или пројекта за који су додељена
буџетска средства, поднесу извештај о
реализацији програма или пројекта и доставе
доказе о наменском коришћењу финансијских
средстава Општинској управи Ковин - Одељењу
за буџет и финансије.
Корисник који није доставио извештај из става 1.
овог члана, губи право да конкурише за расподелу
средстава за нове пројекте или програме.
Уколико се утврди да изабрани корисници
добијена финансијска средства нису наменски
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потрошили, дужни су да добијена средства врате.
За праћење реализације уговорених услуга,
односно наручених и извршених услуга из члана
2. овог Правилника задужује се извршилац за
информисање, протокол и односе са јавношћу у
Општинској управи Ковин.
		
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објављује се у “Службеном листу
општине Ковин”.
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Број: 65-1/2014-III од 24. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Стеван Лалић
157.
На основу члана 38. став 5. Закона о
удружењима (“Сл.гласник РС”, бр. 51/2009
и 99/2011- др.закон), члана 8. став 2. алинеја
2. Одлуке о финансирању и суфинансирању
програма рада и пројеката удружења (Сл.лист
општине Ковин”, бр. 23/2012) и тачке II став
1. алинеја 2. Решења о образовању Комисије
за расподелу средстава удружењима (“Сл.лист
општине Ковин”, бр. 26/2013), КОМИСИЈА ЗА
РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА,
на седници одржаној дана 20.01.2014. године,
донела је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈЕ
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И
ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КОВИН
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин и
критеријуми за избор програма од јавног интереса
(у даљем тексту: програми) које реализују
удружења грађана а који се финансирају из буџета
општине Ковин , поступак спровођења јавног
конкурса за избор програма удружења, као и права
и обавезе корисника чији је програм изабран да
буде финансиран из средстава буџета општине
Ковин.
Члан 2.
Комисија ради на седницама и одлучује
консензусом, а радом Комисије руководи
председник Комисије.
О седницама Комисије води се записник
који се на крају рада потписује, архивира и чува
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трајно у финансијској
Општинске управе.

документацији

Члан 3.
Комисија обавља следеће послове:
1. доноси Правилник о начину
и критеријумима за избор програма и
пројеката које реализују удружења грађана
и финансирају се из буџета општине Ковин
за 2014. годину;
2. објављује јавни позив за избор
програма које реализују удружења грађана
и финансирају се из буџета општине
Ковин;
3. јавни позив објављује на
сајту општине и у средствима јавног
информисања;
4. разматра пријаве на конкурс;
5. врши рангирање програма и
пројеката који се предлажу за финансирање
или суфинансирање;
6. припрема предлог одлуке о
расподели средстава за финансирање или
суфинансирање програма коју доноси
Општинско веће општине Ковин;
7.
припрема
извештаје
о
реализацији програма и пројеката и о
финансијском утрошку средстава на крају
године;
8. врши и друге послове у складу са
Одлуком о финансирању и суфинансирању
програма рада и пројеката удружења.
Члан 4.
Под програмима и пројектима из
члана 1. ове Одлуке сматрају се програми
и пројекти у области: социјалне заштите,
борачко-инвалидске заштите, заштите
лица са инвалидитетом, друштвене бриге о
деци, заштите интерно-расељених лица и
избеглица, подстицања наталитета, помоћи
старима, здравствене заштите, заштите
и промовисања људских и мањинских
права, родне равноправности, задовољења
потреба младих, образовања, науке,
културе, информисања, заштите животне
средине, одрживог развоја, заштите
животиња, заштите потрошача, развоја
предузетништва, борбе против корупције,
заштите од пожара, као и хуманитарни и
други програми којима се задовољавају
јавне потребе. Програмима и пројектима
може бити предвиђена организација
манифестација од значаја за општину
Ковин.
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Члан 5.
Висина средстава за финансирање
програма из члана 4. овог Правилника утврђује се
сваке године Одлуком о буџету општине Ковин.
Члан 6.
Право на подношење пријаве за
финансирање или суфинансирање програма
и пројеката имају удружења која испуњавају
следеће услове:
- да су основана у складу са важећим прописима
којима је уређено оснивање удружења, невладиних
организација и других субјеката који се баве
делатношћу из члана 4. ове Одлуке;
- да је седиште удружења на територији општине
Ковин или да програме и пројекте од јавног
интереса реализује на територији општине Ковин;
- да удружења имају усвојен годишњи план рада
који обухвата програме и активности у областима
које су од јавног интереса;
- да деловање удружења није политичке природе.
Право на подношење пријаве за
финансирање или суфинансирање програма и
пројеката имају и регионална удружења, под
условом да реализују активности од јавног
интереса за потребе грађана општине Ковин.
Члан 7.
Приоритет за доделу средстава ће имати
удружења која:
- располажу капацитетима за реализацију
програма или пројеката;
- своје програме рада усмеравају ка већем броју
корисника;
- имају висок степен успешности у реализовању
програма и пројеката;
- своје програмске и пројектне активности
базирају на усвојеним стратешким документима
на локалном и националном нивоу.
Члан 8.
Средства из члана 5. овог Правилника се
додељују на основу јавног конкурса.
Комисија сходно члану 3. овог
Правилника расписује јавни конкурс и спроводи
поступак.
Члан 9.
Јавни конкурс мора да садржи:
- предмет јавног конкурса;
- дефинисање потребне документације
која се подноси уз пријаву на конкурс;
- критеријуме за одабир програма;
- датум почетка и завршетка јавног
конкурса;
- адресу на коју се достављају пријаве.
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Члан 10.
Пријава на конкурс за избор програма
удружења која се финансирају из буџета општине
Ковин подноси се Комисији за расподелу
средстава удружењима, на обрасцу “Пријава на
конкурс”.
Образац пријаве на конкурс је саставни
део овог Правилника и преузима се у Општинској
управи Ковин, у Одсеку за локално-економски
развој или са сајта општине Ковин.
Уз пријаву, удружења подносе и програм.
Члан 11.
Подносиоци пријава на јавни конкурс
дужни су да уз пријаву поднесу:
- програм, односно пројекат за текућу годину, у
коме се прецизирају подаци на коју се област
програм односи, подаци о циљној групи - лицима
на која се програм односи, детаљни опис програма
и дефинисање његове сврхе, време реализације
програма и др;
- одлуку надлежног органа о усвајању програма;
- финансијски план за 2014. годину, са структуром
средстава;
- референце и друге публикације о активностима
удружења;
-оригинал изјаву овлашћеног лица удружења, дату
под материјалном и кривичном одговорношћу,да
ће се средства трошити наменски - потписану и
оверену печатом.
Члан 12.
Комплетна документација се доставља у
затвореној коверти на чијој полеђини се наводе
основни подаци о подносиоцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници
Општинске управе Ковин, или препорученом
пошиљком са обавезним навођењем адресе:
“Општинска управа Ковин - Комисији за расподелу
средстава удружењима, Улица ЈНА бр. 5, 26220
Ковин” и навођењем речи “НЕ ОТВАРАТИ ДО
САСТАНКА КОМИСИЈЕ”.
Приликом отварања пријава, Комисија
води записник о отварању пријава, након чега се
приступа разматрању истих.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати, а исте ће бити враћене подносиоцу,
у затвореној коверти.
Члан 13.
Комисија разматра пријаве у складу са
условима конкурса и оцењује програме, односно
пројекте, на основу следећих критеријума:
1. квалитет пројекта и усклађеност са
јавним позивом;
2. остварени резултати удружења,
односно невладине

Страна 48 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

  организације у претходним годинама;
3. допринос развоју локалне демократије
и локалних акционох планова;
4. подстицање економског развоја на
територији општине Ковин;
5. допринос очувању животне средине и
одрживог развоја.
На основу оцене програм, односно
пројеката, Комисија сачињава извештај и утврђује
предлог одлуке о избору програма који ће се
финансирати, са навођењем износа новчаних
средстава који би био додељен одређеном
удружењу.
Извештај, са предлогом одлуке, доставља
се Општинском већу општине Ковин.
На основу предлога одлуке Комисије,
Општинско веће доноси Одлуку о финансирању
програма од јавног интереса које реализују
удружења и који се финансирају из буџета
општине Ковин.
Члан 14.
На основу Одлуке из члана 13. став 4.
овог Правилника, Председник општине Ковин
закључује појединачне уговоре о финансирању
програма од јавног интереса које реализују
удружења грађана и који се финансирају из буџета
општине Ковин.
Уговором из претходног става овог
члана утврђују се права, обавезе и одговорности
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених
средстава, рок за реализацију програма, односно
пројеката, начин извештавања о реализацији
програма односно пројеката, као и друга права и
обавезе уговорних страна.
Члан 15.
Удружења су дужна да средства користе
искључиво за намене за која су додељена.
Удружења којима су додељена средства,
дужна су да на крају буџетске године поднесу
извештај о реализацији програма или пројекта и
доставе доказе о наменском коришћењу средстава.
Корисник који није доставио извештај
из става 2. овог члана, губи право да конкурише
за расподелу средстава за пројекте у следећој
буџетској години.
Уколико се утврди да изабрани корисници
добијена средства нису наменски утрошили,
дужни су да иста врате.
Члан 16.
Конкурс за расподелу средстава за
буџетску 2014. годину биће реализован најкасније
до 01.03.2014. године.
Конкурс за расподелу средстава за
наредну буџетску годину биће расписан најкасније
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у року од 30 радних дана од дана доношења
Одлуке о буџету општине Ковин.
Члан 17.
За све што није предвиђено овим
Правилником, изворно се примењују одредбе
Одлуке о финансирању и суфинансирању програма
рада и пројеката удружења (“Сл.лист општине
Ковин”, бр. 23/2012) и Решења о образовању
Комисије за расподелу средстава удружењима
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 26/2013).
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном листу
општине Ковин”.
КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА
Број: 06-5/2014-III од 20.01.2014. године
1. ЕРЖЕБЕТ
Комисије, с.р

ТАНАСИЈЕВИЋ,

председник

2. МАКСЕМ ФЕРЕНЦ, члан Комисиjе
3. ДРАГАН ЛИСИЦА, члан Комисије
4. БИЉАНА ФИЛИПОВИЋ, члан Комисије
5. ДУШАН МИЛИЋ, члан Комисије
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акта секретара Скупштине
општине Ковин:
158.
По извршеном увиду у „Службени
лист општине Ковин“, бр. 1/2014. од 28. јануара
2014. године, утврђена је грешка у објави назива
решења, стога СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН даје
ИСПРАВКУ
I
У „Службеном листу општине Ковин“,
бр. 1/2014 на страни 1. тачка 2. у називу Решења,
уместо:
„Решење о именовању чланова
Стратешлог развоја за израду стратегије
одрживог развоја општине Ковин“ треба да
стоји:
„Решење о именовању чланова
Стратешког савета за израду стратегије
одрживог развоја општине Ковин“
II
Ова исправка ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СЕКРЕТАРКА
Марија Ђондовић, дипл.правник
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