СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
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КОВИН, 5. СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

АКТА ПРЕДСЕДНИКA ОПШТИНЕ
КОВИН
523.
На основу члана 60. став 1. тачка 6.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст) и
члана 2. Одлуке о дану Општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 3/2007)
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА ПОВОДОМ ДАНА
ОПШТИНЕ КОВИН
ЗА 2013. ГОДИНУ
I
Поводом 26. јула Дана општине
Ковин, Награда општине Ковин за значајна
остварења у области привредног и друштвеног живота општине Ковин за 2013. годину, додељује се:
ПЛАКЕТА
1. ЛУЦИЈАНУ БОГДАНОВУ,
новинару и преводиоцу из Ковина
2. ИШТВАНУ ХАЈДУ, историчару
уметности из Ковина
3. МЛАДЕНУ ШУЈЛИКИЋУ,
привреднику из Ковина.
ПОВЕЉА
1.

2.

Манифестацији „СТАРИ
ЛАЛА“, секцији Општинског
удружења предузетника општине
Ковин
Националном Савету мађарске
надионалне мањине.

II
Награде из члана 1. ове Одлуке биће
уручене на Свечаној седници Скупштине
општине Ковин, дана 26. јула 2013. године.
III
Ова Одлука биће објављена
„Службеном листу општине Ковин“.

у

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 016-41/2013-II од 16. јула 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић, спец.медицине рада

524.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/09,
73/2010,101/2010,
101/2011
и
93/20129), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2013.
годину, раздео 3, глава 3.28. функционална
класификација 160, позиција 374, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам 10.000,00 динара,
Омладинског клуба „Тинет“ Скореновац,

Страна 2 Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

за организовање међународне бициклистичке
туре „ДКИМТ“ 2013.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.26.
– Дотације невладиним организацијама,
функционална класификација 810, позиција
369, економска класифиакција 481 – Спортски савез општине Ковин, са жиро рачуна
буџета општине Ковин, број 8420-119640-11,
на рачун Спортског савеза, број 840-41476358.
Спортски савез ће средства дозначити
крајњем кориснику – Омладинском клубу
„Тинет“ Скореновац, на рачун клуба.
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: 40-102/2013-II
У Ковину, 18. јули 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
др Гордана Зорић, спец.мед.рада

525.

5. Септембар 2013. године

2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3. глава 3.28. функционална класификација 160, позиција 374, економска класификација 499 – текуће буџетска резерва.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рчун Центра
за социјални рад Ковин број 840-341661-47,
како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
5. Реализацју овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин.
Број: 553-586/2013-II
У Ковину, 15. јули 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

526.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одуке о буџету општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 23/2012 и 4/2013),
као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

На основуј члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009,
73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012, 62/2013 и 63/2013), члана 60. став 1.
тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2013. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 23/2012 и 4/2013) 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 5.000,00 динара, за
лечење Радуљ Александру из Ковина, Ђуре
Петровића 1/18, на основу Захтева странке од
31.5.2013. године.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин у изноду од 5.000,00 динара Шурлан
Драгославу из Гаја, ул. Мише Стојковића 17,
за лечење теже болести, а на основу захтева
од 14.8.2013. године.

5. Септембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28. функционална класификација 160, позиција 374, 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
351 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
– проширена права, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-11640-11 на рачун
Центра за социјални рад Ковин број 840341661-47, како би се иста дозначила
кориснику, Шурлан Драгославу.
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: 40-126/2013-II
У Ковину, 16. август 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

527.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

Страна 3 Број 18

2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28. функционална класификација 160, позиција 374, 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 општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин, број 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменки – за
намене за које се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин.
Број: 40-99/2013-II
У Ковину, 15. јули 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

528.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2001,
73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012, 62/2013 и 63/2013), члана 60. став 1.
тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2013. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 23/2012 и 4/2013) 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, за
лечење, Новаков Весни из Ковина, Светог
Саве 95, на основу Захтева странке од
09.7.2013. године.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2013.
годину, раздео 3. глава 3.28. функцонална
класификација 160. позиција 374. економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
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РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
50.000,00 динара, на име Туристичког удружења Делиблатски песак, за организовање
етно манифестације „Опуштено од срца“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.27.
– Дотације невладиним организацијама,
функционална класификација 860, позиција
373, економска класификација 481 –
Дотације невладиним организацијама по
конкурсима, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Туристичког удружења Делиблатски песак број
840-5515763-69.
3. Корисник ових средстав аје 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: 40-117/2013-II
У Ковину, 05. август 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

529.

5. Септембар 2013. године

Светих Архангела Михаила и Гаврила у
Ковину, по захтеву од 09.7.2013. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.25.
дотације
невладиним
организацијама,
функција 840, позиција 368, економска
класификација 481 верске заједнице, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, Српској православној црквеној
општини Ковин на рачун број 2002292720101031-17.
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 финансије ОУ Ковин.
Број: 40-100/2013-II
У Ковину, 15. јули 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

530.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/12010, 101/2011 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) 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 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине
Ковин
(„Сл.лист
општине
Ковин“,бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана
15. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2013. годину („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 23/2012 и 4/2013) 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 изноду од 15.000,00 динара Српској
православној црквеној општини Ковин за
организовање Храмовне и ковинске славе

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин у износу од 5.000,00 динара, за
лечење, Миладиновић Бранислави из
Ковина, Дејана Бранка 169, на основу
Захтева странкед од 20.6.2013. године.

5. Септембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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2. Средстава текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28. функционална класификација 160, позиција 374, 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 општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин број 840-341661-47,
како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намкене за које се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин.

2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28. функционаолна класификација 160, позиција 374. 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 општине Ковин,
фунбкционална класификација 090, позиција
351, економска класификција 472 – социјална
заштита, накнаде за социјалну заштиту из
буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин број 840-341661-47,
како би се иста дозначила кориснику.
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 финансије ОУ Ковин.

Број: 553-616/2013-II
У Ковину, 08. јули 2013. године

Број: 553-617/2013-II
У Ковину, 08. јули 2013. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

531.

532.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) 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 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) 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 3.000,00 динара за
лечење, Жирков Ђурђевки, из Дубовца,
Михајла Пупина 4, на основу Захтева странке
од 20.6.2013. године.

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин у износу од 3.000,00 динара, за
лечење, Фирловић Иванки из Дубовца,
Боре Симовина 11, на основу Захтева странке
од 20.6.2013. године.

Страна 6 Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28. функционална
класификација 160, позиција 374, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распорешују се у оквиру раздела 3. глава
3.21. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин, број 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин.
Број: 553-618/2013-II
У Ковину, 08. јули 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

533.

5. Септембар 2013. године

о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28. функционална класификација 160, позиција 374, 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 општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачпуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин број 840-341661-47,
како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин.
Број: 553-615/2013-II
У Ковину, 08. јули 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

534.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) 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 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл. лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) 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 3.000,00 динара, за
лечење, ОПАЧИЋ МИЛАНУ из Ковина,
Утринска 38, на основу Захтева странке од
20.6.2013. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин у износу од 5.000,00 динара, за
измирење дуга за воду, Борбала Берти из
Скореновца, Маршала Тита 127, на основу
Захтева странке од 19.6.2013. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком

5. Септембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 Број 18

о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28. функционална класификација 160, позиција 374, 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 општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин број 840-341661-47,
како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
5.
РЕализацију
овог
Решења
извршиће Одељење за финансије ОУ Ковин.

о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28. функционална класификација 160, позиција 374, 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 општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин, број 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин.

Број: 553-614/2013-II
У Ковину, 08. јули 2013. године

Број: 553-613/2013-II
У Ковину, 08. јули 2013. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

535.

536.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) као наредбодавац буџцета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2013 и 4/2013) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВ3Е

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин у износу од 3.000,00 динара за
лечење, Костић Милици, Плочички Рит,
Дунавска пустара 98, на основу Захтева
странке од 19.6.2013. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин у износу од 5.000,00 динара, за
лечење, Арсић Славици из Ковина,
Светозара Марковића 15/55, на основу
Захтева странке од 12.6.2013. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком

Страна 8 Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Септембар 2013. године

о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28. функционална
класификација 160, позиција 374, 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 ра општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
31, економска класификација 472 – социјална
заштита, накнаде за социјалну заштиту из
буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин, број 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин.

о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28, функционална
класификација 160, позиција 374, 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 општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин, број 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин.

Број: 553-607/2013-II
У Ковину, 08. јули 2913. године

Број: 40-112/2013-II
У Ковину, 27 август 2013. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

537.

538.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) 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 и 63/2013), члана 60. став 1.
тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 112012-перечишћен
текст) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2013. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 23/2012 и 4/2013) 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 5.000,00 динара, за
лечење, Шашић Нади из Ковина, Београдска
12, на основу Захтева странке од 29.7.2013.
године.
2. Средства текуће буџетскед резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
ОДОБРАВА
СЕ
испалата
средстава текуће буџетскед резерве буџета
општине Ковин у износу од 5.000,00 динара,
Вулетић Слађани из Ковина, Цара Лазара
148, за побољшавање услова живљења, а на
основу захтева од 12.8.2013. године.

5. Септембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 Број 18

2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о
буџету општине Ковин за 2013. годину, раздео
3, глава 3.28 функционална класификација 160,
позиција 374, 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
351 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 840341661-47, како би се иста дозначила
кориснику, Вулетић Слађани.
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.

2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28, функционална
класификција 160, позиција 374, 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 општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин број 840-341661-47,
како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин.

Број: 40-123/2013-II
У Ковину, 25. август 2013. године

Број: 553-609/2013-II
У Ковину, 08. јули 2013. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

539.

540.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) 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 и 63/2013), члана 60. став 1.
тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2013. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 23/2012 и 4/2013) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИЦА
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин у износу од 5.000,00 динара, за
лечење, Рашић Тамари из Ковина, Ибрифор
57, на основу Захтева странке од 13.6.2013.
године.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2013.
годину, раздео 3, глава 3.28. фунционална
класификација 160, позиција 374, економска
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класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобрвам средства у износу од
20.000,00 динара на име МКУД „Кеве“
Ковин.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3.
– Накнаде за социјалну заштиту из буџта,
функционална класификација 820, позиција
217, економска класификација 472 – Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Центра за културу
„Ковин“ број 840-267664-05.
Центар за културу „Ковин“ ће
средства дозначити крајњем кориснику –
МКУД „Кеве“ Ковин, на рачун удружења.
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.

ЈНА 87, на основу Захтева странке од
13.6.2013. године.
2. Средствас текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28. функционална
класификација 160, позиција 374, 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 општине Ковин,к
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин број 840-341661-47,
како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин.

Број: 40-127/2013-II
У Ковину, 20. август 2013. године

Број: 553-608/2013-II
У Ковину, 08. јули 2013. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

541.

542.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) 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 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) 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 5.000,00 динара, за
лечење, Ђурђевић Драгану из Баваништа,

1. ОДОБРАВА СЕ исплата средстава
текуће буџетске резерве буџета општине
Ковин, у износу од 5.000,00 динара, за
лечење, Станисављевић Радована из
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Плочице, Краља Петра I бр. 193, на основу
Захтева странке од 06.6.2013. године.
2. Средства текуће буџетске резерве
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком
о буџету општине Ковин за 2013. годину,
раздео 3, глава 3.28. функционална
калсификација 160, позиција 374, економска
класификција 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА.
3. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-11640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин број 840-341661-47,
како би се иста дозначила кориснику.
4. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
5. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин.
Број: 553-597/2013-II
У Ковину, 08. јули 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
543.
На основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007) и члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној 05.9.2013.
године, донело је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Општина Ковин приступа изради
Стратегије одрживог развоја општине Ковин
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за период од 2014. до 2020. године (у даљем
тексту: Стратегија).
Члан 2.
Циљ израде Стратегије је да се
обезбеди одржив друштвено-економски развој општине Ковин кроз континуитет процеса стратешког планирања усмереног на
уједначавање развоја и ангажовање локалних
ресурса, широке грађанске партиципације и
укључења свих релевантних чинилаца, а
тиме унапређујући квалитет живота свих
грађана.
Члан 3.
Техничку подрушку у процесу израде
Стратегије ће пружити Регионални ценар за
друштвено-економски развој – Банат.
Члан 4.
Рок за израду предлога Стратегије
јесте 31.3.2014. године, а рок за усвајање
Стратегије јесте 31.5.2014. године.
Члан 5.
У циљу спровођења ове Одлуке,
председник општине ће именовати радна
тела за израду Стратегије: Тим за израду
стратегије, Стратешки савет, координаторе и
чланове радних група и радно тело за
мониторинг и евалуацију израде Стратегије.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 016-37/2013-III од 05. септембра 2013.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић, спец.медицине рада

544.
На основу члана 80. став 2. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 6. став
2. Одлуке о организацији Општинске управе
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
16/2012),
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
05.9.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи Ковин, који је
донео начелник Општинске управе Ковин,
број 110-14/2013-IV од 05.9.2013. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 110-15/2013-III од 05. септембра 2013.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Др Гордана Зорић, спец.медицине рада

АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ КОВИН
545.
На основу 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 члана 24. Одлуке о организацији Општинске управе Ковин
("Сл. лист општине Ковин", бр. 16/2012), уз
сагласност Општинског веће општине Ковин
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ КОВИН дана 05.9.2013. године,
доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОВИН

5. Септембар 2013. године

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи Ковин (Општинска
управа Ковин, бр. 110-3/2013-IV од 11.6.2013.
године), у члану 16. додаје се тачка 3. која
гласи:
„ 3. Радно место: Послови одбране,
стручни послови Општинског штаба за
ванредне ситуације и послови противпожарне заштите
Услови:
VI степен стручне
спреме, најмање 5 године радног
искуства од чега 3 године на руководећем радном месту, регулисана
војна обавеза у трајању од 1 године,
познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит.
Број извршилаца:

1

Опис послова:
1. прати прописе у области одбране и
прописе о ванредним ситуацијама;
2. непосредно израђује нацрте одлука
и других аката о функционисању цивилне
заштите на територији општине Ковин;
3. непосредно обезбеђује спровођење
одлуке и других аката о функционисању
цивилне заштите;
4. израђује нацрт Плана и програма
развоја система заштите и спасавања на
територији општине Ковин;
5. врши попуну општинских јединица
цивилне заштите
6. врши попуну повереника цивилне
заштите;
7. непосредно израђује нацрте или
предлоге акат за Општински штаб за
ванредне ситуације, Општинско веће или
Скупштину општине из области ванредних
ситуације;
8. координира израду процене
угрожености и планове заштите и спасавања
од елементарних непогода и других
ванредних ситуација;
9. израђује предлог плана опремања
повереника и јединица цивилне заштите;
10. израђује нацрт финансијског
плана за ванредне ситуације;
11. учествује у раду Штаба за
ванредне ситуације, без права одлучивања;

5. Септембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12.. непосредно сарађује са органима
општине,
изабраним,
именованим
и
постављеним лицима у органима општине и
државним органима о питању спровођења
задатака одбране и ванредних ситуација;
13. стара се о усклађивању локалних
планова заштите и спасавања са плановима
заштите и спасавања Републике Србије , АП
Војводине и округа;
14. води картотеку лица - припадника
ЦЗ и других лица оспособљених за заштиту и
спасавање;
15. обезбеђује и води евиденцију о
правним лицима која учествују у извршавању
задатака заштите и спасавања и води
евиденцију основних средстава правних лица
која се ангажују у ванредним ситуацијама;
16. предлаже успостављање система
осматрања, обавештавања и узбуњивања у
ванредним ситуацијама;
17. прати опасности и организује
обавештавање становништва о опасностима;
18. подноси захтеве за набавку и
одржавање средстава за узбуњивање;
19.
преко
надлежних
органа
организује личну и колективну заштиту;
20. предлаже усклађивање планова
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама са суседним јединицама
локалне самоуправе;
21. ради и друге послове у области
одбране, заштите и спасавања становништва.
Досадашње радно место под бројем
3. постаје радно место под бројем 3а.
Члан 2.
У члану 17. код радног места број 3а.
"Руководилац одељења за општу управу и
јавне службе" , код услова за обављање
послова после речи: "правни факултет"
додају се речи: "или економски факултет".
Члан 3.
У члану 17. код радног места број 7.
"Координатор писарнице - пријем, завођење
и разврставање поднесака" у опису послова
после тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи:
"одговара за квалитет рада запослених
који раде на писарници".
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Досадашња тачка 7. постаје тачка 8.
Члан 4.
У члану 17. код радног места број 6.„ Послови у пријемној канцеларији“ у тачки
8. брише се: „ – врши пријем документације
неопходне за регистрацију привредних
субјеката ради прослеђивања исте Агенцији
за привредне регистре;“ и умсто тога треба да
стоји:
„ – проверава документацију и оверава
изјаве о издржавању лица за календарску
годину;“
После тачке 14. додају се нове тачке
15., 16. и 17. које гласе:
„
15.
врши
пријем,
прегледање,
распоређивање и евидентирање поште из
области дечијег и родитељског додатка;
16. помаже странкама приликом попуњавања потребних образаца за остваривање права на дечији и родитељски
додатак;
17. води потребну евиденцију у области
дечијег и родитељског додатка.“
18.

Досадашња тачка 15. постаје тачка
Члан 5.

У члану 17. код радног места 41.“
Предшколско, основно и средње образовање
и култура, у опису послова у тачки 1. речи:
„социјалне заштите“ – бришу се.
Тачка 10, 11 и 12. - бришу се.
Досадашње тачке од 13-25 постају
тачке 10-22.
Члан 6.
У члану 17. код радног места број 42.
"Здраствена и социјална заштита, унапређење људских и мањинских права и финансирање јавних служби" опис послова у
тачкама 16, 17. и 18. брише се ,и уместо
тога треба да стоји:
„ 16. припрема и води Комисију за
координацију рада Центра за цоцијални
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рад, Повереника за избеглице, Црвеног
крста општине Ковин;
17. прима и обрађује захтеве грађана и сачињава акте о остваривању
права на повластицу за превоз ученика из
социјално угрожених породица по захтевима грађана и ученика са посебним
потребама и стара се о њиховој реализацији;
18. сачињава акте о остваривању
права на једнократну новчану помоћ по
закључку Комисије и стара се о њиховој
реализацији, прима и обрађује захтеве
грађана Председнику општине за новчану
помоћ, сачињава решења о употреби
средстава текуће буџетске резерве;“
Члан 7.
У члану 17. после радног места бр.
42. додаје се радно место под редним бројем
42а, које гласи:
"42а. Контрола захтева за плаћање
и трансфер средстава индирекних
корисника
буџета.
Услови:
VI степен стручне спреме,
виша економска школа, најмање 3 године
радног искуства у области буџета и финансија, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит
Број извршилаца:

1

Опис послова:
1. прима захтеве за плаћање и трансфер средстава индирекних корисника буџета:
2. контролише комплетност и исправност документације приложене уз захтев
за плаћање и трансфер средстава;
3. налаже индиректним корисницима
буџета достављање комплетне и исправне
документације за пренос средстава;
4. својим парафом на захтеву потврђује да је захтев и приложена документација
исправна и да се на основу исте може
извршити плаћање;
5. припрема потребне податке за
израду анализа о утрошку средстава индиректних корисника;
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6. прегледа финансијске планове
индирекних корисника буџета и захтева од
наведених корисника да се планови ускладе
са Одлуком о буџету општине Ковин, закљученим уговорима о преносу средстава и
другим актима;
7. извештава руководиоца одељења за
општу управу и јавне службе о проблемима у
вези преноса средстава индирекним корисницима;
8. ради и друге послове по налогу
руководиоца одељења и начелника Општинске управе.
Члан 8.
У члану 17. мења се назив радног
места под редним бројем 64. и 65, услови за
обављање послова и опис послова тако да
гласи:
"64. Радно место: Стручни и управни послови у области пољопривреде, водопривреде и развоја села
Услови:
VII степен стручне
спреме, пољопривредни факултет, најмање
три године радног искуства, познавање рада
на рачунару, положен државни стручни
испит.
Број извршилаца:

1

Опис послова
1. Спроводи управни поступак,
односно поступак на основу Закона о пољопривредном земљишту и Закона о водама
(водопривредни услови, водопривредне сагласности, водопривредне дозволе, извођење
радова на сеоским водоводима, промена
ратарских култура и промена намене земљишта и др);
2. контролише спровођење Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта и подноси извештај органима општине о спровођењу
наведеног програма;
3. непосредно сарађује са надлежним
министарством-Управом за пољопривредно
земљиште у вези поверених послова у области пољопривреде;
4. контролише извршиоце у вођењу
евиденција о пољопривредним газдинствима;
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5. израђује програме заштите биља на
територији општине Ковин;
6. израђује најсложеније анализе и
елеборате у области пољопривреде.
9. ради и друге послове по налогу
руководиоца
одељења
и
начелника
општинске управе.

9. Остварује потребну сарадњу са
ветеринарском инспекцијом;
10. ради и друге послове по налогу
руководиоца одељења и начелника општинске управе.

"65. Радно место: Стручни и
технички послови на изради Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

После радног места под редним
бројем 65. додаје се ново радно место под
редним бројем 65а. које гласи:
"65а. Радно место: Послови праћења рада индустрије, трговине, туризма и
приватног предузетништва

Услови:
VII степен стручне
спреме, пољопривредни факултет, најмање
једна година радног искуства, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни
испит.
Број извршилаца:

1

Опис послова
1. Стара се о сазивању и раду Комисије за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта;
2. Стара се о поштовању рокова у
изради Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта
3. Непосредно учетвује у изради
Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта;
3. Стара се о сазивању и раду Комисије за давање претходног мишљења на
Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта;
4. Одмах по изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта доставља исти
Општинском већу ради утврђивања предлога
програма;
5. учествује у контроли производних
способности и обележавању домаћих животиња;
6. води потребне матичне евиденције;
7. учествује у оцењивању и разврставању домаћих животиња по класи на
основу порекла и производних способности;
8. Присуствује раду пољопривредне
инспекције када иста излази на подручје
општине Ковин;

Члан 9.

Услови: VI степен стручне спреме,
најмање једна година радног искуства,
познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит.
Број извршилаца:

1

Опис послова
1. Прати прописе у области
индустрије, рударства, енергетике, трговине,
туризма и приватног предузетништва;
2. Прати запосленост у индустрији,
рударству, енергетици, трговини и приватном предузетништву на територији
општине Ковин;
3. Прати податке о финансијском
пословању у индустрији, рударству, енергетици, трговини и приватном предузетништву на територији општине Ковин;
4. Подноси преко начелника Општинске управе информације и извештаје
Општинском већу и Скупштини општине
Ковин о питањима из тачке 2. и 3. овог описа
послова;
4. Непосредно помаже приватним
предузетницима у регистровању радњи,
остваривању права на кредите, зајмове и сл.
5. Издаје уверења приватним предузетницима о обављању делатности у одређеним периодима;
6. Попуњава одређене обрасце о
статистичким подацима у оквиру послова
које обавља;
7.
Подноси
преко
начелника
Општинске управе информације и извештаје
Општинском већу и Скупштини општине
Ковин о питањима рада и развоја приватног
предузетништва;
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8. ради и друге послове по налогу
руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Члан 10.
У члану 17. код радног места број 67.
у опису послова тачка 4.- брише се.
Члан 11.
У члану 17. радно место под број 70.
– брише се.
Члан 12.
У члану 17. код радног места број 74.
"Локални економски развој" мењају се
услови за рад на радном месту и гласе:
"Услови VII степен стручне спреме,
најмање 3 године радног искуства, положен
државни стручни испит и испит за израду
пројеката.
Члан 13.
У члану 17. код радног места 96.
мења се назив радног места и гласи:
"96. Радно место: Руководилац Службе за
послове Скупштине општине, Општинског већа и председника општине".
Члан 14.
У члану 17. после радног места бр.
96. додаје се радно место под редним бројем
96а, које гласи:
"96а. Секретар Општинског већа
општине Ковин
Услови:
VII степен стручне спреме,
правни факултет, најмање 3 године радног
искуства, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит.
Број извршилаца:

1

Опис послова:
1. прати законе и друге прописе и
указује председнику већа на промене закона
и прописа битних за рад органа општине;
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3. Израђује нацрт плана рада
Општинског већа;
4. Контролише законитост нацрта и
предлога одлука, решења, закључка, препорука и других акта које израђују одговорна
лица у одељењима Општинске управе;
2. непосредно израђује одлуке, решења, закључке, препоруке и друге акте које
доноси Општинско веће и председник
општине;
3. организује вођење записника на
седницама Општинског већа, контролише
квалитет израђеног записника и одговара
Општинском већиу за испрвност записника;
4. стара се да се сви закључци и други
акти доставе одмах после седнице већа
правним лицима, предузетницима, физичким
лицима и одговорним лицима у органима
општине:
5. води евиденцију чланова Општинског већа;
6. парафира списак присутних
чланова Општинског већа , који је основ за
исплату накнада;
7. води евиденцију донетих аката од
стране Општинског већа;
10. израђује све акте које доноси
председник општине;
11. доставља утврђене предлоге аката
Скупштини општине Ковин;
13. Стара се о објављивању аката
Општинског већа и аката Председника општине Ковин;
14. Ради и друге послове по налогу
Председника општине и руководиоца службе
за послове Скупштине општине, Општинског
већа и председника општине.
Члан 15.
У члану 17. код радног места 97.
мења се назив радног места и гласи:
"97. Радно место: Послови радних односа"
Тачка 12. описа послова мења се и
гласи:
"Обавља и све друге послове по
прописима у области радних односа и
општим актима Општинске управе".
У опису послова тачке 13, 14,15, 16, 17, 18,
19. и 20. БРИШУ СЕ.
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Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана добијања сагласности и
објавиће се на огласној табли органа
општине.
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
Број: 110-14/2013-IV од 05. септембра 2013.
године
НАЧЕЛНИК
Драган Мићовић, дипл.правник

546.
На основу члана 9. став 1. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и
88/2010), члана 2. Одлуке о организацији
Општинске управе Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012), а у вези са чланом 46.
став 2. тачка 7. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009 и
81/2009 – исправка, 64/2010-УС и 24/2011) и
овлашћења начелника Општинске управе
Ковин број 03-8/52012-IV од 31.5.2013.
године
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН,
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, доноси
РЕШЕЊЕ
ПРИСТУПА СЕ изради Стратешке
процене утицаја Плана детаљне регулације за
изградњу система за наводњавање „Безбица“
код Баваништа.
Образложење
Разлози за вршење стратешке процене су сагледавање свих промена у просторно-функционалној организацији подручја
у границама која обухвата План детаљне
регулације за изградњу система за наводњавање „БЕЗУБИЦА“ код Баваништа, а које
могу бити од утицаја на стаљње животне
средине са проценом и мерама које су нужне
како би се евентуални утицаји свели у
граничне вредности.
Питања и проблеми, везани за заштиту животне средине, који ће бити

Страна 17 Број 18

разматрани у Извештају о стратешкој
процени су:
• Могућност утицаја урбанистичког плана на ваздух, воду,
земљиште, микро, локалну и
регионалну климу, биљни и
животињски свет, биодиверзитет
и станишта;
• могућност утицаја на режим
подземних вода;
• утицај постојећих и планираних
радних садржаја и инфраструктуре (саобраћајне, водопривредне,
електроенергетске,
телекомуникационе, гасоводне и
др.) на животну средину;
• мере и услови заштите животне
средине од деградације (загађења
земљишта и воде, аерозагађење,
бука ...) са посебним освртом на
потенцијалне загађиваче и ванредне ситуације;
• одлагање комуналног и технолошког отпада;
• карактеристике утицаја плана на
животну средину, нарочито у
смислу вероватноће, интензитета,
сложености, појаве ризика по
људско здравље и средину,
деловања на области од природне,
културне и друге важности и
деловања на угрожене области и
др.
Извештај о стратешкој процени утицаја урбанистичког плана на животну средину биће сачињен по следећој методологији:
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. Садржај и циљеви Плана и њихов
однос са другим плановима;
2. Валоризација постојећег стања
животне средине, карактеристике
животне средине простора, који
може бити изложен негативном
утицају;
3. Разматрани проблеми из области
заштите животне средине у Плану
и образложење изостављања
одређених проблема у поступку
процене;
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4. Приказ Планом предвиђених
варијантних решења у контексту
заштите животне средине;
5. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама поводом
израде Стратешке процене.
II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА
ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕНИХ
АКТИВНОСТИ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ
1. Процена утицаја варијантних
решења Плана на животну
средину са мерама заштите;
2. Поређење варијантних решења и
избор најповољнијег решења са
образложењем (укључујући и
варијантно решење у случају
нереализовања Плана),
3. Процена утицаја планираних
активности на:
- ваздух;
- воду, режим подземних
вода;
- земљиште;
- флору,
фауну
и
биодиверзитет;
- природна добра;
- пејзаж;
- становништво;
- насеље
(архитектонско
наслеђе);
- непокретна
културна
добра;
- инфраструктуру.
4. Опис карактеристика утицаја
- Усклађеност наведених
утицаја са важећим
стандардима и прописима;
- Коришћење методологије
у изради стратешке
процене;
- Идентификација могућих
прекограничних утицаја
на животну средину;
- Мере за спречавање и
ограничавање негативних
утицаја.
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IV СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНОВЕ НА
НИЖИМ ХИЈЕРЉАРХИЈСКИМ
НИВОИМА
V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Циљеви;
2. Индикатори;
3. Права и обавезе надлежних
органа;
4. Опис поступака у случају појаве
акцидената;
5. Други елементи, у зависности од
врсте Плана.
VI ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА
СА АСПЕКТА РАЗМАТРАНИХ
ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ
НАЧИНА НА КОЈИ СУ
ПИТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УКЉУЧЕНА У ПЛАН
VII ЗАКЉУЧЦИ ДОНЕТИ ТОКОМ
ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
VIII ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА
СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ
Носиоца израде Стратешке процене
утицајља Плана детаљне регулације за
изградњу система за наводњавање „БЕЗУБИЦА“ код Баваништа у К.О. Баваниште
одређује носилац пројекта.
За израду Стратешке процене
носилац израде ће сачинити мултидисциплинарни стручи тим, који ће се састојати од
лица, са одговарајушим овлашћењима и
лиценцама и по потреби ангажованих стручних лица или организација и установа које су
квалификоване за анализу елемената стратешке процене.
Орган надлежан за припрему плана
обезбеђује учешће заинтересованих органа и
организација и јавности на начин да се
излагање на јавни увид о Стратешкој
процени огласи у дневном и локалном листу,
при чему се оглашавају подаци о времену и
месту излагања плана на јавни увид, начин на
који заинтересована правна и физичка лица
могу доставити примедбе о времену и месту
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одржавања јавне расправе, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид.
Средства за израду Стратешке
процене утицаја обезбедиће инвеститор
„Алмех“ Д.О.О. Јабучки пут бб, Панчево.
Ово Решење је саставни део Одлуке о
приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу система за наводњавање
„БЕЗУБИЦА“ код Баваништа.
Решење ће се објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
Одељење за урбанизам, стамбенокомуналне послове и заштиту животне
средине
Број: 501-5/2013-IV од 18. фебруара 2013.
године
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Радован Вукосављевић, дипл.правник
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