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АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ КОВИН
56.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009,
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012,
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), тачке
3. Одлуке о распуштању Скуштине општине
Ковин и образовању Привременог органа општине Ковин („Сл. Гласник РС“ број /2020),
члана 17. Одлуке о буџету општине Ковин за
2020. годину („Сл.лист општине Ковин“ бр.
11/2019) и члана 36. Пословника о раду
Привременог органа општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“ бр. 4/2020),
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
06.4.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2020. годину,
раздео 4. Општинска управа, Програм 15- Локална самоуправа -програмска класификација 0602, Програмска активност –Текућа буџетска резерва- програмска класификација
0602-0009, функционална класификација 160,
позиција 188, економска класификација 499ТЕКУЋА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се
средства у износу од 6.000.000,00 динара, у
корист директног корисника Општинска
управа Ковин- за набавку пакета са основним животним намирницама и средствима
за хигијену за лица у стању социјалне угрожености.
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Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа Ковин, Програм 11. – Социјална и дечија заштита (програмска класификација 0901), Програмска активност: једнократне помоћи и други облици помоћи (програмска класификација 0901-0001), функција
070 – Социјална помоћ некласификована на
другом месту, позиција 120, економска
класификација 472- Накнаде за социијалну
заштиту из буџета износ од 6.000.000,00
динара, извор 01 – Приходи из буџета.
Члан 3.
Одељење за буџет и финансије Општинске управе Ковин извршиће измене у
Финансијском плану Општинске управе Ковин и плану јавних набавки за 2020. годину.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-44/2020-I од 06. априла 2020. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

57.
На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009,
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012,
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), тачке
3. Одлуке о распуштању Скуштине општине
Ковин и образовању Привременог органа општине Ковин („Сл. Гласник РС“ број
14/2020), члана 36. Пословника о раду Привременог органа општине Ковин („Сл.лист
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општине Ковин“ бр. 4/2020) и члана 18. Одлуке о буџету општине Ковин за 2020.
годину („Сл.лист општине Ковин“ бр.
11/2019)
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2020. годину,
раздео 4. Општинска управа, Програм 15Локална самоуправа -програмска класификација 0602, Програмска активност –Стална
буџетска резерва- програмска класификација
0602-0010, функционална класификација 160,
позиција 189, економска класификација 499СТАЛНА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се
средства у износу од 157.548,00 динара, у
корист директног корисника Општинска
управа Ковин- КОРИСНИК ДОМ ЗДРАЉА
КОВИН, за набавку додатних количина
заштитне личне опреме и дезинфекционих
средстава.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа Ковин-корисник Дом здравља Ковин, Програм 12. –Здравствена заштита (програмска класификација 1801), Програмска
активност- Функционисање установа примарне здравствене заштите (класификација
1801-0001), функционална класификација
721-Опште медицинске услуге, позиција 141,
економска класификација 464-Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања,
износ од 157.548,00 динара, извор 01 –
Приходи из буџета.
Члан 3.
Одељење за општу управу и јавне
службе и Одељење за буџет и финансије Општинске управе Ковин извршиће измене у
финансијском плану и уговору о финансирању Дома здравља Ковин за 2020. годину.
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Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-40/2020-I од 27. марта 2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог.
58.
На основу члана 62. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број
54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исп., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Ковин и образовању Привременог органа
општине Ковин („Сл. Гласник РС“ број
14/2020), и члана 36. Пословника о раду привременог органа општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“ бр.4/2020),
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана
27.3.2020. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Налаже се привремена обустава извршења појединих расхода и издатака свим
корисницима средстава буџета општине
Ковин.
2. Од привремене обуставе извршења из
тачке 1. овог Закључка изузимају се:
- категорија 41-Расходи за запослене;
- група конта 421-Стални трошкови;
- група конта 423-Услуге по уговору-само
већ уговорене услуге до истека уговора,
услуге неопходне у ванредној ситуацији,
хитне интервенције по налогу
инспекције, услуге чувања понтона и
услуге за које постоји законски основ;
- група конта 424-Специјализоване
услуге-само за медицинске и
лабораторијске услуге, услуге неопходне
за потребе ванредних ситуација, услуге
пољочуварске службе, одржавања
хигијене и зоохигијене и већ уговорене
услуге које се не могу отказати;
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- група конта 425-Текуће поправке и
одржавање-само у случају отклањања
последица елементарних непогода, по
налогу инспекције, или већ уговорених
обавеза.
-група конта 426-Материјал-само
медицински и лабораторијски материјал,
материјал за потребе ванредних
ситуација, и неопходни материјал за
смањен обим посла, по налогу
инспекције или већ уговорена испорука
материјала;
-категорија 44-Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања;
-категорија 47-Социјално осигурање и
социјална заштита;
-категорија 48-Остали расходи (само
дотације Црвеном крсту Србије,
Спортском савезу и спортским
клубовима за плаћање сталних трошкова
и трошкова плата, политичким
странкама, као и новчане казне и пенали
по решењу судова, порези и таксе);
Издаци категорије 51-Основна средства
извршиће се само за већ преузете обавезе,
по приоритетима. Надлежна одељења
сагледаће могућност обустављања започетих радова.
Обустављају се службена путовања у
иностранству и земљи. Употреба сопственог возила у службене сврхе дозвољена је
само у хитним случајевима. Обуставља се
исплата накнаде комисијама до окончања
ванредног стања, осим комисија које раде
у роковима утврђеним законом и савета
месних заједница.
Корисници који се финансирају преко
групе конта 463 и 464 (индиректни буџетски корисници Републике Србије) поступаће по тачки 2. овог Закључка.
Налаже се корисницима средстава буџета
општине Ковин да не преузимају обавезе
за расходе и издатке, који нису изузети
од привремене обуставе извршења, као и
да преузму мере и радње за одлагање измиривања већ преузетих обавеза.
Изузетно од тачке 4. овог Закључка, корисници средстава буџета општине Ковин могу преузети обавезе за расходе и
издатке који нису изузети од привремене
обуставе извршења уз сагласност Привременог органа, а на предлог начелника
Начелника Општинске управе, Одељења
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за буџет и финансије и надлежног
одељења директног корисника-Општинске управе Ковин.
8. Овај Закључак ступа на снагу одмах,
објавиће се у „Службеном листу општине
Ковин“, на интернет страници општине и
биће достављен свим директним и индиректним буџетским корисницима.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КОВИН
Број:40-42/2020-I од 27. марта 2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог
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