СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА XII БРОЈ 10

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН
433.
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07), члана
60. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
Одлуке о приступању изради Стратегије одрживог
развоја општине Ковин број 016-37/2013-III
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
дана 16.6.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРАТЕШКОГ
САВЕТА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
За чланове Стратешког савета за израду
Стратегије орживог развоја општине Ковин
именују се:
1. Душан Петровић, председник општине
Ковин;
2. Слађана Ћириковачки, координатор
Групе за локални економски развој;
3. Наташа
Маодуш,
послови
информисања, протокола и односа са
јавношћу;
4. Др Гордана Зорић, народни посланик у
Скупштини Републике Србије;
5. Емина Ђурашинов, в.д. директора
Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин;
6. Миливој Грчић, помоћник председника
општине Ковин;
7. Јелена Станимиров, стручни послови у
области заштите животне средине;
8. Анђел Манчев, члан Општинског већа
општине Ковин;
9. Сања Спасић, члан Општинског већа
општине Ковин;
10. Велимир Рађеновић, члан Општинског
већа општине Ковин;
11. Ержебет Танасијевић, члан Општинског
већа општине Ковин;
12. Ђура Црепајски, члан Општинског већа
општине Ковин;
13. Петар Богуновић, члан Општинског
већа општине Ковин.

КОВИН, 27. ЈУН 2014. ГОДИНЕ

Члан 2.
Ступањем на снагу овог Решења престаје
да важи Решење 016-37/2013-II од 10.10.2013.
године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-22/2014-II од 16. јуна 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
434.
На основу члана 58. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07), члана 60. став 1. тачка 6. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 17.
став 2. Одлуке о организацији Општинске управе
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2012 и
24/2013)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН
1. ГРЧИЋ МИЛИВОЈ, дипл.политиколог
из Ковина, постављен за помоћника председника
општине Ковин за област друштвених делатности,
РАЗРЕШАВА
СЕ
дужности
помоћника
председника општине Ковин за наведену област.
2. Постављено лице из тачке 1. овог
Решења престаје да обавља послове помоћника
председника општине Ковин за област друштвених
делатности закључно са 16.6.2014. године.
3. Сва питања везана за права, обавезе и
одговорности из рада и по основу рада помоћника
председника, утврдиће се посебним актом.
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4. Ово Решење објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-39/2014-II од 16. јуна 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
435.
На основу члана 58. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007), члана 79. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст и 25/2013) и члана 17. став 2. Одлуке о
организацији Општинске управе Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2012 и 24/2013)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
дана 17.6.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Члан 1.
МОСУРОВИЋ МИЛОШ, професор из
Ковина, поставља се за помоћника председника
општине у Општинској управи Ковин за област
друштвених делатности (у даљем тексту:
помоћник председника).
Члан 2.
Помоћник председника обавља следеће
послове:
- покреће иницијативе у области
друштвених делатности;
- предлаже пројекте у области
друштвених делатности;
- даје мишљење у вези са питањима из
области друштвених делатности;
- прати стање у области предшколског,
основног и средњег образовања;
- прати стање у области културе и
информисања;
- прати област људских и мањинских
права;
- прати област здравствене и социјалне
заштите.
Члан 3.
Помоћник председника, из члана 1. овог
Решења остварује права, обавезе и одговорности

27. јун 2014. године

из рада и по основу рада у складу са законом и
другим прописима којима се регулишу права,
обавезе и одговорности постављених лица и
јединицама локалне самоуправе.
Сва питања везана за права, обавезе и
одговорности из рада и по основу рада помоћника
председника, утврдиће се посебним актом.
Члан 4.
Помоћник председника послове утврђене
чланом 2. овог Решења обављаће почев од
17.6.2014. године.
Члан 5.
Ово Решење објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-40/2014-II од 17. јуна 2014. године
                ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
436.
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана  60. Статута општине
Ковин (“Службени лист општине Ковин“, број
11/2012-пречишћен текст И 25/2013) и Одлуке о
приступању изради Стратегије одрживог развоја
општине Ковин број 016-37/2013-III,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
дана 24.06.2014. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ИЗРАДЕ
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
За мониторинг и евалуацију израде
Стратегије одрживог развоја општине Ковин
именује се радно тело у саставу:
1. Одсек за локални економски развој,
2. Члан већа задужен за привреду и
предузетништво,
3. Покрајински инспектор за заштиту
животне средине.
Члан 2.
Овo Решење ступа на снагу даном
доношења, а објављује се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

27. јун 2014. године
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437.

438.

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 и 5/2014) 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, 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 и 5/2014) 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 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 80.000,00 динара, на име
ОФК „Колонија“ из Ковина.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава
3.26 – Дотације невладиним организацијама,
функционална класификација 810, позиција 356,
економска класификација 481 – Спортски савез
општине Ковин, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Спортског
савеза број 840-414763-58.
Спортски савез ће средства дозначити
крајњем кориснику ОФК „Колонија“ из Ковина.
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. 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 50.000,00 динара, на име
Гороњић Оливере из Ковина, за лечење детета
Деспић Марије из Ковина.
2. 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, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
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: 40-465/2014-II
У Ковину, 12. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-466/2014-II
У Ковину, 17. јуни 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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439.

440.

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 и 5/2014) 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, 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 и 5/2014) 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 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 50.000,00 динара, на име
Опште удружење предузетника општине
Ковин, за недостајућа средства за припрему
предстојеће манифестације „Стари Лала“ .
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 конкурсима, са
жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Омладинског клуба „Тинет“
број 160-97869-88.
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. 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 40.000,00 динара, на име
Стефановић Марије, за потребе лечења.
2. 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, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
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: 40-467/2014-II
У Ковину, 18. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-471/2014-II
У Ковину, 23. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

27. јун 2014. године
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442.

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 и 5/2014) 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, 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 и 5/2014) 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 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 25.000,00 динара, на име
Милошевић Далибора из Делиблата, за лечење
тешко оболеле мајке.
2. 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, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
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. 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
ФК „Омладинац“ из Делиблата.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава
3.26 – Дотације невладиним организацијама,
функционална класификација 810, позиција 356,
економска класификација 481 – Спортски савез
општине Ковин, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Спортског
савеза број 840-414763-58.
Спортски савез ће средства дозначити
крајњем кориснику ФК „Омладинац“ из
Делиблата.
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: 40-472/2014-II
У Ковину, 23. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-473/2014-II
У Ковину, 23. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Страна 6 Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

27. јун 2014. године

443.

444.

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 и 5/2014) 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, 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 и 5/2014) 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 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 80.000,00 динара, на име
ФК „Раднички“ из Ковина.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава
3.26 – Дотације невладиним организацијама,
функционална класификација 810, позиција 356,
економска класификација 481 – Спортски савез
општине Ковин, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Спортског
савеза број 840-414763-58.
Спортски савез ће средства дозначити
крајњем кориснику ФК „Раднички“ из Ковина.
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. 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 30.000,00 динара, на име
Месне заједнице Дубовац, за прославу славе
Месне заједнице „Видовдан“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.2 –
месне заједнице, функционална класификација
160, позиција 75, економска класификација
423 – Услуге по уговору, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на рачун
Месне заједнице Дубовац број 840-756645-90.
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: 40-469/2014-II
У Ковину, 23. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-468/2014-II
У Ковину, 23. јуни 2014. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

27. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 Број 10

445.

446.

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 и 5/2014) 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, 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 и 5/2014) 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 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
Душице Лекић из Ковина, за лечење оболелог
детета.
2. 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, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
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. 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 43.740,00 динара, на име
Скупштине станара зграде у улици Соње
Маринковић број 6 у Ковину, ради санирања
последица штете од пожара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.24 –
Опште услуге, функционална класификација 130,
позиција 352, економска класификација 465 –
Остале капиталне донације и трансфери, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840-11964011, на рачун Скупштине станара зграде у улици
Соње Маринковић број 6 у Ковину број 2002294380101031-96 код Поштанске штедионице.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају. Кориснику је одобрен износ
по приложеном рачуну број 04/14 од изабраног
извођача радова „Пројектоградња – Конструктор“
ДОО. Корисник је у обавези да средства користи
наменски – за намене за које се иста одобравају
и по утрошку средстава и изведеним радовима
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-477/2014-II
У Ковину, 23. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-271/2014-II
У Ковину, 25. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Страна 8 Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

27. јун 2014. године

447.

448.

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 и 5/2014) 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, 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 и 5/2014) 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 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 15.000,00 динара, на име
Кришановић Стојане из Ковина, за подмиривање
заосталих рачуна.
2. 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, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
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: 40-479/2014-II
У Ковину, 25. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

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 Боговац Гордане из Ковина, за трошкове
издавања дечијих пасоша.
2. 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, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
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: 40-480/2014-II
У Ковину, 25. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

27. јун 2014. године
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449.

450.

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 и 5/2014) 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, 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 и 5/2014) 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 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 80.000,00 динара, на име
Милице Петровић из Ковина, за трошкове
лечења.
2. 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, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
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. 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
Љиљанић Биљане из Ковина, за негу болесног
детета.
2. 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, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
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: 40-482/2014-II
У Ковину, 25. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-483/2014-II
У Ковину, 27. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

27. јун 2014. године

451.

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН

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 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

452.

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 35.000,00 динара, на
име Месне заједнице Плочица, за сателитско
снимање терена и парцеле на којој ће бити
изграђена капела.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.2 –
месне заједнице, функционална класификација
160, позиција 144, економска класификација 424
– Специјализоване услуге, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на рачун
Месне заједнице Плочица број 840-781645-71.
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: 40-488/2014-II
У Ковину, 27. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

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, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“,
„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 27.6.2014.
године, донело је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА
ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КОВИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Покреће се поступак за прибављање
непокретности у јавну својину општине Ковин,
непосредном погодбом, која се налази у својини
Пантелић Богице из Дубовца, улица Цара Лазара
бр. 121, уписана у ЛН број 1989 К.О. Дубовац,
парцела број 1529/1, површине 48а и 02м2 –
земљиште у грађевинском подручју.
Члан 2.
Оправданост и целисходност прибављања
непокретности у јавну својину општине Ковин,
описане у члану 1. ове Одлуке, произилази
из потребе проширења месног гробља, те да
се једино поменута непокретност граничи са
парцелом гробља и из тих разлога се прибављање
непокретности не може реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених
понуда.
Члан 3.
Поступак прибављања непокретности
у јавну својину општине Ковин непосредним
погодбом спроводи се у складу са одредбама
Закона о јавној својини и Уредбе о условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писменихх понуда.
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Члан 4.
Непокретности из члана 1. ове Одлуке
прибавља се у јавну својину општине Ковин по
процењеној тржишној вредности коју утврђује
надлежни орган.
Члан 5.
Формира се Комисија за спровођење
поступка непосредне погодбе, у саставу:
1. Драган Лисица, председник;
2. Душан Милић, члан;
3. Златко Тилић, члан.
Члан 6.
Комисија има задатак да:
- прибави извештај надлежног органа
о тржишној цени непокретности која
се прибавља у јавну својину,
- приваби
понуду
за
продају
непокретности
од
власника
непокретности,
- на основу прибављене документације
сачини записник са одговарајућим
предлогом
и
исти
достави
Општинском већу општине Ковин.
Члан 7.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-21/2014 од 27. јуна 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
453.
На основу члана 27. став 10. Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011
и 88/2013), 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 27.6.2014.
године, донело је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА УЗ
НАКНАДУ ОД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ –
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Страна 11 Број 10

Члан 1.
Општина Ковин прихвата пренос права
својине, на непокретностима војног комплекса
– стрелиште „ Детелиште“ у Ковину уз накнаду
са досадашњег власника Републике СрбијеМинистарства одбране, уписаним у ЛН 2780 КО
КОВИН и то на:
-парцели број 6507/1, у потесу Доњи рит, остало
природно неплодно земљиште површине   
1 ха, 01 ари и  06 м2;
-парцели број 6508, у потесу Доњи рит, остало
природно неплодно земљиште површине 1   
  ха 19 ари и  26 м2 и
-парцели број 6509, у потесу Доњи рит, остало
природно неплодно земљиште површине 1     
  ха 74 ари и  50 м2.
Члан 2.
Непокретности   из члана 1. ове Одлуке
прибављају се по процењеној тржишној вредности
у износу од 4.270,94 евра, према званичном
средњем курсу   НБС на дан извршене процене,
коју је актом бр.217-464-08-00010/2013Д2Ц04
од 28.08.2013. године, утврдило Министарство
финансијаПореска
управаРегионални
центар Нови Сад- Филијала Ковин, а на коју је
Министарство одбране дало позитивно мишљење
својим актом бр. 2209-4 од 11.12.2013. године.
Члан 3.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ општина Ковин да
Министарству одбране цену непокретности из
члана 1.ове Одлуке   у износу од 4.270,94 евра
евра исплати у року од 15 дана од дана закључења
уговора.
Исплата се врши према званичном
средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате на рачун буџета Републике Србије.
Члан 4.
Уговор о прибављању непокретности
из члана 1. ове Одлуке у име општине Ковин
закључује председник општине Ковин.
Члан 5.
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
– развој заједнице, позиција 281, економска
класификација 541 – куповина земљишта.
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Члан 6.
Ову Одлуку доставити Министарству
одбране и Републичкој дирекцији за имовину РС,
ради одлучивања у складу са Законом о јавној
својини.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења.
Одлуку објавити у „Службеном  листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број : 464-1/2014-I од 27. јуна 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
				
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У члану 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, 72/2011) регулисано
је да о прибављању ствари и располагању
стварима у својини јединице локалне самоуправе
под условима прописаним законом, одлучује
орган јединице локалне самоуправе одређен у
складу са законом и статутом јединице локалне
самоуправе.“.
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.
На основу „Мастер плана“којим је
предвиђено отуђење непокретности које нису
неопходне за финционисање Војске Србије,
Министарство одбране   је дана 23. децембра
2013. године упутило допис Општини Ковини  и
позвала је да се изјасни да ли је заинтересована
за куповину војног комплекса стрелиште „
Детелиште“ у Ковину.  Општина Ковин је дописом
од 25.02.2014. године, изразила спремност да
прибави војни комплекс стрелиште „ Детелиште“
у Ковину   који се састоји од непокретности ,
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уписаним у ЛН 2780 КО КОВИН и то парцеле број
6507/1, 6508,   и 6509 укупне површине   1 ха,94
ари и  82 м2 по процењеној тржишној вредности
у износу од 4.270,94 евра, коју је према званичном
средњем курсу   НБС на дан извршене процене,
утврдило Министарство финансија- Пореска
управа- Регионални центар Нови Сад- Филијала
Ковин.
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.
                                               ОБРАЂИВАЧ
                          ОПШТИНСКА УПРАВА  КОВИН
				
454.
     На основу члана 28. став 2. Закона о
комуналним делатностима (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број: 88/2011), члана 60.
став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број:
119/2012), члана 63. став 1. тачка 20, а у вези
са чланом 15. став 1. тачка 6. Статута општине
Ковин (“Сл. лист општине Ковин”, број: 11/2012пречишћен текст и 25/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, дана  27.6.2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ЦЕНА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈП ‘’КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ’’ КОВИН
I
У Решењу о давању сагласности на
промену цена комуналних услуга ЈП „Ковински
комуналац“ број 38-34/2014-II од 04.06.2014.
године, у тачки I врши се допуна и то тако што се:
1.

У Табели „Цене изношења смећа“
после редног броја 4, додаје се редни
број 5, који гласи:
„Рад булдожера са ценом рада возача по часуВажећа цена без ПДВ-а 7.266,19
динара,
Нова цена без ПДВ-а 7.992,81, Проценат
повећања 10%“.
2. У Табели „Цене одржавања чистоће
града“ после редног броја 21, додаје се
редни број 22 који гласи:
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„Рад цистерне за отпадне воде са ценом рада
радника по тури- Важећа цена без ПДВ-а
3.336,54 динара, Нова цена без ПДВ-а 3.670,19,
Проценат повећања 10%“.
II
Остале одредбе Решењу о давању
сагласности на промену цена комуналних услуга
ЈП „Ковински комуналац“ број 38-34/2014-II од
04.06.2014. године  остају непромењене.
III
             Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Peшење ће се објавити   у ‘’Службеном
листу општине Ковин’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 38-37/2014- III од 27. јуна 2014. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
455.
На основу члана 60. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“,
бр. 62/06, 65/08-др. Закон и 41/09) и члана 63. став
1. тачка 17. Статута општине Ковин („Сл. лист
општине Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст и
25/2013),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 27.6.2014.
године донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ МИШЉЕЊА
НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I
У Решењу о образовању Комисије за
давање претходног мишљења на Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, број 320-135/2013-III од 27. децембра
2013. године, члан I став 1. тачка 2. мења се тако
да уместо:
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„2. ИМРЕ ЧОТИ, из Скореновца, члан
Комисије, уписан у регистар пољопривредних
газдинстава“ треба да стоји   „2. ПЕТАР
ГРБОВИЋ, из Ковина, члан Комисије, дипл.
инж.“.
II
Остале одредбе Решења о образовању
Комисије за давање претходног мишљења на
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, број 320-135/2013-III
од 27. децембра 2013. године остају непромењене.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 320-42/2014-III од 27. јуна 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
                                                       Душан Петровић
			
456.
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 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 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 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 91.281,77 динара, на име
новчане помоћи Мику Јовани из Ковина, за
трошкове сахране покојне мајке Мику Љубице.
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2. 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, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета – проширена права,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за социјални рад
Ковин број 840-341661-47.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
ће средства дозначити крајњем кориснику.
3. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за
које се иста одобравају. Корисник је у прилогу
Захтева доставио рачуне за погребне услуге.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-474/2014-II
У Ковину, 27. јуни 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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САДРЖАЈ
Рег.бр.
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