СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XVIII БРОЈ 2

КОВИН, 6. ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
8.
На основу члана 79. став 1. тачка 2. и
члана 92. став 4. Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
–испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,
103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/2019 и
72/2019)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, је на седници одржаној дана
06.02.2020. године донела
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине Ковин ангажоваће ревизора за обављање екстерне ревизије
Завршног рачуна буџета општине Ковин за
2019 .годину.
Екстерну ревизију обавиће лице које
испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, а по добијању сагласности Државне ревизорске институције.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу Општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-6/2020-I од 06. фебруара 2020. г.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

9.
На основу члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 32.
став 1. тачка 6, а у вези са чланом 20. став 1.
тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон,
101/2016-др-закон и 47/2018) и члана 4. став
1. а у вези са чланом 2. став 2. тачке 1 и 2 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број: 88/2011, 104/2016 и
95/2018) и члана 39. став 1. тачка 6. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 1/2019)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 06.02.2020.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ
ПРАВА ЈП „КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“
КОВИН, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА КОВИН, ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о додељивању искључивог
права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији
је оснивач Општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама
не примењује („Сл.лист општине Ковин“, бр.
9/2014 и 11/2014), у члану 1. став 1. тачка 1.
брише се везник „и“ а уместо везника ставља
се зарез (,), а иза речи „реконструкција“ додају се речи: „ и превезивање постојећих прикључака“ тако да тачка 1. сада гласи:
1.

„постављање, адаптација,
реконструкција и превезивање
постојећих прикључака цевних

Страна 2 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

инсталација у области водовода и
канализације;“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог од
дана објављивања у „Службеном листу Општине Ковин“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-1/2020-I од 06. фебруара 2020. г.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

10.
На основу члана 29.став 4. Закона о
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011,
88/2013,
105/2014,
104/2016-др.закон,
108/2016, 113/2017, 95/2018), члана 99 став
19, Закона о планирању и изгадњи ( "Сл.
Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 - одлука УС, , 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон) члана
2. став 2. и члана 3. став 1. и став 3. Закона о
промету непокретности ( „Сл.гласник РС“ бр.
93/2014, 121/2014 и 6/2015), члана 3. став 1
тачка 1. а у вези са чланом 2. став 1. и став 4.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права ,као и поступцима јавног надметања и прикупљња писмених понуда („Сл.гласник РС“,бр.16/2018)), члана 4.
став 1., члана 5. став 2. и члана 12. став 1.
Одлуке о прибављању и располагању ствари
у јавној својини општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“бр.3/19 и 19/19) и члана 39.
став 1. тачка 24. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ број 1/19 и 10/19 исправка)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 06.02.2020.
године, донела је, следећу
О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА
ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КОВИН
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И

6. Фебруар 2020. године

ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ СА ЈЕДНОГ НА ДРУГОГ
НОСИОЦА ПРАВА КОРИШЋЕЊА
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
за прибављање у јавну својину општине
Ковин, Зграда Текстилне индустрије изграђена на непокретност под парц.бр. 3995/1,
Ул. Дунавска бр. 65 Ковин, и земљиште под
зградом-објектом,у површини од 20 а 86 м2,
облик својине: приватна ДОО „СИБ“ ЕХПОРТ-ИМПОРТ, обим удела 1/1 и право коришћења Њива 3.класе од 02 ха 56 а 82 м2 ,
укупне површине од 02 ха 77 а 68 м2 , градско
грађевинско земљиште, јавна својина Републике Србије, са уписаним носиоцем права коришћења ДОО „СИБ“ ЕХПОРТ-ИМПОРТ,
обим удела 1/1 дела, и , уписана у лист непокретности бр. 245 К.О Ковин.
Члан 2.
Разлози оправданости и целисходности прибављања предметних непокретности из члана 1. ове Одлуке односе се на потребу општине Ковин да, у циљу развоја и отварања нових радних места на неодређено
време, реализује договор о инвестиционом
улагању у области текстилне индустрије, о
чему је потписан Меморандум о сарадњи са
Компанијом ''Мел текстил'' из Истанбула.
Обзиром да је предмет будућег инвестиционог улагања везан за објекат текстилне
индустрије, сада у приватном власништву
ДОО ''СИБ'' Ехпорт-импорт, то поступак прибављања у јавну својину није могуће реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда, већ искључиво
непосредном погодбом.
Члан 3.
Непокретност из члана 1.ове Одлуке
прибавиће се у јавну својину општине Ковин
по почетној, односно најнижој купопродајној
цени у износу процењене тржишне вредности од стране одговарајућег овлашћеног проценитеља, али не изнад процењене тржишне
вредности непокретности, изражене у еврима, с тим што ће се исплата извршити у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан
уплате.
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Члан 4.
Поступак прибављања непокретности
непосредном погодбом из члана 1.ове Одлуке
спровешће се сагласно одредбама Закона о
јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као
и поступцима јавног надметања и прикупљња писмених понуда и Одлуке о прибављању и располагању ствари у јавној својини
општине Ковин.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-3/2020-I од 06. фебруара 2020. г.
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Брадањи

11.
На основу члана 50. став 1. 4. и 5.
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14- др. Закон, 101/2016- др. закон, и
47/2018), члана 65. став 5., члана 66. и 68.
Статута општине Ковин ("Сл. лист општине
Ковин", бр. 1/2019) и члана 44. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009, 14/2015 и 11/2019)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 06.02.2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ И ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
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II
ЗОРАНУ НИКОЛИЋУ, дипломираном правнику из Ковина, престаје функција
заменика председника Општине Ковин, због
поднете оставке председнице општине.
III
ЧЛАНОВИМА
ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН престаје функција чланова Општинског већа Општине Ковин због поднете оставке председнице општине и то:
1. БОЈАНИ МИТРОВИЋ-ТАСИЋ,
правнику, из Плочице,
2. ДРАГАНУ ШЉИВОВАЧКОМ,
техничару за биотехнологију, из Баваништа,
3. ДРАГОСЛАВУ БУБАЊИ, професору
физичке културе, из Делиблата,
4. ЂУРИ ЦРЕПАЈСКОМ,
дипл.инг.саобраћаја, из Баваништа,
5. МИЛЕНКУ ГРУЈИЧИЋУ, ветеринару,
из Мраморка,
6. НИНИ КОЗИЦИ, нутриционисти
дијететичару, из Мраморка,
7. РОБЕРТУ ТОТУ, дипломираном
правнику, из Ковина,
8. СУЗАНИ РАКИТОВАН из Делиблата и
9. НЕБОЈШИ БУФАНУ, механичару
пољопривредне механизације из Гаја.
IV
Предедник општине, заменик председника општине и чланови општинског већа општине Ковин остају на дужности и врше
текуће послове до избора новог председника
општине Ковин, заменика председника Општине и чланова Општинског већа општине
Ковин.
Дан престанка вршења дужности текућих послова утврдиће се посебним актом.
III
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење

I
САЊИ ПЕТРОВИЋ, дипломираном
дефектологу из Ковина, престаје функција
председнице Општине Ковин, због поднете
оставке на функцију председника општине
Ковин дана 16.01.2020. године.

Правни основ за доношење решења о
престанку функције председника општине,
заменика предедника општине и чланова Општинског већа садржан је у одредбама члана
50. став 1. 4. и 5. („Службени гласник РС“,
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број 129/07 и 83/14- др. Закон, 101/2016- др.
закон, и 47/2018), члана 65. став 5., члана 66.
и члана 68. Статута општине Ковин ("Сл.
лист општине Ковин", бр. 1/2019) и члана 44.
Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009,
14/2015 и 11/2019) којима је прописано да
разрешењем односно оставком председника
општине престаје мандат и заменика председника општине и Општинског већа као и да
исти остају на дужности и врши текуће послове до избора новог предедника општине,
заменика предедника општине и чланова
Општинског већа .
Сања Петрoвић, председница општине Ковин поднела је дана 16.01.2020. године
писмену оставку на место председника општине Ковин.
Обзиром да је председница општине
Ковин поднела оставку, то по сили закона,
престаје и функција заменику председника
општине Зорану Николићу и члановима Општинског већа општине Ковин и то: Бојани
Митровић-Тасић из Плочице, Драгану Шљивовачком из Баваништа, Драгославу Бубањи
из Делиблата, Ђури Црепајском, из Баваништа, Миленку Грујичићу, из Мраморка, Нини
Козици из Мраморка, Роберту Тоту из Ковина, Сузани Ракитован из Делиблата и Небојши Буфану из Гаја.
Како предедник општине, заменик
предедника општине и чланови Општинског
већа, у складу са одредбама члана 50. став 4.
Закона о локалној самоуправи, члана 68. Статута општине Ковин и члана 44. Пословника
Скупштине општине Ковин остају на дужности и врши текуће послове до избора новог
предедника општине Ковин, заменика предедника општине и чланова Општинског већа,
то ће се посебним актом накнадно утврдити
дан престанка обављања дужности.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети тужба
Управном суду у Београду у року од 30 дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-1/2020-I од 06. фебруара. 2020.
године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
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АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
12.
На основу члана 18 став 1. тачка 1)
Правилника о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013) и члана
56. став 1. тачка 6) Статута општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2019 и бр.
10/2019-исправка),
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН, дана 13.01.2020. године, донео је
ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о раду интерне
ревизије општине Ковин за 2019. годину
Члан 1.
Усваја се Извештај о раду интерне ревизије општине Ковин за 2019. годину.
Члан 2.
Извештај о раду интерне ревизије општине Ковин за 2019.годину саставни је део
ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 47-2/2020-II од 13. јануара 2020. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић,дипл. дефектолог
На основу члана 18. став 1. тачка 1)
Правилника о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл.
гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013),
ИНТЕРНИ
РЕВИЗОР,
дана
13.01.2020. године, сачинио је
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ
КОВИН ЗА 2019.ГОДИНУ
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ОПШТИ ДЕО

1.1. ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА
Општина Ковин, као корисник јавних
средстава, врши надлежности локалне самоуправе, као и надлежности и послове државне управе који су јој поверени законом.
Директни корисници средстава буџета
општине Ковин су: Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће, Општинска управа и Правобранилаштво општине Ковин.
Индиректни буџетски корисници су:
Установа културних делатности „Центар за
културу“ Ковин, Предшколска установа „Наша радост“ Ковин, Библиотека „Вук Караџић“ Ковин, Туристичка организација општине Ковин, Установа „Установа за спорт“
Ковин, 10 месних заједница, Дом културе
„Баваниште“ и Дом културе „Гај“.
Поред директних и индиректних корисника средстава из буџета општине Ковин,
субјекти ревизије су и: јавна предузећа чији
је оснивач општина Ковин, основне и средње
школе за које се обезбеђују средства у буџету
општине Ковин, правна лица над којима јединица локалне самоуправе има директну или
индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном
одбору, друга правна лица у којима јавна
средства чине више од 50% укупног прихода
и субјекти којима се директно или индиректно дозначавају средства из буџета за
одређену намену.
Чланом 82. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019 и 72/2019) утврђене су и
дефинисане активности и улога интерне ревизије.
Начини успостављања интерне ревизије код корисника јавних средстава регулисани су чланом 3. Правилника о заједничким
критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном
сектору („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011 и
106/2013).
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Интерна ревизија општине Ковин је основана на основу Одлуке о оснивању интерне
ревизије општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, бр.15/2016), коју је донео Председник општине Ковин. Даном ступању на снагу
ове Одлуке престала је да важи Одлука о
оснивању интерне ревизије општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“ бр. 4/2015).
1.2.ОБУКА И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ ИНТЕРНОГ
РЕВИЗОРА У 2019.ГОДИНИ
Чланом 21. ставовима 2. и 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне
ревизије у јавном сектору предвиђено је да
обуку за стицање звања овлашћени интерни
ревизор у јавном сектору спроводи Централна јединица за хармонизацију Министарства
финансија.
Чланом 21. ставом 8. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и
стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у
јавном сектору прописано је да су овлашћени
интерни ревизори у јавном сектору дужни да,
у циљу одржавања и усавршавања нивоа професионалног знања, похађају обуку за стручно усавршавање.
Дана 16.11.2018.године, у складу са
чланом 17. ставом 1. тачком 5) Правилника о
заједничким критеријумима за организовање
и стандардима и методолошким упутствима
за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору интерни ревизор је израдио План професионалне обуке и професионалног развоја интерног ревизора општине
Ковин у 2019.години бр. 151-5/2018-II, који је
одобрио Председник општине Ковин.
У циљу унапређења и усавршавања
интерни ревизор је током 2019.године похађао, у складу са Планом професионалне обуке и професионалног развоја интерног ревизора општине Ковин у 2019.години, следеће
обуке:
1. Курс под називом „ИТ ревизија-претње и ризици, ревизија инфраструктуре, мрежа и апликација“, одржан
05.и 06.марта 2019.године године у
Београду, који је организовало Удружење интерних ревизора Србије;
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2. Семинар под називом „Анализа описа
послова радног места и одређивање
компетенција за рад државних службеника“, одржан дана 22.априла
2019. године у Београду, који је организовала Национална академија за
јавну управу;
3. Осма конференција интерних ревизора Србије под називом „Визијом до
позиционирања интерне ревизије као
кључног партнера“, одржана 16. и
17.маја 2019.године у Аранђеловцу,
коју је организовало Удружење интерних ревизора Србије;
4. Семинар под називом „Континуирано
стручно усавршавање овлашћених
интерних ревизора у јавном сектору и
кључне новине у области финансијског управљања и контроле“, одржан
7. јуна 2019.године у Београду, који је
организовала Централна јединица за
хармонизацију Министарства финансија;
5. Семинар „Уговори о грантовима у оквиру годишњих националних акционих програма -спровођење уговора“,
одржан 22.јула 2019.године у Београду, који је организовала Национална
академија за јавну управу;
6. Семинар „Заштита људских права и
заштитник грађана“, одржан 3. децембра 2019.године у Београду, који
је организовала Национална академија за јавну управу;
7. Семинар „Праћење и извештавање у
процесу програмског буџетирања“,
одржан 12.децембра 2019.године, који је организовала Национална академија за јавну управу.
Битно је напоменути да је ступио на
снагу Правилник о стручном усавршавању
овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Сл. гласник РС“,бр. 15/2019), који се
примењује од 1. јануара 2020.године.
2. ПОСЕБАН ДЕО
.
2.1. ИЗВРШЕЊЕ СТРАТЕШКОГ И
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ У 2019.ГОДИНИ
На основу члана 23. Правилника о
заједничким критеријумима за организовање

6. Фебруар 2020. године

и стандардима и методолошким упутствима
за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору интерна ревизија се
обавља према стратешком плану, годишњем
плану и плану појединачне ревизије. Стратешки план се доноси до краја текуће године
за следећи трогодишњи период, а годишњи
план интерне ревизије до краја текуће године
за наредну годину.
На предлог интерног ревизора Председник општине Ковин је, дана 16.11.2018.
године, одобрио Стратешки план рада интерне ревизије општине Ковин за период
2019-2021.године бр. 47-20/2018-II.
На предлог интерног ревизора Председник општине Ковин је, дана 16.11.2018.
године, одобрио Годишњи план рада интерне ревизије општине Ковин за 2019.годину
бр. 47-19/2018-II.
Стратешким планом рада интерне ревизије општине Ковин за период 2019-2021.
године за 2019. годину су планиране ревизије
следећих система: система набавки, система
зарада и других примања запослених, система финансијског управљања и контроле,
система припреме, планирања и извршења
финансијског плана, као и надзор над спровођењем препорука.
Годишњим планом интерне ревизије
општине Ковин за 2019. годину планиране су
следеће ревизије:
1. Ревизија система набавки у Туристичкој организацији општине Ковин;
2. Ревизија система зарада и других
примања запослених у Предшколској
установи „Наша радост“ Ковин;
3. Ревизија система јавних набавки у
Општинској управи Ковин;
4. Ревизија система припреме, планирања и извршења финансијског плана у Основној школи „ Десанка Максимовић“ Ковин;
5. Ревизија система финансијског управљања и контроле у Установи културних делатности „Центар за културу“ Ковин;
6. Праћење и реализација прихваћених
препорука (Центар за социјални рад
„Ковин“ Ковин-накнадна ревизија са
циљем праћења степена извршења
датих препорука и остали субјекти
ревизије у зависности од степена
ризика система).
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Интерни ревизор је у 2019.години
извршио ревизије у складу са Годишњим
планом рада интерне ревизије општине Ковин за 2019.годину. За сваку извршену ревизију интерни ревизор је сачинио нацрт извештаја и коначан извештај и доставио их руководству субјеката ревизије и Председнику
општине Ковин.
2.2. ИЗВЕШТАВАЊЕ ИНТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ
У складу са чланом 30. ставом 1. Правилника о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору интерни ревизор је у обавези да у року од 15
дана, по истеку остављеног рока за приговор,
састави коначан извештај о извршеној ревизији и достави га руководиоцу субјекта ревизије и Председнику општине Ковин.
Интерни ревизор је саставио и доставио
руководиоцима субјеката ревизије и Председнику општине Ковин следеће извештаје:
1. Извештај о извршеној ревизији система набавки у Туристичкој организацији општине Ковин бр.47-1/2019-II
од 11.02.2019.године;
2. Извештај о извршеној ревизији подсистема зарада и путних трошкова
запослених у Предшколској установи
„Наша радост“ Ковин бр. 47-5/2019-II
од 27.03.2019.године;
3. Извештај о извршеној ревизији подсистема отворених поступака јавних
набавки у Општинској управи Ковин
бр.47-7/2019-II од 13.05.2019.године;
4. Извештај о извршеној ревизији подсистема припреме, планирања и извршења финансијског плана у Основној
школи „Десанка Максимовић“ Ковин
бр. 47-9/2019-II од 04.06.2019. године;
5. Извештај о извршеној ревизији система финансијског управљања и контроле у Установи културних делатности „Центар за културу“ Ковин
бр.47-11/2019-II од 01.08.2019.године;
6. Извештај о накнадно извршеној ревизији у Центру за социјални рад „Ковин“ Ковин бр.47-14/2019-II од
16.10.2019. године.
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Претходно наведеним субјектима ревизије укупно су дате 62 препоруке.На уручене
нацрте извештаја ни један субјекат ревизије
није поднео приговор.
У наставку је приказан број препорука
дат појединим субјектима ревизије: Туристичкој организацији општине Ковин 11 препорука, Предшколској установи „Наша радост“ Ковин 10 препорука, Општинској управи Ковин 15 препорука, Основној школи „
Десанка Максимовић“ Ковин 9 препорука,
Установи културних делатности „Центар за
културу“ Ковин 9 препорука, Центру за социјални рад „Ковин“ Ковин 8 препорука.
Одговорна лица субјеката ревизије су,
у складу са чланом 31. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и
стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у
јавном сектору, доставила извештаје о извршењу препорука.
Интерни ревизор је припремио све
прописане документе из области интерне ревизије. Активно је учествовао и у припреми
документа из области финансијског управљања и контроле.
На основу члана 32. Правилника о
заједничким критеријумима за организовање
и стандардима и методолошким упутствима
за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору интерни ревизор је у
обавези да састави и достави, до 15. марта
текуће године за претходну годину, руководиоцу корисника јавних средстава годишњи
извештај о активностима интерне ревизије.
Руководилац корисника јавних средстава,
односно председник општине, доставља на
прописаном обрасцу годишњи извештај о
раду интерне ревизије Централној јединици
за хармонизацију Министарства финансија
најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину.
ОВЛАШЋЕНИ
ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Слободанка Ковачевић
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6. Фебруар 2020. године

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
13.
На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 15. став 1. тачка 4. и члана 60.
став 1. тачка 29. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2019 и 10/2019-испр.) и
члана 5. Одлуке о обезбеђивању средстава за остварење потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине, а на основу Извештаја Комисије за оцену годишњих и посебних програма организација у области спорта за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта
на територији општине Ковин,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 24.01.2020.
године донело је
ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ГОДИШЊЕ
ПРОГРАМЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КОВИН ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
На основу спроведеног поступка за расподелу средстава у области спорта из буџета
општине Ковин за програме, а на основу извештаја Комисије за спровођење поступка расподеле
средстава у области спорта, Општинско веће општине Ковин расподељује средства из буџета
Општине Ковин следећим организацијама у области спорта за финансирање и суфинансирање
програма:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ
СПОРТА
ФК „Раднички“, Ковин
ОК „Баваниште“, Баваниште
КК „Раднички“ Ковин
Карате клуб „Раднички“, Ковин
ОК „Раднички“, Ковин
ОФК „Нова колонија“, Ковин
ФК „Пролетер“, Мраморак
ОФК „Колонија“, Ковин
ФК „Борац“, Плочица
ФК „БСК“, Баваниште
ФК „Омладинац“, Делиблато
ОК „Будућност“, Гај
МРК „Раднички“ Ковин
ФК „Јединство“, Дубовац
Фудбалски савез општине Ковин
Одбојкашки савез општине Ковин
ЖКК „Ковин“, Ковин
ШК „Воја Поштар“
ШК „Раднички“, Ковин
ШК „Баваниште“, Баваниште
Општински рукометни савез Ковин
СД „Раднички“, Ковин
КБВ „Мали змај“ Ковин
ФК „Партизан“ Гај

Предмет
финасирања
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм
Годишњи програм

Износ
предложених
средстава
2.950.000,00
2.000.000,00
1.050.000,00
1.350.000,00
915.000,00
385.000,00
830.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
410.000,00
380.000,00
600.000,00
2.800.000,00
240.000,00
460.000,00
90.000,00
250.000,00
270.000,00
20.000,00
280.000,00
250.000,00
1.100.000,00
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25.
26.

СЛУЖБЕ НИ ЛИСТ

СТК „Дожа“ Скореновац
Спортски савез општине Ковин
УКУПНО:

Годишњи програм
Годишњи програм
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330.000,00
4.100.000,00
23.460.000,00

Члан 2.
Средства за ову намену предвиђена су Одликом о буџету Општине Ковин за 2020. годину,
коју је донела Скупштина општине Ковин („Службени лист општине Ковин“, бр. 11/2019).
Члан 3.
На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Ковин („Службени
лист општине Ковин“, бр. 16/2017) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ковин („Службени лист
општине Ковин“, бр. 17/2016), председник општине Ковин, са изабраним подносиоцима закључује
Уговоре о финансирању и суфинансирању програма.
Уговором из предходног става овог члана биће утврђена права, обавезе и одговорности
уговорних страна.
Члан 4.
Корисници средстава (Организације у области спорта) дужни су да доставе извештај
Општинском већу о утрошку одобрених средстава, односно о реализацији Програма најмање
једном годишње, а најкасније до краја буџетске године.
Организације у области спорта, које извештај из предходног става не доставе, морају да
врате добијена средства и неће им бити додењена средства у наредној години.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 66-1/2020-III од 24. јануара 2020.године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Зоран Николић, дипл.правник

14.
На основу Одлуке Општинског већа
општине Ковин број 463-51/2019-III од 15.
новембра 2019.године и у складу са чланом
99 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019), члана 11. став 1.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“ бр.3/2019) и члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број 1/2019 и 1/2019испр.)

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
24.01.2020. године донело је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН – ПАРЦЕЛЕ 9317/15
и 9317/34 КО КОВИН
Члан 1.
На основу расписаног огласа за прикупљање понуда за отуђење непокретности
из јавне својине општине Ковин, катастарских парцела бр. 9317/15 и 9317/34 КО Ковин, изабрани је као најповољнији понуђач у
поступку прикупљања писмених понуда АД

Страна 10 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

„СРЕМПУТ“ из Руме, Трг ослобођења бр.12,
за отуђење (продају) непокретности и то:




катастарска парцела број 9317/15
у укупној површини од 1ха 00а
00м², уписана у лист
непокретности бр. 6097 КО Ковин
и
катастарска парцела број 9317/34
у укупној површини од 1ха 00а
00м², уписана у лист
непокретности бр. 6097 КО
Ковин.

Члан 2.
Поступак отуђења непокретности
прикупљањем писмених понуда из члана 1.
ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама
Закона о јавној својини, Закона о планирању
и изградњи и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Ковин.
Члан 3.
Комисија за спровођење поступка
прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин, образована Решењем Општинског већа
општине Ковин бр.463-51/2019-III од 15.
новембра 2019.године, спровела је поступак
јавног надметања прикупљањем писмених
понуда за отуђење из јавне својине општине
Ковин непокретности описаних у члану 1.
ове Одлуке.
У поступку је прибављен извештај
надлежног пореског органа о процени тржишне вредности предметне непокретности.
Комисија је након спроведеног поступка и отварања приспелих понуда дана 23.
децембра 2019.године сачинила Записник о
отварању писмених понуда са предлогом Општинском већу општине Ковин о прихватању
понуде АД „СРЕМПУТ“ из Руме, Трг ослобођења бр.12, као једине приспеле и валидне понуде о отуђењу из јавне својине општине Ковин непокретности из члана 1.ове
Одлуке.
Члан 4.
Укупна тржишна вредност непокретности из члана 1.ове Одлуке утврђена је од
стране надлежног пореског органа и иста
износи 4,75 € / м²
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Изабрани понуђач доставио је понуду
на износ од 4,75 € по м²
Члан 5.
О отуђењу непокретности из члана 1.
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин
закључиће се уговор о отуђењу-купопродаји
непокретности који ће бити оверен код
Јавног бележника.
Рок за закључење Уговора је 30 дана
од дана доношења Одлуке надлежног органа
о избору најповољнијег понуђача.
Пре закључења Уговора прибавиће се
мишљење Правобранилаштва општине Ковин.
Уколико Стицалац не закључи Уговор о отуђењу-купопродаји непокретности из
члана 1. овог уговора у року од 30 дана од
дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача, или не плати купопродајну
цену у року од 30 дана од дана закључења
уговора, губи право на повраћај уплаћеног
депозита у износу од 9.479,99 € .
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 463-1/2020-III од 24. јануара 2020.
године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Зоран Николић, дипл.правник

15.
На основу члана 51 Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“ бр.72/2011,
88/2013,
105/2014,
104/2016-др.закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018 ), члана 60 став
1 тачка 13 Статута општине Ковин („Сл. лист
општине Ковин“ број 1/2019 и 10/2019-испр.)
и писменог захтева Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Полицијске управе Панчево, Полицијске станице
Ковин број 402-5/20 од 21.01.2020. године,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
24.01.2020. године, донелo је
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ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА
ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА
I
ОПШТИНА КОВИН преноси право
коришћења на покретним стварима која није
неопходна за вршење послова из делокруга
општине Ковин- и то:
1. HP RACUNAR G2 MT i38100/8GB/256GB/UHD Graphics
630/DVDRW/WIN 10 Pro – 2 kom
2. Philips LCD 18.5" 193V5LSB2 HD
Monitor – 2 kom
3. HP LaserJet Pro M404dn Mrezni
dupleks stampac – 1 kom
4. CIKLOMETAR – 1 kom

на Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа Панчево, Полицијска станица Ковин.
II
Покретне ствари из тачке I ове Одлуке преносе се ради унапређења процеса
рада и ефикаснијег обављања послова из
делокруга Полицијске станице Ковин
III
Покретне ствари из члана 1 ове Одлуке преносе се Полицијској станици Ковин
на трајно коришћење без накнаде.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 09-3/2020-III од 24. јануара 2020.
године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Зоран Николић, дипл.правник

16.
На основу члана 44. Пословника о раду Општинског већа општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2019), а у вези
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са чланом 35. Одлуке о снабдевању водом за
пиће („Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/12,
11/14, 11/16, 1/17 и 12/18)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
24.01.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ НОРМАТИВА О
ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ДИСТРИБУЦИЈИ
ВОДЕ
I
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење
Општинског већа општине Ковин број 35210/2010-III од 07.5.2010. године, о давању
сагласности на Одлуку о усвајању норматива
о пречишћавању и дистрибуцији воде.
II
Решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а примењиваће се од
стране ЈП „Ковински комуналац“ Ковин од
испостављања рачуна за извршене комуналне
услуге за јануар 2020. године.
III
Решење објавити
листу општине Ковин“.

у

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 352-9/2020-III од 24. јануара 2020.
године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Зоран Николић, дипл.правник

АКТА КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
17.
На основу члана 38. став 5. Закона о
удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009,
99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон),
члана 7. став 3. алинеја 1. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма рада и пројеката удружења (Сл.лист општине Ковин",
бр. 5/2016) и тачке II став 1. алинеја 2. Решења о образовању Комисије за расподелу
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средстава удружењима ("Сл.лист општине
Ковин", бр. 01/2019),
КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА, на седници
одржаној дана 20.01.2020. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин
и критеријуми за избор програма од јавног
интереса (у даљем тексту: програми) које
реализују удружења грађана а који се финансирају из буџета општине Ковин , поступак
спровођења јавног конкурса за избор програма удружења, као и права и обавезе корисника чији је програм изабран да буде финансиран из средстава буџета општине Ковин.
Члан 2.
Комисија ради на седницама и одлучује консензусом, а радом Комисије руководи председник Комисије.
О седницама Комисије води се записник који се на крају рада потписује, архивира и чува у финансијској документацији
Општинске управе.
Члан 3.
Комисија обавља следеће послове:
1. доноси Правилник о начину и критеријумима за избор програма и пројеката
које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Ковин за 2019.
годину;
2. припрема јавни позив за избор
програма које реализују удружења грађана и
финансирају се из буџета општине Ковин;
3. израђује конкурсну документацију
4. јавни позив објављује на сајту општине и у средствима јавног информисања;
5. разматра пријаве на конкурс;
6. врши рангирање програма и пројеката који се предлажу за финансирање или
суфинансирање;
7. припрема предлог одлуке о расподели средстава за финансирање или суфинан-
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сирање програма коју доноси Општинско веће општине Ковин;
8. припрема извештаје о реализацији
програма и пројеката и о финансијском
утрошку средстава на крају године;
9. врши и друге послове у складу са
Одлуком о финансирању и суфинансирању
програма рада и пројеката удружења.
Члан 4.
Под програмима и пројектима из члана 1. ове Одлуке сматрају се програми и пројекти у области: социјалне заштите, борачкоинвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите
интерно-расељених лица и избеглица, подстицања наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања
људских и мањинских права, родне равноправности, задовољења потреба младих, образовања, науке, културе, туризма, заштите
животне средине, одрживог развоја, заштите
животиња, заштите потрошача, развоја предузетништва, борбе против корупције, заштите од пожара као и хуманитарни и други
програми којима се задовољавају јавне потребе. Програмима и пројектима може бити
предвиђена организација манифестација од
значаја за општину Ковин.
Члан 5.
Висина средстава за финансирање
програма из члана 4. овог Правилника утврђује се сваке године Одлуком о буџету општине Ковин.
Неће се финансирати или суфинансирати учешће на семинарима, плате запослених, дневнице као и иницијативе које
доносе профит удружењима.
Путни трошкови могу бити финансирани до 25% од укупно одобрених средстава
удружењу, а трошкови репрезентације, односно угоститељских услуга до 35% укупно
одобрених средстава.
Члан 6.
Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и
пројеката имају удружења која испуњавају
следеће услове:
- да су основана у складу са важећим
прописима којима је уређено оснивање удружења, невладиних организација и других
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субјеката који се баве делатношћу из члана 4.
ове Одлуке;
- да је седиште удружења на територији општине Ковин или да програме и пројекте од јавног интереса реализује на територији општине Ковин;
- да удружења имају усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног интереса;
- да деловање удружења није политичке природе.
Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и
пројеката имају и регионална удружења, под
условом да реализују активности од јавног
интереса за потребе грађана општине Ковин.
Члан 7.
Приоритет за доделу средстава ће
имати удружења која:
- располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката;
- своје програме рада усмеравају ка
већем броју корисника;
- имају висок степен успешности у
реализовању програма и пројеката;
- своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким
документима на локалном и националном
нивоу.
Члан 8.
Средства из члана 5. овог Правилника
се додељују на основу Јавног конкурса.
Општинско веће расписује Јавни конкурс, а Комисија спроводи поступак.
Члан 9.
Јавни конкурс мора да садржи:
- предмет Јавног конкурса,
- намену и износ средстава за који се
конкурс спроводи,
- датум почетка и завршетка конкурса,
- могуће учеснике на конкурсу (ко
може аплицирати),
- посебни захтеви (услови) и ограничења,
- критеријуми за доделу средстава,
- рок за пријављивање на конкурс,
- начин објављивања конкурса,
- потребну документацију која се
подноси уз пријаву и
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- адреса на коју се достављају пријаве.
Члан 10.
Пријава на конкурс за избор програма
удружења која се финансирају из буџета општине Ковин подноси се Комисији за расподелу средстава удружењима, на обрасцу
"Пријава на конкурс".
Образац пријаве на конкурс преузима
се у Општинској управи Ковин, у канцеларији Групе за локално-економски развој
или са сајта општине Ковин.
Члан 11.
Подносиоци пријава на јавни конкурс дужни су да поднесу:
- Образац за писање предлога пројекта – Прилог 1;
- Финансијски план за 2020. годину
са структуром средстава – Прилог 2;
- Образац наративног буџета за
програме/пројекте удружења – Прилог 3;
- Оригинал изјаву овлашћеног лица
удружења, дату под материјалном и кривичном одговорношћу да ће се средства трошити наменски, потписану и оверену печатом –
Прилог 4,
- Статут удружења,
- План и програм рада за 2020. годину
и
- Референце и друге публикације о активностима удружења уколико имају;
Члан 12.
Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини
се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници Општинске управе Ковин, или препорученом
пошиљком са обавезним навођењем адресе:
"Општинска управа Ковин - Комисији за расподелу средстава удружењима, Улица ЈНА
бр. 5, 26220 Ковин" и навођењем речи "НЕ
ОТВАРАТИ ДО САСТАНКА КОМИСИЈЕ".
Приликом отварања пријава, Комисија води записник о отварању пријава, након
чега се приступа разматрању истих.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати, а исте ће бити враћене
подносиоцу.
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Члан 13.
Комисија разматра пријаве у складу
са условима конкурса и оцењује програме,
односно пројекте, на основу следећих критеријума:
1. квалитет пројекта и усклађеност са
јавним позивом;
2. остварени резултати удружења,
односно невладине
организације у претходним годинама;
3. допринос развоју локалне демократије и локалних акционох планова;
4. подстицање економског развоја на
територији општине Ковин;
5. допринос очувању животне средине и одрживог развоја.
6. усклађеност Статута удружења са
активностима из Програма рада и Финансијског плана за текућу годину.
На основу оцене програма, односно
пројеката, Комисија сачињава извештај и
утврђује Предлог одлуке о избору програма
који ће се финансирати, са навођењем износа
новчаних средстава који би био додељен
одређеном удружењу.
Извештај, са Предлогом одлуке, доставља се Општинском већу општине Ковин.
На основу Предлога одлуке, Општинско веће доноси Одлуку о финансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета
општине Ковин.
Члан 14.
На основу Одлуке из члана 13. став 4.
овог Правилника, Председник општине Ковин закључује појединачне уговоре о финансирању програма од јавног интереса које
реализују удружења грађана и који се
финансирају из буџета општине Ковин.
Уговором из претходног става овог
члана утврђују се права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију
програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних
страна.
Уговор се закључује најкасније у року од 30 дана, а уколико се подносилац одобреног програма/пројекта не одазове позиву
за закључивање уговора у року од 30 дана од
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дана пријема позива, сматраће се да је
одустао од предлога програма/пројекта.
Члан 15.
Удружења су дужна да средства користе искључиво за намене за која су додељена.
Средства ће се дозначавати кориснику средстава на основу поднетог захтева и
пратећих финансијских исправа (профактуре, уговори и др.).
Удружења којима су додељена средства, дужна су да у року од 15 дана по завршетку програма или пројекта доставе извештај о реализацији програма или пројекта
комисији за реализацију средстава удружењима.
Корисник који није доставио извештај из става 2. овог члана, губи право учешћа на наредном кункурсу.
Уколико се утврди да изабрани корисници добијена средства нису наменски
утрошили, дужни су да добијена средства
врате, а у супротном неће бити разматрано
њихово учешће на наредном конкурсу. За
ненаменски утрошена средства предузеће се
Законом предвиђене мере.
Члан 16.
Општина задржава право да не
додели сва расположива средства, планирана
буџетом за ове намене, као и да захтева
анексирање закљученог уговора, уколико се
утврди да поједине буџетске ставке програма
рада/пројекта не одговарају реалним потребама, уколико се утврди да удружење не остварује планиране резултате или не спроводи
планиране активности, у случају ванредних
околности, као и у случају евентуалних потешкоћа у реализацији буџета општине
Ковин.
Члан 17.
За све што није предвиђено овим
Правилником, изворно се примењују одредбе
Одлуке о финансирању и суфинансирању
програма рада и пројеката удружења ("Сл.
лист општине Ковин", бр. 5/2016) и Решења о
образовању Комисије за расподелу средстава
удружењима ("Сл.лист општине Ковин", бр.
1/2019).
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Члан 18.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о начину и критеријумима за избор програма и пројеката
које реализују удружења грађана и финанисрају се из буџета општине Ковин број:
016-2/2019-III од 18.02.2019. године.
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се
у "Службеном листу општине Ковин".
КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
Број: 016-2/2020-III од 20. јануара 2020.
године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Ратко Мосуровић
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