СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
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Акта председника општине Ковин
203.
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007
и 83/2014-др.Закон), члана 60. став 1. тачка 6. и 9.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
Споразума о оснивању Савета за безбедност општине
Ковин од 22.9.2009. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
дана 24.7.2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ
КОВИН
Члан 1.
У Решењу о образовању Савета за безбедност општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 19/2009 и 6/2011И, члан 3. став 4. мења се тако
да сада гласи:
„Чланови Савета су: заменик председника
општине Ковин, представник Основног суда у Смедереву, представник Основног јавног тужилаштва
у Смедереву, Општински правобранилац општине
Ковин, председник Прекршајног одељења у Ковину,
директор Центра за социјални рад „Ковин“, директор
Дома здравља Ковин, председник актива директора
основних и средњих школа и представник средстава
јавног информисања“.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 22-38/2015-II од 24. јула 2015. године

КОВИН, 21. АВГУСТ 2015. ГОДИНЕ

101/2011, 93/2012, 62/2013-испр. 108/2013 и 142/2014),
члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2015. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 20/2014 и 4/2015) као наредбодавац б уџета
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 2015. годину, раздео 2. глава
2.1. функционална класификација 111, позиција 34.
економска класификација 49912 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
40.000,00 динара, на име Румунске Православне
цркве из Ковина.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.1. – Дотације
невладиним организацијама, функционална класификација 130, позиција 119, економска класификација 481 – Верске заједнице, са жиро рачуна
буџета општине Ковин, број 840-119640-11, на рачун
Румунске Православне цркве из Ковина број 3551055270-10.
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 Општнске управе
Ковин.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-81/2015-II од 08. јула 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

204.

205.

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010,

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010,
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101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-испр. 108/2013
и 142/2014), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана
15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за 2015.
годину („Сл.лист општине Ковин“, бр. 20/2014 и
4/2015) 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 2015. годину, раздео 2. глава 2.1. функционална
класификација 111, позиција 34. економска класификација 49912 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА,
одобравам средства у износу од 79.828,76 динара на
име Туристичке организације општине Ковин.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.5. – Туристичка
организација општине Ковин, функционална класификација 473, позиција 298, економска класификација 423
– Услуге по уговору, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Туристичке организације општине Ковин број 840-699641-91.
3. Корисник ових средстав аје у обавези да
средства користи наменски – за намене за које се
иста олдобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће Одељење
за буџет и финансије Општинске управе Ковин.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-87/2015-II од 14. јула 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

206.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012,62/2013, 63/2013-испр. 108/2013 и 142/2014), члана
60. став 1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013
и 2/2015) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
20/2014, 4/2015 и 9/2015) 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

21. август 2015. године

општине Ковин за 2015. годину, раздео 2. глава
2.1. функционална класификација 111, позиција
34, економска класификација 49912 – ТЕКУЋА
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу
од 40.000,00 динара, на име Коњичког клуба „Ика
Сурлаш“ из Делиблата.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.1. програмска класификација 1301-0001-Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима,
функција 810, позиција 100, економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840-119640-11,
на рачун Коњичког клуба „Ика Сурлаш“ из Делиблата број 160-401950-33.
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.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-88/2015-II од 05. августа 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

Акта Општинског већа општине
Ковин
207.
На основу члана 26. став 1. тачка 1. и став 2.
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011,
88/2013 и 105/2014) и члана 63. став 1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 - пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 10.07.2015.године
донело је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА
Члан 1.
Противградне ракете дугог домета (65 комада) које су предмет Уговора за набавку противградних ракета број: 404-55/2015-IV закљученог дана
25.06.2015.године између Општинске управе Ковин,
као Наручиоца и “Полиестер Групе” д.о.о Прибој,
уступају се на трајно коришћење без надокнаде
Министарству унутрашњих послова Републике

21. август 2015. године
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Србије - Сектору за ванредне ситуације као надлежном органу за организовање, управљање, руковођење
и спровођење одбране од града на територији Републике Србије (члан 10. Закона о одбрани од града
“Сл.Гласник РС”број: 54/15).
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 110-7/2015-III од 21. августа 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

Члан 2.
Обавезује се Министарство унутрашњих
послова Републике Србије - Сектор за ванредне ситуације да противградне ракете које им се уступају,
искористи за заштиту пољопривредних усева на подручју општине Ковин са постојећих 13 противградних
станица, а у случају да противградне ракете не буду
искоришћене у текућој 2015.години, исте буду на
располагању општини Ковин и у 2016.години.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 404-55/2015-III од 10.07.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић дипл.правник

208.
На основу члана 80. став 2. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 6. став 2.
Одлуке о организацији Општинске управе Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013,
18/2014 и 5/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 21.8.2015. године,
доноси

209.
На основу члана 5. Закона о радним односима
у државним органима („Сл.гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/2001-др.
закон, 39/2002, 49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др.
закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона
и 23/2013), члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.
закон), члана 80. став 2. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015) и члана 26а. и 26б. Одлуке о организацији Општинске управе Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 18/2014 и 5/2015), уз
сагласност Општинског већа општине Ковин,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
КОВИН дана 21.8.2015. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ШЕСТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
КОВИН
Члан 1.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о шестој
измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Општинској управи
Ковин број 110-6/2015-IV од 21.8.2015. године.

У Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 16/2012, 24/2013,
18/2014 и 5/2015), (у даљем тексту: Правилник( у
члану 18. код радног места под редним бројем 47.
Радно место: Издавање урбанистичких аката,
услови неопходни за обављање послова наведеног
радног места мењају се и гласе:
Услови: Високо образовање – основне струковне студије I степена – правне или
грађевинске струке, 1 година радног
искуства, положен државни испит“
а код радног места под редним бројем 55. Радно
место: Послови екологије и заштите животне
средине, услови неопходни за обављање послова
наведеног радног меса мењају се и гласе:
Услови: Високо образовање – основне струковне студије I степена, студијски
програм заштита животне средине,
1 година радног искуства, положен
државни стручни испит“.

II

Члан 2.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.

У члану 19. Правилника радно место под
редним бројем 59а. брише се.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРАВИЛНИК О ШЕСТОЈ ИЗМЕНИ
И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОВИН
I
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Члан 3.
У члану 19. Правилника у одељку б) Група
за послове локално-економског развоја додају се:
„69. Радно место: Локално-економски
развој
Услови: Висока стручна спрема – Економски,
Технички или Факултет за менаџмент, (VII степен стручне спреме),
1 година радног искуства, положен
државни стручни испит.
Број извршилаца: 1
Опис послова: врши стручне, административно-техничке и друге послове на вођењу,
координирању и сервисирању послова у области
локално-економског развоја; обавља послове маркетинга, припрема и стара се о реализацији пројеката
од значаја за локално-економски развој; учествује
у реализацији едукативних програма обуке, преквалификације и доквалификације незапослених
лица, у циљу смањења незапослености, а у складу
са потребама развоја општине Ковин; остварује
сарадњу са надлежним установама и институцијама, на општинском, регионалном, покрајинском и
републичком нивоу, са невладиним организацијама,
пословним удружењима и удружењима грађана, у
вези са економским развојем општине; учествује у
припреми и одржавању базе података о локалним
компанијама, расположивом стручном особљу, новим домаћим и страним инвеститорима, слободном
земљишту у власништву општине, као и земљишту
погодном за изградњу индустријских капацитета;
организује одређена истраживања у циљу унапређења
локално-економског развоја; указује стручну помоћ
предузећима и предузетницима у припреми кредитне
и друге документације; анализира услове на тржишту
и сагледава могућност обезбеђења средстава за реализацију развојних програма; управља развојним
пројектима; учествује у припреми предлога јавног
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката из буџета општине; у сарадњи са секретаром
Скупштине општине прати реализацију Акционог
плана запошљавања; учествује у раду комисије
за јавне набавке; ради и друге послове по налогу
претпостављених.
Члан 4.
У члану 22. Правилника радно место под
редним бројем 100. мења се и гласи:
„100. Радно место: Помоћник председника
општине за европске
фондове и регионалну
сарадњу,
Услови: Висока стручна спрема – Технички факултет (VII степен стручне
спреме), 3 године радног искуства,
положен државни стручни испит.
Опис послова: Координира припрему пројеката из Фондова ЕУ, управља пројектним циклусом,

21. август 2015. године

предлаже смернице и мере за њихову реализацију,
координира и прати реализацију међурегионалних
пројеката и подстиче међурегионалну сарадњу, координира прпрему стратешких докумената општинских органа у вези са процесом придруживања ЕУ,
остварује сарадњу са надлежним министарствима
и другим републичким органима, покрајинским
секретаријатима, локалним самоуправама, невладиним организацијама и другим организацијама,
обавља најсложеније послове из делокруга локалне
самоуправе по налогу председника општине.“
Услови неопходни за обављање послова
радног места под редним бројем 102. Радно место:
Помоћник председника општине за регионални
развој и локалну самоуправу, мењају се и гласе:
„Услови: Средња стручна спрема – Гимназија, Економска или Пољопривредна школа (IV степен стручне
спреме), 3 године радног искуства, положен државни стручни
испит.“
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности и објавиће се у „Службеном
листу опшине Ковин“ и на огласној табли органа
општине.
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
Број: 110-6/2015-IV од 21. августа 2015. године
НАЧЕЛНИЦА
Јелена Чолаковић, дипл.правник

210.
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, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 63.
став 1. тачка 20, а у вези са чланом 15. став 1. тачка 6.
Статута општине Ковин (“Сл. лист општине Ковин”,
број: 11/2012- пречишћен текст и 25/2013 и 2/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, дана 07.8.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ
ЦЕНА ПИЈАЧНИХ И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
ЈП ‘’КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ’’ КОВИН ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО КОВИН
I
Даје се сагласност на Одлуку о промени
ценовника комуналних услуга у делу цена пијачних

21. август 2015. године
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и погребних услуга, број 02-3638/5-14, донетој од стране Надзорног одбора ЈП „Ковински комуналац“ Ковин
на седници одржаној 26.12.2014. године, за насељено место Ковин.

ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА:
Ред. бр.
1
1.1.
1.2.

2
2.1.
2.2.
3

Врста услуге

Важећа цена
без ПДВ-а

Нова цена
без ПДВ-а

Проценат
повећања

Закуп гробног места, уређена парцела:
Закуп једноструког гробног места за једну годину
236,98
248,83
5%
Закуп једноструког гробног места за десет година
2.369,80
2.488,29
5%
Напомена: Цена закупа за двострука или вишеструка гробна места се утврђује множењем броја гробних
места са јединичном ценом из тачке 1.1. и 1.2.
Закуп гробнице, уређена парцела:
Закуп гробнице за једну годину
473,99
497,69
5%
Закуп гробнице за тридесет година
14.219,70
14.930,69
5%
Накнада за редовно одржавање и уређење гробљапростор ван гробних места (уређене парцеле)

3.1.

-по гробном месту за годину дана

279,36

293,32

5%

3.2.

- за гробницу за годину дана

563,45

591,63

5%

5

Напомена: Накнада за двострука или вишеструка гробна места се одређује множењем броја гробних места са
јединичном ценом из тачака 3.1. и 3.2.
Накнада за обавезни рок почивања за случај смртности
Накнада у случају смрти по покојнику за десет година2.369,80
2.488,29
5%
гробно место
Накнада у случају смрти по покојнику за десет година2.369,80
2.488,29
5%
гробница
Услуга копања и затварања гробног места
6.063,09
6.366,24
5%

6

Услуга сахрањивања у гробницу са отвором са стране

4
4.1.
4.2.

6.063,09

6.366,24

5%

3.022,90

3.174,04

5%

10.148,61
8.021,89
6.841,40

10.656,04
8.422,99
7.183,46

5%
5%
5%

1.652,71

1.735,34

5%

1.064,60
63,32
542,18

5%
5%
5%

1.596,90
94,97
813,27

5%
5%
5%

8
9
10

Услуга сахрањивања у гробницу са демонтажом и
монтажом бетонских гробних плоча
Услуга ексхумације до две године почивања
Услуга ексхумација преко две године почивања
Услуга процеса паковања костију

11

Накнада за коришћење капеле

12

Услуга превоза специјалним погребним возилом са опремом из Јавног предузећа

12.1.
12.2.
12.3.
13
13.1.
13.2.
13.3.

Превоз до гробља са подручја Ковина
1.013,90
Превоз до гробља ван подручја Ковина по км
60,30
Чекање возила по часу
516,36
Услуга превоза специјалним погребним возилом без опреме из Јавног предузећа
Превоз до гробља са подручја града Ковина
1.520,86
Превоз до гробља ван подручја Ковина по км
90,45
Чекање возила по часу
774,54

7

ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА:
Ред. бр.

1
2

Врста услуга
ЛОКАЛИ:
Закуп пијачног простора по м2 - месечно
Закуп пијачног простора за власнике по м2 када се
закупнина плаћа годину дана унапред

Важећа цена
без ПДВ-а

Нова цена без
ПДВ-а

Проценат
повећања

86,21

90,52

5%

63,20

66,35

5%
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ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА:
3

Једнодневно коришћење
тромесечног закупа

тезге

за

кориснике

без

376,33

395,15

5%

4

Уколико се на једној тезги нађу два продавца, свако за
себе плаћа ½ цене за једнодневни закуп тезге. Не постоји
могућност закупа само ½ тезге, морају се закупити обе
половине.

192,49

202,11

5%

5

Тромесечни закуп пијачне тезге за првог и другог
закупца

5.180,07

5.439,07

5%

6

Једнодневно коришћење тезге за закупце
извршили тромесечни закуп

237,02

248,87

5%

409,40

429,87

5%

950,97

998,52

5%

3.729,20

3.915,66

5%

376,33

395,15

5%

237,02

248,87

5%

2.591,47

2.721,04

5%

7
8
9
10
11

који су

Продаја робе из путничких аутомобила, по возилу,
дневно
Продаја робе са камиона и трактора и поред возила
Тромесечни закуп рамова за продају бостана
Једнодневно коришћење рамова за бостан без
тромесечног закупа
Једнодневно коришћење рамова за бостан за закупце
који су извршили тромесечни закуп
ПРОДАЈА РОБЕ У ХАЛИ:

12

Тромесечни закуп за продају робе на тезгама. Закупцу
се издаје само ½ тезге

13

Једнодневно коришћење ½ тезге за кориснике без
тромесечног закупа

376,33

395,15

5%

14

Једнодневно коришћење тезге за кориснике који су
извршили тромесечни закуп

237,02

248,87

5%

15

Једномесечни закуп простора за постављање расхладне
витрине по м2

5.398,45

5.668,37

5%

16

Трошкови електричне енергије за рад расхладне витрине
- месечно

430,95

452,49

5%

РОБНА ПИЈАЦА:
17

Једнодневно коришћење тезге за кориснике који су
извршили тромесечни закуп

237,02

248,87

5%

18

Једнодневно коришћење тезге за кориснике који нису
извршили тромесечни закуп

376,33

395,15

5%

19
20
21

Једнодневно коришћење тезге за стране држављане
Тромесечни закуп пијачне тезге
Наткривени простор, по једном месту

376,33
5.181,54
1.461,46

395,15
5.440,62
1.534,53

5%
5%
5%

II
Решење ступа на снагу даном доношења.
III
Peшење ће се објавити у ‘’Службеном листу општине Ковин’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 38-31/2015-III од 07. августа 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл. правник
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211.
На основу члана 8. Одлуке о финансирању и
суфинансирању програма рада и пројеката удружења
(„Сл. лист општине Ковин“, број 23/2012) и члана
40. Пословника о раду Општинског већа општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 4/2015),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 24.7.2015. године
донело је
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у 2015. години број 45-26/2015-III од 11. јуна 2015.
године као и контролу закључених уговора и о томе
поднесе извештај Општинском већу општине Ковин
са предлогом мера;
III
Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављају, поред секретара
Комисије и запослени у Општинској управи Ковин
Биљана Филиповић и Душан Милић.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

IV
Мандат Комисије траје годину дана.

I

V

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за расподелу средстава удружењима (у даљем тексту: Комисија), у
саставу:

Ступањем на снагу овог Решења престаје
да важи Решење број 02-38/2015-III од 31.3.2015.
године.

ПРЕДСЕДНИК:
1. ЂУРА ЦРЕПАЈСКИ, из Баваништа;
ЧЛАНОВИ:
1. ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, из Плочице;
2. ФЕРЕНЦ МАКСЕМ, из Скореновца;
3. СРЂАН СТОЈАНОВИЋ, из Ковина;
4. ДАНКО ЛОВИЋ, из Ковина.

VI
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења и објавиће се у “Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-94/2015-III од 24. јула 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл. правник

За секретара Комисије одређује се Лавиника
Ђорђевић, запослена у Групи за локално економски
развој.
II
Задаци Комисије су да:
- припреми јавни конкурс;
- донесе Правилник о начину и критеријумима за избор програма и пројеката који
реализују удружења;
- изради конкурсну документацију;
- размотри пријаве на конкурс;
- врши рангирање програма и пројеката
који се предлажу за финансирање или
суфинансирање;
- припреми Предлог одлуке о расподели
средстава за финансирање или суфинансирање програма који доноси Општинско
веће општине Ковин;
- припреми Извештај о реализацији програма
и финансијском утрошку средстава;
- врше и друге послове у складу са Одлуком
о финансирању и суфинансирању програма
рада и пројеката удружења.
Поред задатака наведених у ставу 1. овог
члана, Комисија се посебно задужује да изврши
контролу расподеле средстава извршену по Одлуци
о расподели средстава удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма и пројеката

212.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-испр. 108/2013 и
142/2014), члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 15. став 3.
Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 20/2014, 4/2015 и
9/2015) као наредбодавац буџета
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2015. годину, раздео 2. глава 2.1.
– Председник општине и Општинско веће, Програмска класификација 0602 – Програм 15 – Локална
самоуправа, функционална класификација 111,
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позиција 34, економска класификација 49912 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам средства
у износу од 79.828,76 динара на име Општинског
ветрогасног савеза Ковин, за набавку горива и
куповину гума за ватрогасно возило
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.1. – Општинска
у права, Програмска класификација 1301, Програм
14 – Развој спорта и омладине, функционална класификација 810, позиција 100, економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840-119640-11,
на рачун Општинског ватрогасног савеза Ковин,
број 200-2282910101031-03.
Члан 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.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће Одељење
за буџет и финансије Општинске управе Ковин.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-83/2015-II од 07. августа 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

21. август 2015. године

21. август 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

САДРЖАЈ
Рег. бр.

страна

Акта председника општине
Ковин
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Ковин, Ул. ЈНА бр. 5, Телефон 013/742-104
ШТАМПА: ЈП „Службени гласник“, Београд

