СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
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АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН
493.

КОВИН, 29. АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ

II
Циљеви Комисије су:
1.

На основу члана 60. став 1. тачка 6.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
дана 31.7.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА РАДИ
УТВРЂИВАЊА ИСТОРИЈСКЕ ИСТИНЕ О
„ЛОГОРУ СВИЛАРА КОВИН“
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за прикупљање
података ради утврђивања историјске истине
о „Логору Свилара Ковин“ из 1914. године у
саставу:
1.

Душан
Петровић,
председник
општине (председник Комисије)
2. Марија Ђондовић, секретар СО
Ковин (секретар Комисије)
3. Ержебет Танасијевић, Општинско
веће општине Ковин
4. Милан Дивац, Удружење потомака
ратника ослободилачких ратова
Србије
1912-1918.
године
и
поштовалаца Ковин
5. Мила Миловић, председница Кола
српских сестара
6. Мугурел Бунда, Кружок Румуна
Ковин
7. Луцијан Богданов, историчар из
Ковина
8. Иштван Хајду, Центар за културу
Ковин
9. Милош Мишић, историчар из Ковина
10. Милош Савић, историчар из Ковина
11. Миливој Грчић, Општинска управа
Ковин.

2.
3.

4.

Прикупљање података о Логору
Свилара Ковин из свих могућих
доступних извора (Војни музеј
у Београду, Архив Војводине,
Архив Панчево, Архив Смедерево,
Амбасада Румуније, Историјски
архив Румуније, Завод за културу
Румуна Војводине, Национални
савет румунске националне мањине
Војводине...);
Објављивање свих прикупљених
података на адекватан начин;
Формирање предлога за утврђивање
и уређивање гробног места где су
сахрањене жртве Логора Свилара
Ковин, као и уређивање читавог
комплекса Војничког гробља у
Ковину;
Утврђивање Дана сећања на жртве
Логора Свилара Ковин у договору
са Организационим одбором за
обележавање 12. новембра 1918.
године, Дана ослобођења Ковина у
Првом светском рату.

III
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-25/2014-II од 31. јула 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Страна 2 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

29.август 2014. године

494.

495.

На основу чалан 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/203 –
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 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. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин у
износу од 10.000,00 динара Пауновић Дамњану,
Улица 9. Маја 2 из Мраморка, за лечење, а на
основу захтева од 21.8.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3. глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363. економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090,   позиција
336 Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила кориснику на рачун.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се исте одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин у
износу од 14.000,00 динара Шалипур Пирошки,
улица Дунавска број 14 из Ковина, за лечење, а на
основу захтева од 20.8.2014. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална калсификација 160,
позиција 363. економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Ковин број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како
би се иста дозначила кориснику на рачун.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-550/2014-II
У Ковину, 25. август 2014. године
						
                                                  ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-549/2014-II
У Ковину, 22. август 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

29.август 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 3 Број 12

496.

497.

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 Квин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2012) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 25/2013 и 5/2014) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин 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. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин
у износу од 25.000,00 динара Мишић Зорици,
улица Цара Лазара број 134 из Ковина, за лечење
и набавку огрева, а на основу захтева од 15.8.2014.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Коивн за 2014. годину, раздео
3, глава 3.29. функционална класификација 160,
позиција 363, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
функционална класификација 090, позиција
336, Накнаде за социјалну заштиту из буџедта –
проширена права, са жиро рачуна буџета општине
Квин, број 840-119640-11, на рачун Центра за
социјални рад Коивн број 840-341661-47, како
би се иста дозначила кориснику на рачун.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за
које се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

1. 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
Дома културе Баваниште, а за реализацију
програма сеоске славе Велике Госпојине.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава
3.3. – Установа „Центар за културу“ Ковин,
функционална класификација 820. позиција
203. економска класификација 472 – Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, са жиро рачуна
буџета општине Ковин број 840-119640-11, на
рачун Установе „Центар за културу“ Ковин,
број 840-267664-05,
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: 40-545/2014-II
У Ковину, 20. август 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-543/2014-II
У Ковину, 14. август 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Страна 4 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

29.август 2014. године

498.

499.

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
и 108/2013), члана 60. став 1. тачка 11.   Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2012) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за 2014.
годину („Сл.лист општине Ковин“, бр. 25/2013 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 30.000,00 динара, на име
Секције наутичара Ковин.
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 Секције наутичара Ковин
број 220-2281440101031-54 код Поштанске
штедионице.
3. Корисник ових средстава је у обавези да
средства користи наменски – за намене заѕ 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: 40-531/2014-II
У Ковину, 06. август 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
Спасић Чедомира из Баваништа, 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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-539/2014-II
У Ковину, 06. август 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

29.август 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 5 Број 12

500.

501.

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 15.000,00 динара, на име
Слацки Јулијане из Скореновца, а за потребе
обезбеђивања неопходних стари сину, за полазак
у забавиште.
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
сре4дстава 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 25.000,00 динара, на име
Стојмиров Ђуре из Делиблата, 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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-533/2014-II
У Ковину, 06. август 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-530/2014-II
У Ковину, 01. август 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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502.

503.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
и 108/2013), 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 20.000,00 динара, на име
Месне заједнице Плочица, за организовање
манифестације у заборављеним играма.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.2. –
Месне заједнице, функционална класификација
160, позиција 143, економска класификација
423 – Услуге по уговору, 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: 40-527/2014-II
У Ковину, 31. јули 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 10.000,00 динара, на име
Врањешевић Пере из Плочице, 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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-528/2014-II
У Ковину, 31. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

29.август 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

504.
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
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)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
дана 31.7.2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење
о употреби средстава текуће буџетске резерве
број 40-485/2014-II од 01.7.2014. године, којим
се културно уметничком друштву „Младост“ из
Ковина одобравају средства у износу од 40.000,00
динара.
Број: 40-485/2014-II
У Ковину, 31. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Страна 7 Број 12

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 20.000,00 динара, на име
Попов Цветковић Надежде из Ковина, а за
потребе плаћања рачуна за грејање.
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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-523/2014-II
У Ковину, 25. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

505.

506.

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 –

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 –
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ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 15.000,00 динара, на име
Томашевић Војке из Мраморка, 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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, на име
Виријевић Станимира из Ковина, за потребе
лечења супруге и сина
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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-524/2014-II
У Ковину, 25. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-521/2014-II
У Ковину, 25. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

507.

508.

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 –

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 –

29.август 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 Број 12

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 25.000,00 динара, на име
Стаменковић Слободанке из Ковина, а 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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 30.000,00 динара, на име
Стојановски Драгане из Плочице, а за потребе
измирења текућих 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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.

Број: 40-520/2014-II
У Ковину, 23. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Број: 40-518/2014-II
У Ковину, 21. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

509.

510.

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 –

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 –

Страна 10 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 15.000,00 динара, на име
Николић Стевана из Баваништа, а 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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-517/2014-II
У Ковину, 18. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

29.август 2014. године

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 25.000,00 динара, на име
Чок Иване из Ковина, а 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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-516/2014-II
У Ковину, 18. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

512.

511.
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 –

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 –

29.август 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 30.000,00 динара, на име
Милошевић Добривоја из Ковина, 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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-514/2014-II
У Ковину, 17. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

Страна 11 Број 12

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 30.000,00 динара, на име
Стоилковић Лидије из Баваништа, 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 сре4дстава
достави извештај о утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин.
Број: 40-513/2014-II
У Ковину, 15. јули 2014. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
514.

513.
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 –

На основу члана 85. став 2. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 и 108/2013), члана 24. став 3. и члана 63.
став 1. тачка 25. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013), а у вези са чланом 4. Уредбе о раду,
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције
(„Сл.гласник РС2, бр. 10/2004 и 84/2007)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 29.8.2014.
године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Службе за буџетску
инспекцију општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2012) у члану 8. став 1. бришу се
речи: „начелник Општинске управе“ и додају
се речи „Општинско веће општине Ковин“.

Страна 12 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-553/2014-III од 29. августа 2014.
године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
515.
На основу члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и
члана 40. Одлуке о пословном простору општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 8/2007)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана 29.8.2014.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
I
Утврђује се почетна цена за давање у
закуп пословног простора у својини општине
Ковин у износу од 428,74 динара по м2, а која је
усклађена са индексом потрошачких цена према
објављеним подацима надлежне организације за
послове вођења статистике у висини од 7,8%.
II
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 361-36/2014-III од 29. августа 2014.
године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

29.август 2014. године

516.
На основу члана 63. став 1. тачка 3.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН дана 29.8.2014. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ ПОВЛАСТИЦА ЗА
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У
МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови за
коришћење повластица за превоз ученика средњих
школа у међумесном саобраћају.
Право на повластицу у међумесном
саобраћају остварују редовни ученици средњих
школа који имају пребивалиште на подручју
општине Ковин.
Члан 2.
Средства за повластице из члана 1. овог
Правилника обезбеђују се из буџета општине
Ковин и буџета АП Војводине.
Члан 3.
Превоз на повластице имају редовни
ученици средњих школа са посебним потребама
у износу 100% од цене месечне карте. Право на
повластицу могу да остваре и пратиоци ученика са
посебним потребама на основу мишљења лекара
специјалисте да је ученику неопходан пратилац.
Право на повластице имају редовни
ученици средњих школа корисници новчане
социјалне помоћи у износу 100% од цене месечне
карте.
Право на повластицу у износу од 50% и
100% од цене месечне карте, остварују редовни
ученици средњих школа на основу предлога
Комисије за координацију рада Центра за
социјални рад „Ковин“ Ковин, Црвеног крста
и Повереника за избеглице општине Ковин и
то: ученици без родитељског старања, ученици
из породица које школују два и више ученика,
ученици самохраних родитеља и болесни ученици,
уколико је породица у стању социјалне потребе
и ученици из социјално угрожених породица
чији су приходи од зараде или по другом основу
недовољни за трошкове школовања, односно,
трошак месечне карте за ученика.
Право на повластицу за дневни карте
на релацији на којој   путују, два пута у месецу,
остварују редовни ученици средњих школа, који
се школују на језицима националних мањина.
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Члан 4.
Комисију из члана 3. став 3. овог
Правилника, решењем, именује председник
општине Ковин.
Комисија
разматра
захтеве
за
остваривање права на повластицу за превоз које
подноси родитељ, старатељ ученика најкасније
до 30. септембра текуће године. Уз захтев
сви подносиоци захтева, изузев за ученике
специјалних школа, достављају доказе о
испуњености услова за добијање повластице
за превоз и то: о пребивалишту, о редовном
школовању и успеху ученика, о приходима и
имовном стању и заједничком домаћинству.
Поред тога, за болесне ученике доставља
се медицинска документација, за кориснике
новчане социјалне помоћи решење Центра за
социјални рад, за разведене и самохране родитеље
одговарајући доказ надлежног органа, за ученике
без родитељског старања решење о старатељству
и за породице које школују два и више ученика
потврде из школе за свако дете да је редован
ученик.
На предлог Комисије председник
општине Ковин доноси закључак о остваривању
овог права.

Члан 7.
Право на регресирани превоз у висини
од 15% од цене месечне карте, за који се
средства обезбеђују у буџету општине Ковин и
АП Војводине, остварују сви остали редовни
ученици средњих школа, као и код превозника,
изабраног на основу расписаног тендера у складу
са Законом о јавним набавкама, када се утврђује
преоцентуални износ регресирања превоза од
стране превозника за све ученике.

Члан 5.
Ученици са посебним потребама из члана
3. став 1. Правилника обавезни су да уз захтев
за остваривање овог права, доставе потврду о
школовању за школску годину у којој користе
повластицу Одељењу за општу управу и јавне
службе Општинске управе Ковин и превознику.
Пратилац ученика, обавезан је да уз захтев за
остваривање овог права достави мишњење лекара
специјалисте којим се потврђује да је ученику
неопходнма пратња.
Обавезују се месне заједнице општине
Ковин на чијој територији имају пребивалиште
ученици средњих школа који се школују на
језицима националних мањина, да месечно до
краја 2014. године, достављају Општинској управи
Ковин – Одељењу за финансије, на реализацију
спискове ученика који се школују на језицима
националних мањина са договарајућим доказим
о томе, а од 01.01.2015. године, остваривање
овог права реализоваће се у складу са законом и
другим актима.
Члан 6.
Право на повластицу из члана 3. став 1. 2.
и 4. овог Правилника корисници остварују од 01.
септембра до краја школске године.
Право на повластицу из члана 3. став
3. овог Правилника остварују ученици средњих
школа, почев од 01. октобра до краја школске
године.
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Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“. Ступањен на снагу овог
Правилника престаје да важи Правилник о
критеријумима за коришћење повластица за
превоз ученика средњих школа у међумесном
саобраћају број 61-21/2012-II од 17.8.2012. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-64/2014-III од 29. августа 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

На основу члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 29.8.2014. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПОВЛАСТИЦА ЗА ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА
ВИШИХ ШКОЛА И ФАКУЛТЕТА У
МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови за
коришћење повластица за превоз студената виших
школа и факултета у међумесном саобраћају.
Право на повластицу у међумесном
саобраћају остварују студенти виших школа и
факултета који имају пребивалиште на подручју
општине Ковин.
Члан 2.
Средства за повластице из члана 1.
овог Правилника обезбеђују се из буџегта АП
Војводине.
Члан 3.
Право на повластицу студенти остварују
почев од 01. октобра текуће године до 30.
септембра наредне календарске године.
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Члан 4.
Право на повластицу, имају студенти који
свакодневно путују у међумесном саобраћају, који
испуњавају следеће услове:
- имају пребивалиште на подручју
општине Ковин;
- свакодневно путују на међумесној
релацији од места становања
до установе високог или вишег
образовања;
- школују се на државном факултету
на терет буџета Републике Србије;
- први пут уписују годину студија;
- нису
корисници
студентских
стипендија и кредита од стране
надлежних министарстава.
Члан 5.
Доказе о испуњености услова из члана
4. овог Правилника уз захтев за остваривање
повластице за превоз, студенти подносе Одељењу
за општу управу и јавне службе – Општинска
управа Ковин, најкасније до 15. у месецу у коме
путују с месечном картом превозника.
Члан 6.
У зависности од броја поднетих захтева
студената који испуњавају услове, релација
на којима путују, цене месечне карте и износа
средстава додељених из буџета АП Војводине,
месечно се утврђује износ помоћи студентима из
члана 4. овог Правилника.
Средства
за
помоћ
студентима,
Општинска управа Ковин преноси на рачун
Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин.
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин
на основу спискова студената, које им за сваки
месец доставља Одељење за општу управу и јавне
службе, врши исплату помоћи за текући месец
преко текућих рачуна непосредним корисницима.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“. Ступањем на снагу овог
Правилника престаје да важи Правилник за
коришћење повластица за превоз студената виших
школа и факултета у међумесном саобраћају број
61-22/2012-II.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-65/2014-III од 29. августа 2014. године
				
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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На основу члана 80. став 2. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 6.
став 2. Одлуке о организацији Општинске управе
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2012 и
24/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 29.8.2014.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
Првој измени и допуни Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи Ковин, кога је донео начелник
Општинске управе Ковин, број 110-11/2014-III од
29.8.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана
од дана доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 110-12/2014-III од 29. августа 2014.
године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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519.
На основу члана 5. Закона о радним
односима у државним органима  (“Сл.гласник РС“
број 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), члана 80. став 2. Статута
општине Ковин («Сл. лист општине Ковин», бр.
11/2012 - пречишћен текст и  25/2013) и члана 26а.
и 26б Одлуке о организацији Општинске управе
Ковин («Сл. лист општине Ковин», бр. 16/2012 и
24/2013), уз сагласност Општинског веће општине
Ковин
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
КОВИН дана 29. августа 2014.године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ КОВИН
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Општинској
упрaви Ковин број: 110- 19/2013-IV од  21.11.2013.
године  (у даљем тексту : Правилник) у члану 4.
став 1.  тачка 3. речи „Група за привреду“ замењује
се речима „Одсек за привреду“ а у тачки 4.   истог
члана иза речи   „месних заједница“ ставља се
зарез и додају  се речи „Група за јавне набавке“.
Члан 2.
Члан 14. Правилника мења се и гласи:
„ Општинска управа Ковин за обављање
послова из свог делокруга има 105 радних места
са укупно 119 извршилаца.“
Члан 3.
У члану 18. Правилника   под редним
бројем 51. Радно место: Комунални инспектор  и
под редним бројем 56. Радно место: Дактилограф,
бришу се.
Члан 4.
У члану 19. Правилника под редним
бројем 59. Радно место:    Руководилац Одељења
за привреду, имовинско-правне послове и  послове
локалног економског развоја, код услова, иза речи
„Правни“ додају се речи „или Грађевински“.
Поднаслов „а) ГРУПА ЗА ПРИВРЕДУ“  
мења се и гласи „а) ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ“ и
додаје се :

„59а Радно место: шеф Одсека за
привреду
Услови:
           Висока стручна
спрема- Економски, Пољопривредни  или
                                                 Факултет за менаџмент,
(VII степен стручне спреме), 3 године
                                                 радног искуства,
положен државни стручни испит.
Број извршилаца:		

1

Опис послова: организује послове
Одсека и непосредно координира рад извршилаца,
обавља најсложеније послове у области рада
Одсека, стара се о законитом, благовременом и
квалитетном обављању послова из надлежности
одсека, прати и проучава прописе који се односе
на област привреде, припрема нацрте аката у
области привреде, указује помоћ извршиоцима на
изради Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, учествује
у  раду комисије за јавне набавке и обавља друге
послове по налогу претпостављених.“
Под редним бројем 69. Радно место:     
Локално-економски развој брише се.
Члан 5.
У члану   20. Правилника под редним
бројем 82. Радно место:      Јавне набавке брише
се.
Иза описа послова радног места под
редним бројем 84.     Рачуноводствени послови
месних заједница - II група послова   додаје се
поднаслов „в)ГРУПА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ“.
Иза редног броја 85.  додаје се:
„ 85а. Радно место: Јавне набавке за
потребе органа општине
Услови:

Виша стручна спрема,
Правни или Економски
смер (VI степен стручне
спреме), 1 година радног
искуства,
положен
државни стручни испит
.

Број извршилаца:		

1

Опис послова: прати и примењује
прописе у области јавних набавки; израђује
све потребне списе у вези са јавним набавкама
за потребе Општинске   управе, Председника
општине, Скупштине општине и Фонда за
грађевинско емљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин (одлуке о покретању
поступка јавних набавки, решења о формирању
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комисије, конкурсна    документација, одлуке
о избору најповољнијег понуђача и др); издаје
наруџбенице за набавке за које се не примењује
Закон о јавним    набавкама; припрема елементе
за израду уговора о набавци добара, пружању
услуга и    извођењу радова; израђује нацрт
плана јавних набавки Општинске управе;
координира рад комисије за јавну набавку и
обавља административно-стручне   послове за
потребе комисије;  стара се о објављивању јавних
огласа о набавкама; непосредно обавештава
понуђаче на начин предвиђен прописима о јавн
им                              набавкама; води евиденцију
о јавним набавкама; прибавља, од управе за
јавне набавке потребне сагласности предвиђене   
законом; прати реализацију јавне набавке у
погледу сагласности са уговореним    условима;
подноси извештаје о јавним набавкама; одговоран
је за законитост поступка јавних набавки; ради и
друге послове по налогу претпостављених.“
Поднаслов „в) ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ
И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА“
мења се и гласи „ г) ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ
И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА.
Члан 6.
У члану 22.Правилника под редним бројем
99. Радно место      СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ  опис послова мења се и гласи:
„Опис послова: стара се о обављању
стручних послова у вези са припремањем,
сазивањем и одржавањем седница општинског већа
и скупштине и њихових радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов
рад, обавља стручно-правне послове обраде аката
донетих на седницама скупштине општине, прати
и обрађује реализацију донетих аката, указује на
неусклађеност аката са позитивним прописима,
одговоран је за благовремено достављање
података, списа и исправа кад то захтева
надлежни орган републике, односно аутономне
покрајине који врши надзор над радом и актима
скупштине општине, води другостепени поступак
по жалби на решења општинске управе, припрема
и израђује предлоге решења за општинско веће
као другостепени орган, пружа помоћ изабраним
лицима у скупштини општине и општинском
већу и њиховим радним телима у остваривању
њихових права, израђује одговоре на одборничка
питања, стара се о реализацији закључака
општинског већа и тромесечно израђује извештај
о реализацији истих.. За свој рад одговара
председнику скупштине, председнику општине и
начелнику општинске управе.“
Под редним бројем 100. Радно место:
Помоћник председника општине за област
друштвених делатности код Услова иза речи
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„наука“ ставља се зарез и додају речи: „народне
одбране“.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана добијања сагласности и објавиће се
на огласној табли органа општине.
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
Број: 110- 11/2014-IV од 29. августа 2014.
године
		
			
НАЧЕЛНИЦА
Јелена Чолаковић, дипл.правник
Правилник објављен на огласној табли:
____________________
Правилник ступио на снагу:
______________________________

520.
На основу члана 63. Статута општине
Ковин
(„Сл.лист
општине
Ковин“,
бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 21.
став 5. Одлуке о мерама заштите пољопривредног
земљишта, пољских путеве и канала од пољских
штета и организовању пољочуварске службе на
територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 7/2011 и 2/2012)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 29.8.2014.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ
ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за процену
пољске штете у саставу:
1. АНЂЕЛ
МАНЧЕВ,
дипл.инж.
пољопривреде, председник Комисије
2. МИОДРАГ ЈОКА, дипл.инжењер,
члан Комисије
3. ПЕТАР ГРБОВИЋ, дипл.инжењер,
члан Комисије
4. МИЛОШ
МОСУРОВИЋ,
помоћник председника општине,
члан Комисије
5. ЂУРИЦА ДОТЛИЋ, инжењер
пољопривреде, члан Комисије.
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II
Комисија из тачке I овог Решења има
следеће задатке:
- прима захтеве за процену пољске
штете;
- излази на лице места и сачињава
записник о изласку на лице места;
- позива лице коме је штета причињена
да присуствује раду Комисије;
- сачињава записник о процени штете
у коме прецизно наводи налаз и
мишљење Комисије;
- доставља записник о процени
штете власнику, односно закупцу
пољопривредног земљишта и лицу
одговорном за штету;
- позива лице које је одговорно за
штету да штету надокнади власнику,
односно закупцу пољопривредног
земљишта;
- ради и друге послове прописане
Одлуком
о
мерама
заштите
пољопривредног земљишта, пољских
путева и канала од пољских штета и
организовању пољочуварске службе
на територији општине Ковин.
III
Председник и чланови Комисије имају
право на накнаду за рад у висини од 5% просечне
бруто зараде исплаћене у Републици Србији
према последњем податку Републичког завода за
статистику. Право на накнаду остварује се за сваки
дан рада према евиденцији коју води председник
Комисије.
IV
Ступањем на снагу овог Решења престаје
да важи Решење број 320-39/2014-III од 27. јуна
2014. године.
V
Решење доставити председнику и
члановима Комисије, запосленом који ради
на пословима привреде, месним заједницама,
правном лицу које обавља послове пољочуварске
службе и архиви.

VI

Ово Решење ступа на осмог дана од дана
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 320-68/2014-III од 29. августа 2014.
године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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521.
По извршеном увиду у „Службени лист
општине Ковин“, бр. 10/2014. од 27. јуна 2014.
године, утврђена је грешка у објави Одлуке
о прихватању преноса права јавне својине на
непокретностима уз накнаду од Републике Србије
– Министарства одбране стога
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН даје
ИСПРАВКУ
I
У „Службеном листу општине Ковин“,
бр. 10/2014 на страни 11 тачка 453 у Одлуци
о прихватању преноса права јавне својине на
непокретностима уз накнаду од Републике Србиј
е- Министарства одбране у члану 1. после алинеје
1. додају се алинеје 2. и 3. које гласе:
- парцели број 6508, у потесу Доњи рит,
остало природно неплодно земљиште површине
19 ари и 26 м2 и
- парцели број 6509, у потесу Доњи рит,
остало природно неплодно земљиште површине
74 ари и 50 м2.
II
Ова исправка ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
					
СЕКРЕТАР
Марија Ђондовић, дипл.правник
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САДРЖАЈ
Рег.бр.					
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