СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА XI БРОЈ 3

КОВИН, 13. ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
83.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012),
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 2013.
годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2013.
годину, раздео 3. глава 3.28. функционална
класификација 160, позиција 374, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
12.000,00 динара на име Синдиката српске
полиције – Синдикална група Ковин за
организацију меморијалног турнира у малом
фудбалу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се уоквиру раздела 3. глава 3.27.
– Дотације невладиним организацијама,
функционална класификација 860, позиција
373, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама по конкурсима, са жиро рачуна буџета општине Ковин
број 840-119640-11, на рачун Синдиката
српске полиције – Синдикална група
Ковин број 205-163551-61.
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.
Број: 40-29/2013-II
У Ковину, 12. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

84.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара, у
корист
Петровић
Срђана,
Плочица,
Банатска 41, за лечење.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –

Страна 2 Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-265/2013-II
У Ковину, 12. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

85.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Јованов Весне, Ковин, Пролетерска
5, за лечење.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну

13. Фебруар 2013. године

заштиту из буџета, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-193/2013-II
У Ковину, 11. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

86.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист
Живковић
Милице,
Ковин,
Светозара Марковића 129, за лечење.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета

13. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 3 Број 3

општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-149/2013-II
У Ковину, 11. фебруар 2013. године

Број: 553-152/2013-II
У Ковину, 06. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

87.

88.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 7.000,00 динара, у
корист Линцу Петра, Ковин, Карађорђева
57, а на основу Захтева број 553-152/2013-II,
за потребе лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Миладиновић Браниславе, Ковин,
Дејана Бранкова 169, а на основу Захтева
број 553-110/2013-II, за потребе лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета

Страна 4 Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. Фебруар 2013. године

општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-110/2013-II
У Ковину, 06. фебруар 2013. године

Број: 553-147/2013-II
У Ковину, 06. фебруар 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

89.

90.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Јонов Јадрана, Гај, Николе Раткова
18, а на основу Захтева број 553-147/2013-II,
за потребе лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 25000,00 динара, у
корист Борбанди Михаља, Скореновац, 1.
Мај, а на основу Захтева број 40-18/2013-II,
за санацију стамбеног објекта од пожара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета

13. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 5 Број 3

општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 40-18/2013-II
У Ковину, 06. фебруар 2013. године

Број: 553-187/2013-II
У Ковину, 06. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

91.

92.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Лекић Душица, Ковин, Ђуре
Јакшића 20, а на основу Захтева број 553187/2013-II, за потребе лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства резерве, функција 160 опште јавне услуге, позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара, у
корист Паунковић Драгана, Мраморак,
Жарка зрењанина 151, а на основу Захтева
број 40-20/2013-II, за потребе лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
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Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин, број 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 40-20/2013-II
У Ковину, 06. фебруар 2013. године

Број: 553-190/2013-II
У Ковину, 06. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

93.

94.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара, у
корист Деспић Жељка, Ковин, Далматинска
16, а на основу Захтева број 553-190/2013-II,
за потребе лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Дамњановић Саше, Мраморак, 2.
Октобар 13, а на основу Захтева број 553167/2013-II, за потребе лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
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рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-167/2013-II
У Ковину, 06. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

95.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист
Константинов
Мите,
Ковин,
Пролетерска 151, а на основу Захтева број
553-180/2013-II, за потребе лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра

Страна 7 Број 3

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-180/2013-II
У Ковину, 06. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

АКТА КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
96.
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. 1/2013),
КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА, на седници
одржаној дана 13.02.2013. 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.
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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 трајно у финансијској документацији Општинске управе.
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 2013.
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 финансијском утрошку средстава;
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
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јавне потребе. Програмима и пројектима може бити предвиђена организација манифестација од значаја за општину Ковин.
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.
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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.
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.
Уз пријаву, удружења подносе и
програм.
Члан 11.
Подносиоци пријава на јавни
конкурс дужни су да уз пријаву поднесу:
- оснивачки акт удружења (оригинал
или оверена фотокопија);
- извод из регистра или решење надлежног органа о упису у одговарајући регистар;
- 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;
- одлука надлежног органа о усвајању
програма;
- финансијски план за 2013. 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.
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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 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.
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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 2013. годину биће реализован најкасније до 31. марта 2013. године.
Конкурс за расподелу средстава за
наредну буџетску годину биће расписан
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најкасније у року од 15 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. 1/2013).
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Ковин".
КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
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