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ОПШТИНЕ КОВИН
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КОВИН, 20. СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

КОВИН
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
274.
На основу члана 104. став 1. Закона о
туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и
88/10), члана 20. став 1. тачка 23. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07),
члана 19. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, бр. 62/06) и члана 39. став 1.
тачка 7. у вези са чланом 15. став 1. тачка 24.
Статута општине Ковин („Службени лист
општине Ковин“, бр. 16/09 и 22/09),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
20.9.2011. године, донела је
О Д Л УК У
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се обвезници,
висина, олакшице, рокови и начин плаћања
боравишне таксе за боравак у угоститељским
објектима за смештај на територији општине
Ковин.
Члан 2.
Боравишну таксу плаћа лице за сваки
дан боравка у угоститељском објекту за
смештај, изван свог пребивалишта.
Угоститељским објектом за смештј у
смислу ове одлуке сматра се: хотел, мотел,
камп, пансион, преноћиште, одмаралиште,
кућа, апартман, соба , сеоско туристичко
домаћинство, ловачка колиба, ловачка кућа,
ловачка вила и други објекти за пружање
услуга смештаја.

Члан 3.
Висина боравишне таксе утврђује се
у износу од 70 динара дневно.
Висина боравишне таксе из става 1.
овог члана усклађује се једном годишње са
порастом цена на мало у Републици Србији,
према објављеним подацима надлежне
организације за послове статистике.
Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:
1. деца до седам година старости;
2. особе са инвалидитетом и са телесним
оштећењима од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни
инвалиди рата од прве до пете групе, лица
оболела од дистрофије и сродних мишићних
и неуромишићних обољења, параплегије и
квадриплегије, церебралне и дечје парализе
и мултиплекс склерозе, особе ометене у
развоју, особе оболеле од малигних обољења,
инсулин зависне шећерне болести, психозе,
епилепсије, хемофилије, трајне хроничне
бубрежне инсуфицијенције на дијализи,
особе које се лече у вези са ХИВ инфекцијом,
туберкулозом, цистичним фиброзом, аутоимуним систематским болестима, као и
пратилац неведених особа.
3. ученици и студенти који организовано
бораве у угоститељским објектима за смештај ради извођења спортско-рекреативних и
других активности по програму министарства надлежног за послове просвете,
студенти који оргнизовано бораве у угоститељским објектима за смештај ради
извођења обавезне наставе у складу са
наставним планом обаразовне установе, као и
ученици републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама;
4. деца, ученици, студенти српске националности из других држава и њихови
пратиоци који организовано бораве на
територији општине Ковин, без обзира на
сврху њиховог боравка;
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5. страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима
ослобођени плаћања таксе.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају
лица од седам до петнаест година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају
боравишну таксу ако поднесу доказ да су
испуњени услови из става 1. овог члана
(чланска карта, потврда школе, односно
друге образовне установе, налаз и мишљење
конзилијума лекара о врсти болести, решење
надлежног органа о инвалидности, потврда
Општинске управе Ковин о боравку лица
наведених у тачки 4.
Члан 5.
Наплату боравишне таксе врше
субјекти који пружају услуге смештаја,
Туристичка организација општине Ковин и
привредни субјекат или друго правно лице
регистровано за обављање привредне
делатности преко којих физичка лица , на
основу уговора, пружају угоститељске услуге
у домаћој радиности, односно сеоском
туристичком домаћинству (у даљем тексту:
давалац смештаја).
Давалац
смештаја
наплаћује
боравишну таксу истовремено са наплатом
услуге смештаја.
Ако давалац смештаја не наплати
боравишну таксу, дужан је да на свој терет
уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 6.
Давалац смештаја дужан је да у
рачуну за услуге смештаја посебно искаже
износ боравишне таксе, као и да наведе
основ ослобађања плаћања или умањења
износа боравишне таксе, у складу са чланом
4. ове Одлуке.
Члан 7.
Средства од наплаћене боравишне
таксе давалац смештаја уплаћује у року од 8
дана по истеку сваких петнаест дана у
месецу.
Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне
таксе приход су буџета општине Ковин и
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уплаћују се на рачун 840-714552843-83, по
моделу 97 и позивом на број 29-217.
Средства из става 1. користе се у
складу са Одлуком о буџету општине Ковин.
Члан 9.
Надзор над спровођењем ове Одлуке
врши Општинска управа Ковин, Одељење за
финансије, Одсек за локалне приходе.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања
боравишне таксе, застарелости наплате,
обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано овом Одлуком сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 11.
Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. давалац смештаја не наплати
боравишну таксу истовремено са наплатом
услуге смештаја
(члан 5. став 2. ове одлуке);
2. давалац смештаја у рачуну за
услуге смештаја не искаже посебно износ
боравишне таксе и не наведе основ
ослобађања или умањења износа боравишне
таксе
(члан 6);
3. давалац смештаја не уплати
средства боравишне таксе у прописаном року
(члан 7.)
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00
динара.
За прекшај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном од
5.000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлуке о боравишним
таксама
(„Службени
лист
општина
Смедерево и Ковин“, бр. 4/02 и „Службени
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лист општине Ковин“, бр. 1/08, 23/09 и
13/2010).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“, а примењује се од 1.
јануара 2012. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 434-20/2011-I од 20. 9. 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

275.
На основу члана 93. став 4. и члана
185. став 6-12 Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
24/11), члана 32. став 1. тачка 3. и 14. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07), члана 6. став 1. тачка 6. Закона о
финансирању локалне самоуправе ( „Сл.
гласник РС“, бр. 62/06) и члана 39. став 1.
тачка 7. и 16. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/09 и 22/09),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
20.9.2011. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Члан 19. Одлуке о утврђивању
накнаде
за
уређивање
грађевинског
земљишта („Сл. лист општине Ковин“, бр.
6/2010) мења се и гласи:
„Члан 19.
„Накнада за уређивање грађевинског
земљишта у поступцима легализације за
породичне стамбене објекте и станове у
стамбеним зградама чија је нето корисна
површина до 100 м2 умањује се за 99% за
сваких 25 м2 по члану породичног
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домаћинства, а за следећих 100 м2 нето
корисне површине у истом објекту, накнада
се умањује за 60%.
Право на умањење из става 1. овог
члана има лице које је поднело захтев за
легализацију објекта који је изграђен до 11.
септембра 2009. године, као и лице које је на
том објекту стекло право својине до 5.
априла 2011. године и које је трајно решило
своје стамбено питање под условом да он и
чланови његовог породичног домаћинства
(брачни друг, деца рођена у браку или ван
брака, усвојена или пасторчад, који са
подносиоцем захтева живе у заједничком
домаћинству) немају другу непокретност на
територији општине Ковин.
Накнада из става 1. овог члана може
се умањити и власницима породичних стамбених зграда и станова у стамбеним зградама
у износу од 60% у односу на висину накнаде
за уређивање грађевинског земљишта прописану овом Одлуком, за првих 100 м2 у
објекту, без обзира на укупну површину
објекта, односно стана и без испуњења
услова прописаних у ставу 2. овог члана.
Умањење накнаде из става 1. и 3. овог
члана могу остварити лица која са Фондом за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу закључе уговор о уређивању
међусобних односа у погледу накнаде за
уређивање грађевинског земљишта до 30.
јуна 2012. године.
Након рока наведеног у ставу 4. овог
члана, обрачун и уговарање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта ће се
вршити по критеријумима и мерилима из ове
Одлуке без умањења висине накнаде.“
Члан 2.
После члана 19.додају се нови
чланови 19а, 19б, 19в, 19г, 19д. који гласе:
„Члан 19а
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
у
поступку
легализације
обрачунава се на нето корисну површину
објекта без обзира на врсту и намену објекта.
Члан 19б.
Накнада из члана 19. ове Одлуке
може се платити у једнаким месечним ратама
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на период који не може бити дужи од 20
година.
У случају уговарања плаћања накнаде
за уређивање грађевинског земљишта на
одложено плаћање у смислу става 1. овог
члана, износ месечне рате може износити
најмање 1.000,00 динара, а рок отплате се
утврђује у складу са најнижим износом
месечне рате.
Обвезник
плаћања
накнаде
у
поступку легализације уколико је уговорио
плаћање накнаде на рате може исплатити
неисплаћени део накнаде у целини, под
условом да је измирио претходно доспеле
рате и исти има право на умањење
преосталог неисплаћеног дела накнаде у
висини од 20%.
У случају уговарања начина плаћања
накнаде у смислу овог члана обвезник је
дужан да положи средства обезбеђења у
моменту закључивања уговора у свему према
члану 21. став 3. и 4. ове Одлуке.
Плаћање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта може се уговорити у
целини у року од 8 дана од дана закључивања
уговора и уз обрачун попуста забог плаћања
у целини у висини од 20%.
Члан 19в
За објекте у поступку легализације
инвеститор за обрачун накнаде за уређивање
грађевинског земљишта прилаже документацију у складу са законским и подзаконским
прописима.
Подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства (брачни друг,
деца рођена у браку, ван брака, усвојена и
пасторчад који живе са подносиоцем захтева
у заједничком домаћинству) који имају у
својини другу непокретност за становање на
територији општине Ковин, немају право на
умањење из члана 19. став 1. ове Одлуке.
Члан 19г
При подношењу захтева за обрачун
накнаде
за
уређивање
грађевинског
земљишта у поступку легализације у смислу
члана 19. ове Одлуке подносилац захтева за
обрачун накнаде Фонду за грађевинско
земљиште, путеве и комуналну потрошњу
подноси поред захтева и изјаву два сведока о
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члановима заједничког породичног домаћинства, оверену пред судом или органом
управе и за сваког члана заједничког
породичног домаћинства уверење о имовинском стању Службе за катастар непокретности Ковин.
Члан 19д
За издавање грађевинске дозволе у
поступку легализације за објекте изграђене
из средстава буџета Републике Србије,
Аутономне покрајине Војводине, односно
општине Ковин , односно правних лица чији
је оснивач Република Србија, Аутономна
покрајина Војводина , односно општина
Ковин, не подноси се доказ о уређивању
међусобних
односа
са
Фондом
за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин.
Члан 3.
У члану 25. после става 1. додаје се
став 2, који гласи:
„Уговор о финансирању изградње
недостајуће инфраструктуре са власником
односно закупцем грађевинског земљишта
закључује Фонда за грађевинско земљиште,
путеве и комуналну потрошњу општине
Ковин.“
Члан 4.
Члан 26. брише се.
Члан 5.
Члан 27. брише се.
Члан 6.
Члан 28. мења се и гласи:
„Члан 28.
За објекте који ће се градити на
локацији, односно зони која се комунално
опрема средствима власника, односно
закупца накнада за уређивање грађевинског
земљишта се умањује за стварне трошкове
комуналног опремања, а највише до 60% од
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висине накнаде утврђене према мерилима за
обрачун за ту локацију, односно зону.
Лицима која су власници на
грађевинском земљишту на коме је важећим
планским документима планирана изградња
комуналне инфраструктуре може се признати
тржишна вредност земљишта као стварни
трошак комуналног опремања земљишта.“
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 418-5/2011-I од 20. септембра 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

276.
На основу члана 4. став 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр.
25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр., и
123/07-др.закон), члана 103-106. Закона о
енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 57/2011),
члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и
члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине
Ковин („Сл. гласник РС“, бр. 16/09 и 22/09),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
20.9.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ
ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног
предузећа за послове дистрибуције гаса („Сл.
лист општина Смедерево и Ковин“, бр.
7/1996 и 8/1998 и „Сл. лист општине Ковин“,
бр. 2/2003 и 5/2011), члан 3. мења се и гласи:
„Делатности Јавног предузећа су:
35.22 Дистрибуција гасовитих горива
гасоводом
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35.23 Трговина гасовитим горивима преко
гасоводне мреже
33.11 Поправка металних производа
42.21 Изградња цевовода
43.12 Припрема градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатских система
82.99 Остале услужне активности подршке
пословању.
Јавно предузеће може да обавља и
друге делатности утврђене Статутом, у
складу са законом.“
Члан 2.
У члану 4. став 2. речи „у улици ЈНА
бр. 19“ замењују се речима „у улици
Светозара Марковића бр. 15“.
Члан 3.
У члану 6. речи: „Законом о
транспорту, дистрибуцији и коришћењу
природног гаса“ замењују се речим:
„Законом о енергетици“, а речи: „Уредбом о
општим условима за испоруку природног
гаса“ замењују се речима: „Уредбом о
условима за испоруку природног гаса.“
Члан 4.
Члан 7. мења с и гласи:
„Јавно предузеће одговорно је за:
1) сигуран и поуздан рад дистрибутивног
система и квалитет испорученог гаса у
складу са квалитетом гаса кога добије од ЈП
„Србија гас“.
2) безбедан рад дистрибутивног система на
територији општине Ковин;
3) планирање развоја којим се омогућује
дугорочна способност дистрибутера да
испуни захтеве корисника гаса;
4)
недискриминаторски
приступ
дистрибутивном систему;
5) управљање повереним дистрибутивним
системом;
6) исправност и поузданост мерења
испорученог гаса.
Члан 5.
гласи:

После члана 7. додаје се члан 7а, који
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„Члан 7а
Јавно
предузеће
као
оператер
дистрибутивног система гаса дужно је да:
1) одржава и развија дистрибутивни ситем;
2) донесе правила о раду дистрибутивног
система;
3) донесе средњорочни план развоја
дистрибутивног система;
4) у оквиру годишњег извештаја о раду
сачини детаљни извештај о испоруци гаса и
исти достави Скупштини општине на
усвајање;
5) предузме мере за смањивање губитака у
дистрибутивном систему;
6) набавља природни гас од ЈП „Србијагас“;
7) не прави дискриминацију између
корисника дистрибутивног система;
8) корисницима дистрибутивног система
пружа
информације
путем
средстава
локалног јавног информисања;
9) предузима потребне мере у току
коришћења дистрибутивног система;
10) размењује информације неопходне за
безбедно и сигурно функционисање система
са другим операторима система;
11) предузима мере за повећање енергетске
ефикасности и заштиту животне средине;
12) уређује друга питања за рад
дистрибутивног система.“
Члан 6.
У члану 8. став 1. речи „Закона о
транспорту, дистрибуцији и коришћењу
природног гаса“ БРИШУ СЕ, а речи :
„Уредбом о општим условима за испоруку
природног гаса“ замењују се речима:
„Уредбом о условима за испоруку природног
гаса“
Члан 7.
У члану 11. речи: „Законом о
транспорту, дистрибуцији и коришћењу
природног гаса“ замењују се речим:
„Законом о енергетици“, а речи: „Уредбом о
општим условима за испоруку природног
гаса“ замењују се речима: „Уредбом о
условима за испоруку природног гаса.“
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Члан 8.
После члана 11. додају се нови
чланови 11а. и 11б, који гласе:
„Члан 11а
Јавно предузеће као дистрибутер
природног гаса доноси Правила о раду
дистрибутивног система, којима се уређује:
1) начин планирања развоја дистрибутивног
система;
2)
планирање
рада
и
управљања
дистрибутивним системом;
3) технички услови за прикључење на
дистрибутивни систем;
4) приступ дистрибутивном систему;
5) правила о мерењу са дефинисаном
потребном опремом у зависности од
положаја мерног места у систему и врсте
корисника система;
6) коришћење и одржавање објеката;
7) поступци у случају поремећаја у раду
дистрибутивног система;
8) врста и обим података који се размењују
са другим енергетским субјектима и
корисницима система, процедуре и динамика
размене;
9) обавезе корисника дистрибутивног
система;
10) друга питања неопходна за рад
дистрибутивног система.
Правила се објављују у „Службеном листу
општине Ковин“.
Члан 11б.
Јавно
предузеће
као
оператер
дистрибутивног система врши контролу
унутрашњих гасних инсталација у објектима
крајњег купца у складу са законом којим се
уређује цевоводни транспорт.
Крајњи купац је дужан да обезбеди
одржавање унутрашњих гасних инсталација
у свом објекту поверавањем тих послова
предузећу, односно другом правном лицу
или предузетнику који испуњава услове у
складу са законом којим се уређује
цевоводни транспорт.
Лица Јавног предузећа која врше
контролу унутрашњих гасних инсталација
обавезна су да поседују писмено овлашћење
директора Јавног предузећа.
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Члан 9.

Члан 1.

У члану 13. став 2. речи: „Законом о
транспорту, дистрибуцији и коришћењу
природног гаса“ замењују се речим:
„Законом о енергетици.“

У Одлуци о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист
општине Ковин“, бр. 19/2006, 6/2007,
17/2008, 4/2009 и 18/2009) у члану 3. додаје
се нови став 1. који гласи:
„Правно лице коме су поверени послови
производње топлотне енергије, дистрибуције
и управљања дистрибутивним системом и
снабдевањем купаца топлотном енергијом
одговорно је за одржавање, рад и развој
дистрибутивног система усклађеног са
потребама купаца којима се испоручује
топлотна енергија на подручју насељеног
места Ковин.“
Досадашњи став 1, 2. и 3. постају
ставови 2, 3. и 4.
У досадашњем ставу 1. који постаје
став 2. после речи „ Скупштина општине
Ковин“ додају се речи „на предлог правног
лица коме су поверени послови производње
топлотне
енергије,
дистрибуције
и
управљања дистрибутивним системом и
снабдевањем купаца топлотном енергијом.

Члан 10.
У члану 16. речи „Извршног одбора“
замењују се речима „Општинског већа.“
Члан 11.
Овлашћује се Комисија за прописе да
утврди пречишћен текст Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за послове дистрибуције
гаса.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листи општине Ковин.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 025-17/2011-I од 20. 9. 20111. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

277.
На основу члана 178. Закона о
енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 57/2011),
члана 2. Закона о комуналним делатностима
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), члана
20. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007)
и члана 39. став 1. тачка 7. у вези са чланом
15. став 1. тачка 6. Статута општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 16/09 и
22/09),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
20.9.2011. године, донела је
ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ
ЕНЕРГИЈОМ

Члан 2.
У члану 5. после става 1. додаје се
став 2, који гласи:
„Правно лице коме су поверени послови
производње топлотне енергије, дистрибуције
и управљања дистрибутивним системом и
снабдевања купаца топлотном енергијом
дужно је да послове обавља на принципима
јавности и недискриминације.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 3.
У члану 15.после става 2. додаје се
став 3, који гласи:
„Правила о раду објављују се у „Службеном
листу општине Ковин.“
Члан 4.
Овлашћује се Комисија за прописе да
утврди пречишћен текст Одлуке о условима
и начину снабдевања топлотном енергиом.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 352-23/2011-I од 20. септембр 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

278.
На основу члана 29. став 3. и и 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Службеми гласник РС“ , број
72/09 и 52/2011), члана 15. став 1. тачка 2.
Закона о националним саветима националних
мањина („Службени гласник РС“ , број
72/09),
члана 2. став 3. Уредбе о
критеријумима за доношење акта о мрежи
предшколских установа и мрежи основних
школа („Службени гласник РС“, број 80/10) и
члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине
Ковин („Службени лист општине Ковин“,
број 16/09 и 22/09),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 20.9.2011. године,
донела је
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број,
структура
и
просторни
распоред
предшколских установа на територији
општине Ковин (у даљем тексту: мрежа
предшколских установа)
Члан 2.
На
територији
општине
Ковин,
делатност предшколског васпитања и
образовања обавља Предшколска установа
„Наша радост“у Ковину, Трг „Жарка
Зрењанина“ број 10 (у даљем тексту:
Предшколска установа).
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Члан 3.
Мрежу предшколске установе чине:
- објекти установе у Ковину, у I месној
заједници где је и седиште Предшколске
установе и у II месној заједници и
- у насељеним местима у објектима
основних школа, у којима је део простора
прилагођен
за
обављање
делатности
предшколског васпитања и образовања.
Члан 4.
Предшколска установа у објектима и
просторима које користи у оквиру своје
делатности развија и остварује програме
предшколског васпитања и образовања :
- програм неге и васпитања деце узраста од 6
месеци до 3 године старости,
- програм неге и васпитања деце узраста од 3
године до припремног
предшколког програма,
- припремни предшколски програм и
- посебне и специјализоване програме.
Члан 5.
Предшколска установа „Наша радост“
Ковин обавља своју васпитно образовну
делатност у 10 објеката у ковинској општини
и то:
1. Ковин - Прва месна заједница, у објекту
ПУ „Наша радост“ у улици Трг Жарка
Зрењанина број 10, програм неге и васпитања
деце узраста од 18 месеци до 3 године
старости, програм предшколског васпитања и
образовања деце од 3 године до припремног
програма и припремни предшколски програм
(целодневни и полудневни);
2. Ковин - Друга месна заједница, у
објекту ПУ „Наша радост“ у улици Цара
Лазара број 197, програм предшколског
васпитања и образовања деце од 3 године до
припремног
програма
и
припремни
предшколски
програм
(целодневни
и
полудневни);
3. Баваниште, у објекту ОШ „Бора Радић“
у улици Вукице Митровић број 1, припремни
предшколски програм (полудневни);
4. Делиблато, у објекту ОШ „Паја
Маргановић“ у улици Маршала Тита број 89,
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припремни
предшколски
програм
(полудневни);
5. Гај, у објекту ОШ „Миша Стојковић“ у
улици Мише Стојковића број 204, припремни
предшколски програм (полудневни);
6. Плочица, у објекту ОШ „Ђура
Филиповић“ у улици Жарка Зрењанина бб,
припремни
предшколски
програм
(полудневни);
7. Скореновац, у објекту ОШ „Жарко
Зрењанин“ у улици Братства јединства број
49, припремни предшколски програм
(полудневни);
8. Дубовац, у објекту ОШ „Предраг
Кожић“ у улици Цара Лазара број 94,
припремни
предшколски
програм
(полудневни);
9. Мраморак, у објекту ОШ „Сава
Максимовић“ у улици Светозара Марковића
64, припремни предшколски програм
(полудневни);
10. Мало Баваниште, у објекту ОШ „Јован
Јовановић Змај“из Ковина, у улици Дунавска
број 2, припремни предшколски програм
(полудневни).

279.
На основу члана 39 .става 1. тачка 9.
и 26. Статута општине Ковин ("Сл. лист
општине Ковин“ бр. 16/09 и 22/09) и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин
("Сл. лист општине Ковин" број 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНE КОВИН, на
седници одржаноj 20.9.2011. године, д о н о с
и
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''НАША РАДОСТ'' КОВИН
ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о
реализацији програма рада Предшколске
установе ''Наша радост'' Ковин за школску
2010/2011. годину.
II

Члан 6.
Измена и допуна мреже предшколских
установа утврђене овом Одлуком вршиће се
у
складу
са
Законом,
прописаним
критеријумима, потребама деце и родитеља и
финансијским могућностима општине Ковин.

Ово Решење обајвити у ''Службеном
листу општине Ковин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНА КОВИН
Број: 60-98/2011-I од 20. септембра 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК,
Срђан Стојановић, професор

Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Решење о утврђивању мреже
објеката за децу у Предшколској установи
„Наша радост“ Ковин (“Службени лист
општине Ковин“ број: 11/2010).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 60-97/2011- I од 20. септембра 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор
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280.
На основу члана 80, 89. и 159. Закона о
основама система образовања и васпитања
("Сл. гласник РС" бр. 72/2009 I 52/2011),
члана 17. и 35. Закона о предшколском
васпитању и образовању ("Сл. гласник РС"
бр. 18/2010), члана 39. став 1. тачка 7. и 22.
Статута општине Ковин („Службени лист
општине Ковин“ бр.16/2009 и 22/2009) и
члана 104. Пословника Скупштине општине
Ковин ("Сл. лист општине Ковин" број
17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНE КОВИН,
дана 20.9.2011. године, д о н о с и

Страна 10 Број 8
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''НАША РАДОСТ'' КОВИН ЗА
ШКОЛСКУ 2011/2012 ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на План рада
Предшколске установе ''Наша радост'' Ковин
за школску 2011/2012. годину.
II
У складу са Планом рада ПУ ''Наша радост''
Ковин за 2011/2012. годину утврђује се радно
време ПУ ''Наша Радост'' Ковин:
1. радно време Предшколске установе ''Наша
радост'' Ковин, почиње у 5,00 сати и
завршава се у 20,00 сати,
2. радно време у целодневном боравку
почиње у 6,00 сати , а завршава се у 16,30
сати,
3. објекат матичне зграде ПУ ''Наша радост'',
Трг Жарка Зрењанина 10, у Ковину, радиће у
две смене:
- прва смена у васпитним групама са
полудневним боравком почиње у 7,30 сати , а
завршава се у 12,30 сати,
- друга смена у васпитним групама са
полудневним боравком почиње у 12,30 сати ,
а завршава се у 17,30 сати,
4.објекат ПУ ''Наша радост'' у Цара Лазара
бр. 181 у Ковину, радиће у првој смени у
васпитнoj групi у полудневном боравку од
7,30 до 12,30 сати и целодневном боравку од
6,00 до 16,30 сати,
5.радно време у насељеним местима, у
основним школама, у васпитним групама са
полудневним боравком је од 7,30 до12,30
сати.
Задужује се директор ПУ ''Наша радост''
Ковин да изврши прерасподелу радног
времена радника у оквиру утврђеног радног
времена, а у складу са Законом.
III
За реализацију Плана рада ПУ "Наша
радост" Ковин у буџету Општине обезбеђују
се средства у висини 80% од економске цене
по детету, укључујући средства за плате,
накнаде и друга примања , социјалне
доприносе на терет послодавца за 43

20. Септембар 2011. године

запослена, отпремнине, као и помоћ
запослених у предшколској установи,
стручно усавршавање, превоз запослених,
превоз деце и њихових пратилаца до
установе по Закону, капиталне издатке,
заштиту и безбедност деце и друге текуће
расходе осим оних за које се средства
обезбеђују у буџету Републике Србије, а за
још 1 запосленог средства обезбеђује ПУ
"Наша радост" Ковин из сопствених прихода.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу општине Ковин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 60- 98 /2011-I од 20. 9. 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

281.
На основу чланова 30,31,32 и 33.
Закона о предшколском васпитању и
образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 18/2010) и
Правилника о критеријумима за утврђивање
мањег, односно већег броја деце од броја
који се уписује у васпитну групу (''Сл.
гласник РС'' бр. 44/2011),
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној 20.9.2011.
године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО
МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ
У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
''НАША РАДОСТ'' КОВИН
I
У Предшколској установи ''Наша
радост'' Ковин формирају се следеће
васпитне групе са мањим, односно већим
бројем деце:
а) полудневни боравак
1. Ковин I, Трг Жарка Зрењанина бр.10, две
васпитне групе са 23 и 25 децe,
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2. Ковин II , Цара Лазaра бр. 181, једна
васпитна група са 22 деце,
3. Плочица, једна васпитна група са 21
дететом,
4. Скореновац, једна васпитна група са 21
дететом,
5. Гај, једна васпитнa групa са 29 деце,
6. Дубовац, једна васпитна група са 15 деце,
7. Делиблато, једна васпитна група са 32
деце,
8. Мраморак, једна васпитна група са 17
деце
9. Баваниште, три васпитне групе са 24, 24 и
22 деце и
10. Мало Баваниште, једна васпитна група
са 7 деце.
б) целодневни боравак
У Предшколској установи формирају се
следеће васпитне групе са већим, односно
мањим бројем деце:
1. две васпитне јаслене групе са 15 и 23 деце,
2. једна млађа група са 29 деце,
3. две средње групе са 27 и 28 деце,
4. једна старија група са 27 деце,
5. две припремне предшколске групе са 26 и
28 деце и
6. једна мешовита групa са 29 деце.
7.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу'' општине Ковин.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 60-98 /2011-I од 20. 9. 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

282.
На основу члана 39. став 1. тачка 31.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009), члана 3.
Одлуке
о
оснивању
Комисије
за
равноправност полова („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 20/09) и члана 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/09)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
20.9.2011. године донела је

Страна 11 Број 8

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Комисије за равноправност полова, пре
истека мандата:
1. ВЕРА МАРКОВ из Ковина, ул.
Трг Ослобођења бр. 1/39
2. ЉУБИЦА СКОКО из Ковина,
ул. Његошева бр. 21
II
БИРАЈУ СЕ за чланове Комисије за
равноправност полова:
1. САНДРА
ПРИЈОВИЋ
из
Ковина, Трг Ослобођења бр. 1/24
2. ЈАСМИНА НИКОДИЈЕВИЋ,
из Ковина, Петра Драпшина 161.
III
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-23/2011-I од 20. септембра 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

283.
На основу члана 39. став 1. тачка 10.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009), а у вези са
чланом 12. став 1. Статута Туристичке
организације општине Ковин и члана 104.
Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
20.9.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ КОВИН

Страна 12 Број 8
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I
ДЕЈАН
ИЛИЋ,
из
Ковина,
разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Туристичке организације општине
Ковин.
II
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 332-177/2011-I од 20. 9. 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

284.
На основу члана 39. став 1. тачка 10.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009), а у вези са
чланом 13. Статута Туристичке организације
општине Ковин и члана 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
20.9.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ КОВИН

285.
На основу члана 70. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
16/2009 и 22/2009), члана 43. и 104.
Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
20.9.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
чланови Општинског већа општине Ковин,
пре истека мандата, на лични захтев:
1. ИВАНА МИЛИЋ, дипломирани
фармацеут, из Ковина, ЈНА бр. 7
2. МИЛАНКА
СТЕФАНОВИЋ,
професор, из Ковина, ЈНА бр. 7.
II
Решење објавити
листу општине Ковин“.

II
Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 332-178/2011-I од 20. 9. 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

у

„Службеном

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-15/2011-I од 20. септембра 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

I
ДЕЈАН ИЛИЋ, из Ковина, именује
се за вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Ковин до
именовања директора, а најдуже до једне
године.
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286.
На основу члана 61. став 4. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 16/2009 и 22/2009), члан 40. и 104.
Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
20.9.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
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За чланове Општинског већа општине
Ковин изабрани су:
1. ГОРАН БУДИМЛИЋ,
дипломирани инжењер, из
Ковина, 4. Октобра 25
2. ЛИДИЈА ВЕСЕЛИ, професор
разредне наставе, из Ковина,
Светозара Марковића бр. 1
II
Новоизабраним члановима Општинског већа општине Ковин мандат траје до
истека мандата чланова Општинског већа
општине Ковин изабраних Решењем Скупштине општине Ковин број 020-9/2009-I од
07. маја 2009. године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-16/2011-I од 20. септембра 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Стојановић, професор

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОШТНЕ КОВИН
287.
На основу члана 155 и 159. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Сл. гласник РС'' бр. 52/2011) и члана 50.
Закона о предшколском васпитању и
образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 18/2010) и
члана
63
Статута
општине
Ковин
("Службени лист општине Ковин" бр.
16/2009 и 22/2009),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, 15.9.2011. године д o н o с и
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ БОРАВКА
ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНОМ И
ПОЛУДНЕВНОМ БОРАВКУ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
"НАША РАДОСТ" КОВИН
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Члан 1.
Утврђују се цене боравка деце у
целодневном и полудневном боравку у
Предшколској установи "Наша радост"
Ковин, и то:
ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:
1. Исхрана и боравак деце.......3.470,00 динара
2. Исхрана и боравак двоје деце из исте
породице и корисници дечијег додатка
.................................................. 3.120,00 динара
3. Исхрана и боравак деце самохраних
родитеља.................................. 2.780,00 динара
4. Исхрана и боравак деце у припремном
предшколском програму........ 2.210,00 динара
ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК:
1. Исхрана и боравак деце.........840,00 динара
2. Исхрана и боравак двоје деце из исте
породице и корисници дечијег додатка
......................................................760,00 динара
3. Исхрана и боравак деце самохраних
родитеља......................................670,00 динара
Члан 2.
Исхрана и боравак деце у насељеним
местима, осим Мраморка, вршиће се у
основним школама по ценама које утврди
школа за ужину својих ученика.
Члан 3.
Цене
боравка
утврђене
овим
Решењем примењиваће се од 01.09.2011.
године.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење број 38-7 /2011-II
од 19.10.2009. године.
Члан 5.
Ово Решење објавити у "Службеном
листу општине Ковин".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 38-6/2011-III од 15. септембра 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор
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АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
288.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин „ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) 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 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист ПЕТРОВИЋ
ЗОРАНА, Гај, Драгише Матића 20, а на
основу Захтева број 553-301/2011-II од
01.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840119640-11, на рачун
Центра за социјални рад општине Ковин
број
840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користити наменски –
за намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-301/2011-II
У Ковину, 01. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

20. Септембар 2011. године

289.
На основу члнаа 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) 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 2011.
годину, раздео 3. глава 3.23. функционална
калсификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
15.000,00
динара,
у
корист
МКК
„Раднички“ Ковин на основу Захтева број
40-142/2011-II од 30.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације невладиним организацијама, функционална класификација 810 услуге рекреације и спорта, економска класификација
481 Спортски савез општине са жиро рачуна
буџета општине Ковин, број 840-119640-11,
на рачун Спортског савеза општине Ковин
број 200-2281210101031-60, како би се иста
дозначила кориснику МКК „Раднички“
Ковин на рачун: 330-7001306-66.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 40-142/2011-II
У Ковину, 01. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 Број 8

290.

291.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општинеКовин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и
члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2011. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.23. функционална
калсификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист УСР „Дунав“
Ковин на основу Захтева број 40-140/2011-II
од 23.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације невладиним организацијама, функционална класификација 810, услуге рекреације и спорта, економска класификација
481 Спортски савез општине са жиро рачуна
буџета општине Ковин, број 840-119640-11,
на рачун Спортског савеза општине Ковин,
број 200-2281210101031-60, како би се иста
дозначила кориснику УСР „Дунав“ Ковин на
рачун: 200-2281440101031-54.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист ЈАШЋУР
АЛЕКСАНДРА, Ковин, Петра Драпшина 32,
а на основу Захтева број 553-282/2011-II од
18.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџдета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3.Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 10-140/2011-II
У Ковину, 01. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-282/2011-II
У Ковину, 01. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 16 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

292.

293.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобрвам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Миљковић
Светлане, Ковин, Утринска 38, а на основу
Захтева број 553-277/2011-II од 17.8.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Букелић
Милутина, Плочица, Арсенија Чарнојевића
4, а на основу Захтева број 553-279/2011-II од
18.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 – социјалн
азаштита, накнаде за социјалну заштиту из
буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад општине Ковин, број 840341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-277/2011-II
У Ковину, 01. септембар 2011. године

Број: 553-279/2011-II
У Ковину, 01. септембар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 Број 8

294.

295.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин“, бр.
16/2009 и 22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2011. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 13/2010 и
3/2011) као наредбодавац буџету
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) 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 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Вукојевић
Зорице, Ковин, Вука Караџића 149, а на
основу Захтева број 553-267/2011-II од
12.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средства је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-267/2011-II
У Ковину, 01. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету оштине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства уизносу од
15.000,00 динара, у корист Удружења Рома
општине Ковин „Ашунен Ромале“ Ковин, а
на основу Захтева број 40-131/2011-II од
01.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Дотације
невладиним
организацијама,
позиција 203, функционална класификација
860 рекреација, култура, вере, економска
класификација 481 Удружење Рома општине
Ковин, са жиро рачуна буџета општине Квин,
број 840-119640-11, на рачун Удружења
рома општине Ковин „Ашунен Ромале“,
број 160-83959-11, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
наменеза које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 40-131/2011-II
У Ковину, 01. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 18 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

296.

297.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему ( „Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 60. став 1. тачка
13. Статута општине Ковин ( „Сл. лист
општине Ковин“ бр. 16/2009 и 22/2009 ) и
члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2011. годину ( „ Сл. лист општине
Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глаа 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Палко Золтана,
Ковин, Пролетерска 126, ана основу Захтева
број 553-297/2011-II од 31.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацијуовог Решења извршиће
Одељње за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве општине Ковин, утврђених Одлуком
о буџету општине Ковин за 2011. годину,
раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499- ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Радаковић
Јакшић Досте, Ковин, Утринска бб, а на
основу Захтева број 553-289/2011-II од
23.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распорешују се у оквиру раздела 3. глава
3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463социјална 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин - одсек за
трезор.

Број: 553-297/2011-II
У Ковину, 01. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-289/11-II
У Ковину, 31.8.2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 Број 8

298.

299.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10 000,00 динара, у корист ФК “Раднички“
Ковин на основу Захтева број 40-130/2011-II
од 1.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез Општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број: 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Новаков
Душанке, Дубовац Ново насеље на основу
Захтева број 553-263/2011-II од 9.8.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 40-130/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-263/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 20 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

300.

301.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Константинов
Горана, Цара Лазара 223, а на основу
Захтева број 553-259/2011-II од 5.8.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
2.000,00 динара, у корист Јовановић
Дорине, Ковин, Светозара Марковића 15, а
на основу Захтева број 553-264/2011-II од
9.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-259/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-264/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 Број 8

302.

303.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
2.000,00 динара, у корист Јовичић
Миланке, Ковин, Светог Саве 4, а на
основу Захтева број 553-256/2011-II од
1.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Ристић Драгана, Баваниште,
Пролетерска 32, а на основу Захтева од
7.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-256/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-229/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 22 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

304.

305.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Ристић Драгана,
Баваниште, Пролетерска 32, а на основу
Захтева број 07-17/2011-II од 27.7.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист
Вукша
Миланке,
Ковин,
Пролетерска 155, а на основу Захтева од
17.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 07-17/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-217/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 Број 8

306.

307.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист
Лаковић
Данијеле,
Ковин,
Пролетерска 49, а на основу Захтева од
10.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист
Станисављевић
Радована,
Плочица, Краља Петра I 193, а на основу
Захтева од 08.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-212/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-230/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 24 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

308.

309.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Марић Горана, Ковин, Дејана
Бранка 219, а на основу Захтева од
28.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Николић Стевана, Баваниште, Св.
Каначког 95, а на основу Захтева од
09.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-222/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-211/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 Број 8

310.

311.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Новаков Светлане, Ковин, Петра
Драпшина 70, а на основу Захтева од
13.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Томановић Милорада, Мраморак,
Св. Марковића 1, а на основу Захтева од
06.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-213/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-228/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 26 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

312.

313.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Малешић Драгољуба, Ковин,
Виноградраска 20 а на основу Захтева од
04.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Мађар Розалија, Ковин, Никола
Тесла 16, а на основу Захтева од 13.6.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-227/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-214/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 27 Број 8

314.

315.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Миливојевић Небојше, Баваниште,
Пролетерска 12, а на основу Захтева од
01.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Деспинић Александра, Ковин,
Бранка Радичевића 24, а на основу Захтева
од 06.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-226/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-208/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 28 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

316.

317.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Констандинов Мите, Ковин,
Пролетерска 157, а на основу Захтева од
29.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 2.000,00 динара, у
корист Радосављевић Слађе, Ковин,
Пролетерска 75, а на основу Захтева од
14.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-224/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-236/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 29 Број 8

318.

319.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 7.000,00 динара, у
корист Милићев Саве, Ковин, Пролетерска
21, а на основу Захтева од 11.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3,
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара у
корист
Коњичког
клуба
„ПЕГАЗ“
Плочица, а на основу Захтева од 28.6.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, позиција 199, економска
класификација 481 Спортски савез општине
Ковин са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840119640-11, на рачун
Спортског савеза општине Ковин, број
200-2281210101031-60, како би се иста
дозначила кориснику КК „ПЕГАЗ“ Плочица
број 200-2289970101031-55.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-233/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-114/2011-II
У Ковину, 11. јули 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 30 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

320.

321.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2911) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резере буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3,
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција225, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 20.000,00 динара, у
корист Женског кошаркашког клуба
„КОВИН“ Ковин, а на основу Захтева бр.
125/11 од 16.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, позиција 199, економска
класификација 481 Спортски савез општине
Ковин са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун
Спортског савеза општине Ковин број 2002281210101031-60, како би се иста дозначила
кориснику ЖКК „Ковин“ Ковин.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
одељење за финансије ОУ Ковин одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Квин, утврђених
Одлукомо измени и допуни Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Калдараш Живанка из Гаја, ул.
Келчина бр. 18, а на основу Захтева об
28.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Калдараш Живанка.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 40-117/2011-II
У Ковину, 05. јули 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-223/2011-II
У Ковину, 04. јули 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 31 Број 8

322.

323.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2009 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3,
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Моретић Радисава из Баваништа,
ул. Сремска бр. 6, а на основу Захтева од
17.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, Социјална
заштита, позиција 184, Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Моретић Радисаву.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Коивн за 2011. годину, раздео 3,
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара, у
корист Коњичког клуба „КОВИН“ Ковин,
а на основу Захтева од 20.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, позиција 199, економска
класификција 481 Спортски савез општине
Ковин са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун
Спортског савеза општине Ковин, број
200-2281210101031-60, како би се иста
дозначила кориснику КК „Ковин“ Ковин број
200-2289800101031-51.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-216/2011-II
У Ковину, 04. јули 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-109/2011-II
У Ковину, 04. јули 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 32 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

234.

325.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 60. став 1. тачка
13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и
члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2011. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету
општине Квин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Стефановић Тање из Ковина, ул.
Утринска бр. 38, а на основу Захтева од
28.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 социјална
заштита, позиција 184, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Стефановић Тањи.
3. Корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара, у
корист Миловановић Јелене, Ковин,
Цветна бб, а на основу Захтева од 13.7.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-221/2011-II
У Ковину, 04. јули 2011. године

Број: 40-120/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 33 Број 8

326.

327.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист
Шрајбер
Олге,
Ковин,
Далматинска 5, а на основу Захтева од
13.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Јон Руже, Мраморак, Васина 8, а на
основу Захтева од 12.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-234/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-231/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 34 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

328.

329.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Јеремић Горана, Ковин, 29.
новембра 48, а на основу Захтева од
12.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Јовановић Дорине, Ковин, Св.
Марковића 15/30, а на основу Захтева од
14.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-232/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-235/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 35 Број 8

330.

331.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Јањић Сање, Ковин, Цара Лазара
67, а на основу Захтева од 19.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Несторовић Слободана, Мраморак,
Рифата Бурџевића 18, а на основу Захтева
од 19.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-242/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-239/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 36 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

332.

333.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Хаџалић Сафета, Мраморак,
Муслиманска 35, а на основу Захтева од
19.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Рашета Слободана, Бјеловар са
боравиштем у Ковину, Петра Драпшина
124, а на основу Захтева од 19.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-240/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-241/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 37 Број 8

334.

335.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Станчуљ Оливере, Гај, Драгише
Матића 218, а на основу Захтева од
27.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Мандић Лене, Ковин, Цара Лазара
103/2, а на основу Захтева од 28.7.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-248/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-250/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 38 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

336.

337.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Керац Сање,
Ковин, Светог Саве 122, а на основу
Захтева број 553-237/2011-II од 15.7.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Јованов Весне,
Ковин, Пролетерска 5, на основу Захтева
број 553-238/2011-II од 18.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-237/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-238/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 39 Број 8

338.

339.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Владимира
Вукотића, Мраморак, Братства јединства
138, а на основу Захтева број 553-243/2011-II
од 27.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Недељков
Емилије, Дубовац, Боре Симовића 11, а на
основу Захтева број 553-244/2011-II од
25.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-243/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-244/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 40 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

340.

341.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Фирловић
Иванке, Дубовац, Боре Симовића 11, а на
основу Захтева број 553-245/2011-II од
25.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Микша Ивана,
Ковин, Немањина 41, на основу Захтева
број 553-246/2011-II од 25.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-245/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-246/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 41 Број 8

342.

343.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Миленовић
Срђана, Ковин, Насеље преко поњавице
29, а на основу Захтева број 553-247/2011-II
од 27.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Петровић Анђе,
Ковин, Цара Лазара 219, а на основу
Захтева број 553-249/2011-II од 28.7.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-247/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-249/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 42 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

344.

345.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Павковић
Слађане, Ковин, Св. Марковића 15, а на
основу Захтева број 553-254/2011-II од
1.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Тодоровић
Снежане, Делиблато, Козара 6, а на основу
Захтева број 553-278/2011-II од 18.8.2011.
године за плаћање дела дуга за воду.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-254/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 553-278/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 43 Број 8

346.

347.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
2.000,00 динара, у корист Костић Ружице,
Делиблато а на основу Захтева број 553287/2011-II од 22.8.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
20.000,00 динара, у корист Центра за
социјални рад „Ковин“, а на основу Захтева
број 553-269/2011-II од 12.8.2011. године за
набавку грађевинског материјала за санацију
куће Груја Виолете из Гаја.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463- 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.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-287/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-269/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 44 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

348.

349.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
15. 000,00 динара, у корист Удружења
пчелара Ковин, а на основу Захтева број 40138/2011-II од 19.8.2011. године за учешће на
сајму пчелара у Зрењанину.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез Општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број: 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику на
рачун број: 200-2282990101031-22.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10 000,00 динара, у корист Коњичког клуба
„Пидиканац“ Баваниште, а на основу
Захтева број 40-129/2011-II од 1.8.2011.
године за организовање „Баваништанске
Фијакеријаде“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез Општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број: 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику на
број: 200-2289600101031-52.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 40-138/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-129/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 45 Број 8

350.

351.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
6 000,00 динара, у корист УБР „ Дунав“
Ковин а на основу Захтева Томислава
Николића број 40-136/2011-II од 11.8.2011.
године за учешће на такмичењу лова на
сомове.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез Општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број: 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику на
рачун број: 200-2281440101031-54.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10 000,00 динара, у корист Туристичког
удружења Делиблатски песак, а на основу
Захтева број 45-125/2011-II од 21.7.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
Центар за културу општине Ковин,
функционална класификација 820 услуге
културе,
позиција
81,
економска
класификација 472- накнаде за социјалну
заштиту-аматеризам, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за културу Ковин, број: 840267664-05, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 40-136/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-125/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 46 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

352.

353.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3 000,00 динара, у корист ЖРК “Раднички“
Ковин, а
на основу Захтева број 40126/2011-II од 19.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез Општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број: 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику на
рачун број: 200-2283070101031-41.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5 000,00 динара, у корист Омладинског
клуба
„Тинет“
Скореновац,
за
ораганизовање традиционалне, међународне
бициклистичке туре “Sekely tur”, а на основу
Захтева од 10.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез Општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број: 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику на
рачун број: 160-97869-88.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 40-126/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

Број: 40-121/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 47 Број 8

354.

355.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5 000,00 динара, у корист Удружења ратних
и мирнодопских војних инвалида општине
Ковин, за реализацију програма, а на основу
Захтева број 6/2011-II од 19.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.24.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 860 услуге
рекреације културе и вере, позиција 214.
економска класификација 481, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Удружења ратних и
мирнодопских војних инвалида Ковин,
број: 200-2290700101031-95 као корисника
средстава.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
12 000,00 динара, у корист МЗ „Плочица“ а
на основу Захтева број 40-122/2011-II од
19.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.2.
месне
заједнице,
функционална
класификација 160, позиција 62, економска
класификација 423 услуге по уговору, са
жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун МЗ „Плочица“
број: 840-000000078164571 како би се иста
дозначила кориснику за организовање
манифестације у заборављеним играма и
вештинама.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 40-123/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-122/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 48 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

356.

357.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 60. став 1. тачка
13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 16/2009 и 22/2009) и
члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2011. годину („Сл.лист општине
Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10 000,00 динара, у корист Савеза возача
општине Ковин, а на основу Захтева број
3/2011-II од 1.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез Општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број: 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику на
рачун број: 200-2281780101031-62.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
15 000,00 динара, у корист Спортског
удружења Мото клуба „Маргум“ Ковин, а
на основу Захтева од 7.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез Општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број: 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику на
рачун број: 160-321793-41.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 40-115/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-119/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 49 Број 8

358.

359.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10 000,00 динара, у корист Кружока Румуна
општине Ковин а на основу Захтева од
12.7.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3.
Центар
за
културу,
функционална
класификација
820
услуге
културе,
економска класификација 472 Накнаде за
социјалну заштиту из буџета- аматеризам са
жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Центра за културу
Ковин, број: 840-267664-05, како би се иста
дозначила кориснику на рачун број: 20572726-63.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
8 000,00 динара, у корист Милојков
Душана из Панчева, као донација
бициклистичке туре „Бициком на ПС у
веслању- Бугарска 2011“, а на основу
Захтева од 15.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације и спорта, економска класиикација
481 Спортски савез Општине са жиро рачуна
буџета општине Ковин, број 840-119640-11,
на рачун Спортског савеза општине Ковин,
број: 200-2281210101031-60, како би се иста
дозначила кориснику на рачун број: 20041106840-64 са позивом на број 8888.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 45-18/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-104/2011-II
У Ковину, 23. август 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 50 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

360.

361.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Коивн за 2011. годину („Сл.лист
општине Коивн“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Мишић Драгане,
Ковин, Кречанска 57, а на основу Захтева
број 553-315/2011-II од 09.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу до
4.000,00 динара, у корист Андрејић
Божидара, Ковин, Карађорђева 57, а на
основу Захтева број 553-320/2011-II од
12.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-315/2011-II
У Ковину, 20 септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-320/2011-II
У Ковину, 20. септембар 2011. године
`
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године
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362.

363.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 8. став 2. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011)
ПРЕДСЕНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Кивн, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Општинског
удружења
пензионера
Коивн,Ђуре
Петровића бр. 1, а на основу Захтева бр. 40144/2011-II од 06.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.24.
дотације
невладиним
организацијама,
функционанакласификација 860, позиција
213, економска класификација 481 –
Општинског удружења пензионера, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Општинског удружења
пензионера Ковин број 200-228120010103194, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 40-144/2011-II
У Ковину, 20. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
20.000,00 динара, у корист Панић Сузане,
Ковин, Светозара Марковића 94, а на основу
Захтева број 553-329/2011-II од 15.9.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општинеКвин, број 840-119640-11, на рачун
Ценра за социјални рад општине Ковин
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-329/2011-II
У Ковину, 20. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 52 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

364.

365.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009 и 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/200) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средства текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Коивн за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВЕ, одобрвам средства уизносу од
5.000,00 динара, у корист Станковић
Мирјане, Ковин, Браће Стефановића 8, а
наоснову Захтева број 553-330/2011-II од
16.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184,
економскакласификација
463
–
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рчуна буџета
општине Квин, број 840-119640-11, на рачун
Центра за социјални рад општине Ковин,
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Кивн за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Ристић Иване,
Гај, Николе Раткова 2, а на основу Захтева
број 553-331/2011-II од 06.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Квин,
функционалнакласификација 090, позиција
184,
економскакласификација
463
–
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средства је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-330/2011-II
У Ковину, 20. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-344/2011-II
У Ковину, 20. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23. Септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 53 Број 8

366.

367.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. ств 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и
члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2011. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. ств 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и
члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2011. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средства текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Аћимов Драгане,
Ковин, Петра Драпшина 114, а на основу
Захтева број 553-335/2011-II од 19.9.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341611-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средства је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средства текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Миленков Коста,
Баваниште, Петра Драпшина 114, а на основу
Захтева број 553-316/2011-II од 09.9.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341611-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средства је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-335/2011-II
У Ковину, 20. септембар 2011. године

Број: 553-316/2011-II
У Ковину, 20. септембар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 54 Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20. Септембар 2011. године

368.

369.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. ств 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и
члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2011. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 60. ств 1. тачка 13.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и члана 14.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2011. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
13/2010 и 3/2011) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средства текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Стојанов Бојане,
Гај, Саве Јанкова 22, а на основу Захтева број
553-314/2011-II од 08.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341611-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средства је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средства текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
2.000,00 динара, у корист Николић
Јасмине, Ковин, Петра Драпшина 79, а на
основу Захтева број 553-327/2011-II од
14.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341611-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средства је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-314/2011-II
У Ковину, 20. септембар 2011. године

Број: 553-327/2011-II
У Ковину, 20. септембар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор
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АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
КОВИН
370.
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН –
Одељење за грађевинско-комуналне послове,
инспекцијске, правне и послове привреде, 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. став 1. тачка 5. и члана 36. став 5.
Одлуке о организацији Општинске управе
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
17/2009) и овлашћења начелника Општинске
управе Ковин број 03-4/2010-IV од
05.01.2010. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 400
kV ДАЛЕКОВОДА ОД ДАЛЕКОВОДА
(DV) 400 kV БРОЈ 453 „ДРМНО“ –
ПАНЧЕВО 2 ДО УВОЂЕЊА У
ПЛАНИРАНУ ТРАФО СТАНИЦУ (TS)
400 kV ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОЉА
(ВП) „ЧИБУК“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
I
Приступа се вршењу стратешке
процене и изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја Плана детаљне регулације за
400 kV далековода од далековода (DV) 400
kV број 453 „ДРМНО“ – Панчево 2 до
увођења у планирану трафо станицу (TS) 400
kV ветрогенераторског поља (ВП) „ЧИБУК“
на животну средину.
II
Разлог за вршење стратешке процене
је сагледавање свих промена у просторнофункционалној организацији подручја која се
планирају Планом детаљне регулације, које
могу бити од утицаја на стање животне
средине са проценом мера које су нужне како
би се евентуални утицаји свели у граничне
вредности.

Страна 55 Број 8

III
Питања и проблеми везани за
заштиту животне средине који ће се
размотрити у стратешкој процени су: утицај
Плана на ваздух, воду, земљиште, микро,
локалну и регионалну климу, биљни и
животињски свет, биодиверзитет и станишта,
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, деловање на
области од природне, културне и друге
важности и деловање на угроженеобласти и
др.
IV
Извештај о стратешкој процени
утицаја Плана на животну средину сачиниће
се по следећој методологији:
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ:
- садржај и циљеви Плана и њихов
однос са другим плановима;
- валоризација постојећег стања
животне средине, карактеристике животне
средине
простора који може бити изложен
негативном утицају;
- разматрани проблеми из области
животне средине у Плану и
образложење
изостављања
одређених проблема у поступку
процене;
- приказ
Планом
предвиђених
варијанти решења у контексту
заштите животне средине;
- резултат
претходних
консултација са заинтересованим
органима
и
организацијама
поводом
израде
Стртешке
процене.
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2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ (СА ИЗБОРОМ
ИНДИКАТОРА)
3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА
ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА МЕРАМА
ЗАШТИТЕ
- Процена утицаја варијантних
решења Плана на животну
средину са мерама заштите;
- Поређење варијантних решења и
избор најповољнијег решења са
образложењем (укључујући и
варијантно решење у случају
нереализовања Плана);
- Процена утицаја планираних
активности на: ваздух, воду,
земљиште, флору, фауну и
биодивизитет, природна добра,
пејзаж, становништво, насеље
(архитектонско
наслеђе),
непокртна културна добра и
инфраструктуру;
- 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.
4. СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНОВЕ НА
НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА
5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- циљеви;
- индикатори;
- права и обавезе ндлежних органа;
- опис поступака у случају појаве
акцидената;
- други елементи, у зависности од
врсте Плана
6. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА СА АСПЕКТА РАЗМАТРАНИХ
ВАРИЈАНТИ
РЕШЕЊА
И
ПРИКАЗ
НАЧИНА НА КОЈИ СУ ПИТАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕУКЉУЧЕНА У ПЛАН
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7. ЗАКЉУЧЦИ ДОНЕТИ ТОКОМ
ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ
8. ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈ ЗА
СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ
V
Орган надлежан за припрему Плана
обезбеђује учешће заинтересованих органа и
организациј и јавности на начин да се
излагање на јавни увид Предлога Плана и
Извештаја
о
стратешкој
процени
истовремено оглашава у дневном и локалном
листу, при чему се оглашавају подаци о
времену и месту излагања заинтересована
правнаи физичка лица могу доставити
примедбе о времену и месту одржавања јавне
расправе, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.
VI
Средства за израду Стратешке
проценеутицаја
обезбеђује
предузеће
Ветроелектране Балкана ДОО из Београда.
VII
Рок за израду Извештаја о стратешкој
процени износи 3 (три) месеца од дана
ступања на снагу овог Решења.
VIII
Ово Решење ће се доставити
Скупштини општинеКовин, ради уграђивања
у Одлуку о изради Плана детаљне регулације
за 400 kV далековода од далековода (DV) 400
kV број 453 „Дрмно“ – Панчево 2 до увођења
у планирану трафо станицу 400 kV
ветрогенераторског поља (ВП) „Чибук“ и
објављује се у „Службеном листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
Број: 501-150/2011-IV од 14. јуна 2011. г.
РУКОВОДИЛАЦ
Радован Вукосављевић, дипл.правник
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АКТА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАВАНИШТЕ
371.
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Стеван Штетић, заменик члана
Комисије;
3. Стеван
Радуловић,
члан
Комисије;
- Слободан
Стојанов,
заменик
члана Комисије.

-

III

На основу члана 15. Закона о
референдуму и народној иницијативи
(„Сл.гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98), члана 6.
Одлуке о расписивању референдума бр. 4394/2011-I од 27.4.2011. године и члана 3.
Решења
о
именовању
Комисије
за
спровођење
референдума
о
увођењу
самодоприноса
број
439-4/2011-I
од
27.4.2011. године
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БАВАНИШТЕ, на седници
одржаној дана 28.6.2011. године подноси
ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА РЕФЕРЕНДУМА О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА
ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАВАНИШТЕ
I
Референдум о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Баваниште
спровеен је дана 24. 25. 26. 27. и 28.6.2011.
године у времену од 09,00 – 17.00 сати.
II
Референдум је спровела Комисија за
спровођење
референдума
о
увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Баваниште, именована Решењем Скупштине
општине Ковин бр. 439-4/2011-I од 27.
априла 2011. године (у даљем тексту:
Комисија) у саставу:
1. Васа
Ћурчић,
председник
Комисије
- Млађен
Урошев,
заменик
председника Комисије;
2. Миле
Анђелковић,
члан
Комисије;

Комисија је својим Решењем Дел.бр.
137-3/2011 од 23.5.2011. године, за
спровођење референдума именовала 1 (један)
Гласачки одбор од 4 члана и исто толико
заменика.
IV
Комисија је дана 10.6.2011. године од
Општинске управе Ковин, као органа
надлежног за вођење бирачког списка,
примила закључен бирачки списак лица који
имају бирачко право и том приликом је
констатовала да је у исти уписано укупно
4921 гласач.
V
По истеку рока за гласање, утврђен
чланом 3. Одлуке о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Баваниште, Комисија је
утврдила резултате гласања и исте објавила
на огласној табли Месне заједнице
Баваниште дана 28.6.2011. године и сачинила
Извештај који се доставља Савету Месне
заједнице Баваниште и Скупштини општине
Ковин.
VI
Резултати референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Баваниште који је одржан дана 24. 25. 26. 27.
и 28.6.2011. године су:
- према изводима из бирачког
списка укупан број уписаних
бирача је 4921
- гласачком одбору за гласање је
предато 4921 гласачких листића
- неупотребљених
гласачких
листића остало је 4357
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укупан број гласача којису
гласали је 564, што износи
11,46%.
неважећих гласачких листића
било је __/____
важећих гласачких листића било
је 564
за
усвајање
самодоприноса
гласало је укупно 455, односно
9,24% гласача
против усвајања самодоприноса
гласало је укупно 109, односно
2,21% гласача.
VII

Комисија за спровођење референдума
о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Баваниште КОНСТАТУЈЕ ДА
РЕФЕРЕНДУМ НИЈЕ ПУНОВАЖАН,
ЈЕР ЈЕ НА ЊЕМУ ГЛАСАЛО МАЊЕ ОД
ВЕЋИНЕ
ОД
УКУПНОГ
БРОЈА
ГЛАСАЧА КОЈИ ИМАЈУ БИРАЧКО
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ПРАВО И КОЈИ СУ УПИСАНИ У
БИРАЧКИ СПИСАК ОДНОСНО 11,46%.
Одлука
о
увођењу
месној
самодоприноса
за
подручје
Месне
заједнице Баваниште НИЈЕ ДОНЕТА.
VIII
Извештај о спровођењу референдума
за подручје Месне заједнице Баваниште
доставити Скупштини општине Ковин,
Савету месне заједнице Баваниште, а текст
Извештаја објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАВАНИШТЕ
Дел.бр. 137-10/2011 од 28.6.2011. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Васа Ћурчић

23. Септембар 2011. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
274. Одлука о боравишној такси........................ 1
275. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
утврђивању накнаде за уређивање
грађевинског земљишта.............................. 3
276. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног предузећа за послове
дистрибуције гаса........................................ 5
277. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
условима и начину снабдевања топлотном
енергијом...................................................... 7
278. Одлука о мрежи предшколских установа на
територији општине Ковин ........................ 8
279. Решење о давању сагласности на Извештај
о реализацији Програма рада Предшколске
установе „Наша Радост“ Ковин за школску
2010/2011. годину........................................ 9
280. Решење о давању сагласности на План рада
Предшколске установе „Наша Радост“
Ковин за школску 2011/2012. годину........ 9
281. Решење о утврђивању већег, односно
мањег броја деце у васпитним групама у
Предшколској установи „Наша Радост“
Ковин .......................................................... 10

Страна 59 Број 8

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН
288. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 14
289. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 14
290. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 15
291. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 15
292. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 16
293. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 16
294. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 17
295. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 17
296. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 18
297. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 18
298. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 19

282. Решење о разрешењу и избору чланова
Комисије за равноправност полова ......... 11

299. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 19

283. Решење о разрешењу в.д. директора
Туристичке организације општине Ковин11

300. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 20

284. Решење о именовању в.д. директора
Туристичке организације општине Ковин12

301. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 20

285. Решење о разрешењу чланова Општинског
већа општине Ковин.................................. 12

302. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 21

286. Решење о избору чланова Општинског већа
општине Ковин .......................................... 12

303. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 21

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН

304. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 22

287. Решење о утврђивању цене боравка деце у
целодневног и полудневном боравку у
Предшколској установи „Наша Радост“
Ковин .......................................................... 53

305. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 22
306. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 23

Страна 60 Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

23. Јун 2011. године

307. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 23

326. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 33

308. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 23

327. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 33

309. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 24

328. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 34

309. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 24

329. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 34

310. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 25

330. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 35

311. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 25

331. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 35

312. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 26

332. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 36

313. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 26

333. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 36

314. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 27

334. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 37

315. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 27

335. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 37

316. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 28

336. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 38

317. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 28

337. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 38

318. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 29

338. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 39

319. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 29

339. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 39

320. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 30

340. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 40

321. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 30

341. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 40

322. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 31

342. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 41

323. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 31

343. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 41

324. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 32

344. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 42

325. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 32

345. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 42
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346. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 43

366. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 53

347. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 43

367. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 53

348. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 44

368. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 54

349. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 44

369. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 54

350. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 45

АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН

351. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 45
352. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 46
353. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 46
354. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 47
355. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 47
356. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 48
357. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 48
358. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 49
359. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 49
360. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 50
361. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 50
362. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 51
363. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 51
364. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 52
365. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 52

370. Решење о изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја плана детаљне регулације
за 400 кV далековод од далековода (DV)
400 kV број 453 „Дрмно“- Панчево 2 до
увођња у планирану трафо станицу (TS)
400 kV ветрогенераторског поља (ВП)
„Чибук“ на животну средину ................... 55
АКТА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БАВАНИШТЕ
371. Извештај о резултатима референдума о
увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Баваниште................................. 57

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Ковин, Ул. ЈНА бр. 5, Телефон 013/742-104
Штампа: „БЕЛА“ Ковин, Ул. Змај Јовина 30, тел/факс: 013/742-969
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