СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
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КОВИН, 9. НОВЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

КОВИН
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
372.
На основу члана 60. став 1. тачка 8.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009),
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 19.9.2011. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПОВЛАСТИЦА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНАТА
ВИШИХ ШКОЛА И ФАКУЛТЕТА У
МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ
2011/2012. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Правилнику о критеријумима за
коришћење повластица за превоз ученика
средњих школа и студената виших школа и
факултета у међумесном саобраћају број 6152/2008-II, 61-58/2008-II и 61-23/2009-II члан
3. став 3. мења се и гласи:
„Право на повластицу остварују
редовни ученици средњих школа на основу
критеријума које утврђује Комисија за
координацију рада Центра за социјални рад
„Ковин“, Црвеног крста Ковин и Повереника
за избеглице општине Ковин у износу од 50%
или 100% од цене месечне карте.
Ученици без родитељског старања,
ученици из породица које школују два и
више
ученика,
ученици
самохраних
родитеља и болесни ученици, остварују
бесплатну месечну карту – повластицу у
износу 100% од цене месечне карте, уколико
је породица у стању социјалне потребе.
Повластицу од 50% од цене месечне
карте ос6тварују ученици из породица чији

су приходи од зараде или по ругом основу
недовољни да покрију трошак месечне карте
за ученика.
На предлог Комисије за координацију
рада Центра за социјални рад „Ковин“,
Црвеног крста Ковин и Повереника за
избеглице општине Ковин председник
Општине доноси закључак о остваривању
овог права.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а објавиће
се у „Службеном листу општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-20/2011-II од 19. септембар 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

373.
На основу члана 58. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007), члана 79. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 17. Одлуке о организацији
Општинске управе Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009),
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 03.10.2011. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Члан 1.
ПЕТРОВИЋ ДУШАН из Ковина,
поставља се за помоћника председника
општине за област привредног развоја и
пољопривреде (у даљем тексту: помоћник
председника).
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Члан 2.
Помоћник
председника
обавља
следеће послове:
- прати стање у области привреде
општине Ковин;
- указује помоћ привредним субјектима при конкурисању за добијање
средстава развоја;
- ради на пословима одржавања
веза са привредним субјектима и на
пословима окупљања привредника;
- разгледа иницијативе привредника и пољопривредника поднете у
вези решавања појединих питања из
надлежности локалне самоуправе;
- предлаже председнику општине
пројекте у области пољопривреде;
- предлаже основе заштите, коришћења и уређења пољорпивредног
земљишта и стара се о њиховом
спровођењу;
- прегледа и даје мишљење на
израђени годишњи програм коришћења и заштите пољорпивредног
земљишта;
- предлаже програме развоја задругарства;
- даје
мишљење
председнику
општине на предлог одлуке о давању
у закуп пољопривредног земљишта;
- прати и извештава председника о
условима, начину и року плаћања
закупнине земљишта и о реализацији
закључених уговора;
- даје мишљење на израђени програм годишњег извештаја о реализацији средстава остварених по основу закупа пољопривредог земљишта удржавној својини;
- сачињава мишљења у вези са
питањима која су од значаја за развој
пољопривреде;
- обавља и друге послове у области
за коју је постављен по налогу
председника општине.
Члан 3.
Помоћник председника остварује
права, обавезе и одговорности из рада и по
основу рада у складу са Законом и другим
прописима којима се регулишу права,
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обавезе и одговорности постављених лица у
јединицама локалне самоуправе.
Сва питања везана за права, обавезе и
одговорности из рада и по основу рада
помоћника
председника,
утврдиће
се
посебним актом.
Члан 4.
Помоћник
председника
послове
утврђене чланом 2. овог Решења обављаће
почев од 03.10.2011. године.
Члан 5.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-14/2011-II oд 03. децембра 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

374.
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,
утврђениходлуком 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 20.000,00 динара,у
корист СТК „Дожа“ Скореновац на основу
Захтева број 40-160/2011-II од 24.10.2011.
године.
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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 саеза
општине Ковин, број 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику
СТК „Дожа“ Скореновац.
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: 40-160/2011-II
У Ковину, 01. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић,професор

375.
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 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 Новаков Биљане из Гаја, ул.
Драгише Матића бр. 212, а на основу Захтева
од 13.9.2011. године.
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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, Новаков Биљани.
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: 553-324/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

376.
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 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 Радосављевић Маринке из Ковин,
ул. Пролетерска бр. 82, а на основу Захтева
од 15.9.2011. године.
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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,
Радосављевић
Маринки.
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: 553-328/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

377.
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 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 Марковић Зорице из Делиблата, ул.
ЈНА бр. 6, а на основу Захтева од 13.9.2011.
године.
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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, Марковић Зорици.
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: 553-325/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

378.
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 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 Липтаи Антала из Ковина, ул.
Пролетерска бр. 2018, а на основу Захтева од
13.9.2011. године.
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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, Липтаи Анталу.
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.

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, Шашић Нади.
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: 553-326/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године

Број: 553-323/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

379.

380.

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 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 Шашић Наде из Ковина, ул.
Београдска бр. 12, а на основу Захтева од
13.9.2011. године.

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 Димић Дејана из Плочице, ул. Краља
Петра I бр. 141, а на основу Захтева од
13.9.2011. године.
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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, Димић Дејану.
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.

2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Квин,
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, Којић Зорици.
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: 553-322/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године

Број: 553-319/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

381.
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 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 Којић Зорице из Плочице, ул. Краља
Петра I бр. 150, а на основу Захтева од
12.09.2011. године.

382.
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 Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТВА 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 Милошев Зорана из Ковина, ул.
Пролетерска бр. 19, а на основу Захтева од
09.9.2011. године.
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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, Милошев Зорану.
3. Корисник ових средств аје 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: 553-317/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

383.
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)
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
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,
влага 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Ђорђевић Росе из Гаја, ул. Драгише
Матића 82, а на основу Захтева од 16.9.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
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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, Ђорђевић Роси.
3. Коринсик ових средства је у обаези
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: 553-331/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

384.
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 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
коисти Војиновић Мирослава из Делиблата,
ул. Козара бб, а на основу Захтева од
12.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.19.
Центар за социјални рад општине Ковин,
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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, Војиновић Мирославу.
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: 553-321/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

385.
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 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 20.000,00 динара, у
корист Добрић Мирославе из Ковина, ул.
Петра Драпшина бр. 41, а на основу Захтева
од 22.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар
за
социјални
рад
Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
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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, Добрић Мирослави.
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: 553-344/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

386.
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
наредобдавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
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 Тодоров Тијане из Ковина, ул. Цара
Лазара бр. 67, а на основу Захтева од
22.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар
за
социјални
рад
Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
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општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Тодоров Тијани.
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: 55-1/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

387.
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 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 Гојковић Момира из Ковина, ул.
Утринска бб, а на основу Захтева од
21.9.2011. 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, Социјална
заштита, позиција 184, Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
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рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Гојковић Момиру.
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: 553-341/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

388.
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 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 Крстовић Снежане из Ковина, ул.
Утринска бб, а на основу Захтева од
21.9.2011. 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, 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
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9. Новембар 2011. године

Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Крстовић Снежани.
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.

Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Кесер Владимиру.
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: 553-339/2011-II
Дана: 27. септембар 2011. године

Број: 553-340/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

389.

390.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 1012010), 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 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 Кесер Владимира из Ковина, ул.
Утринска бб, а на основу Захтева од
21.9.2011. 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 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

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 Брајевић Монике из Ковина, ул. ЈНА
бр. 18/18, а на основу Захтева 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 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

9. Новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Брајевић Моники.
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: 553-318/2011-II
У Ковину, 27. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

391.
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. 13/20'10 и3/2011) 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 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, одобрвам
средства у износу од 7.000,00 динара, у
корист Основне школе „Ђура Јакшић“
Ковин, а на основу Захтева Синдиката
просветних радника Војводине општине
Ковин од 08.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глав 3.16.
Основно
образовање,
функционална
класификација 912, позиција 162, Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, економска
класификација 463 – трансфери осталим
нивоима власти, као остале накнаде за
образовање – конто 472719, са жиро рачуна
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буџета општине Ковин, број 840-119640-11,
на рачун ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин број
840-938660-58, како би се иста дозначила
кориснику, Синдикату просветних радника
Војводине општине Ковин на рачун 2002284700101031-28.
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: 40-145/2011-II
У Ковину, 28. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић,професор

392.
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 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 10.000,00 динара, у
корист Пауновић Данице из Мраморка, ул.
9. Мај бр. 2, а на основу Захтева од 20.9.2011.
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, социјална
заштита, позиција 184, Накнаде за социјалну
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заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општинеКовин, број 840-119640-11, на рачун
Центра за социјални рад општине Ковин
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Пауновић Даници.
3. Корисник ових срестава 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: 553-336/2011-II
У Ковину, 30. септембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

393.
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 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 Живанов Зоре из Ковина, ул. Нишка
бр. 34, а на основу Захтева од 21.9.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар
за
социјални
рад
Ковин,
функционална класификација 090 Социјална
заштита, позиција 184, Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета

9. Новембар 2011. године

општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Живанов Зори.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи немански – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-338/2011-II
У Ковину, 03. октобар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

394.
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 СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Коивн, 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 Брзак Марије из Ковина, ул.
Виноградарска бр. 11, а на основу Захтева од
27.9.2011. 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 Социјална
заштита, позиција 184, Накнаде за социјалну
заштиту из буџдета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на

9. Новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Брзак Марији.
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: 553-345/2011-II
У Ковину, 03. октобар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

395.
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 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 Марковић Светлане из Ковина, ул.
Цара Лазара бр. 246, а на основу Захтева од
21.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар
за
социјални
рад
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

Страна 13 Број 9

Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Марковић Светлани.
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: 553-337/2011-II
У Ковину, 03. октобар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

396.
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 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 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 Стојковић Биљане из Баваништа, ул.
РЕпубликанска бр. 23, а на основу Захтева од
22.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Коивн,
функционална класификација 090, Социјална
заштита, позиција 184, Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Коивн, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине

Страна 14 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Новембар 2011. године

Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Стојковић Биљани.
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.

Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Цветковић Марини.
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: 553-343/2011-II
У Ковину, 03. октобар 2011. године

Број: 553-346/2011-II
У Ковину, 03. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

397.

398.

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 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 Цветковић Марине из Гаја, ул.
Николе Раткова бр. 9, а на основу Захтева од
28.9.2011. 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, 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

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 Вукша Вере, из Ковина, ул. Дејана
Бранкова бр. 96, а на основу Захтева од
30.9.2011. 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, 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

9. Новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ковин број 840-341661-47, како би се иста

Страна 15 Број 9

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.

Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Момиров Небојши.
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: 553-353/2011-II
У Ковину, 03. октобар 2011. године

Број: 553-349/2011-II
У Ковину, 03. октобар 2011. године

дозначила кориснику, Вукша Вери.

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

400.
399.
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 измени и допуни Одлуке о буџету
општине Коивн за 2011. годину, раздео 3,
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економскакласификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара, у
корист Момиров Небојше из Коивна, ул.
Војвођанска бр. 47, а на основу Захтева од
30.9.2011. 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 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

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 РЕЗЕРЕВЕ
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 Павловић Наталије из Мраморка,
Ул. Златарска бр. 3, а на основу Захтева 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 класфикација 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

Страна 16 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Новембар 2011. године

Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Павловић Наталији.
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.

Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Стојимиров Весни.
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: 553-333/2011-II
У Ковину, 04. октобар 2011. године

Број: 553-342/2011-II
У Ковину, 04. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

401.

402.

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 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 Стојимиров Весне из Баваништа, ул.
Ромска бр. 54, а на основу Захтева од
21.9.2011. 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 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

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, одобрвам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Јованов Весне из Ковина, ул.
Пролетерска бр. 5, а на основу Захтева 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 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
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Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Јованов Весни.
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 – одек за
трезор.

Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Петровић Јовану.
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: 553-332/2011-II
У Ковину, 04. октобар 2011. године

Број: 553-334/2011-II
У Ковину, 04. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

403.

404.

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 измени и допуни Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3,
глава 3.25. функционална класификација 160,
позиција 225, економска класификаицја 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобрвам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Петровић Јована из Ковина, ул.
Цара Лазара бр. 225, а на основу Захтева 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 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

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. функцонална класификација 160,
позиција 225, економска класификаџија 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 30.000,00 динара, у
корист Одбојкашког клуба „Раднички“
Ковин, а на основу Захтева бр. 50/2011 од
05.9.2011. 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
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200-2281210101031-60, како би се иста
дозначила кориснику ОК „Раднички“ Ковин,
на ж.р. код Банке Поштанске штедионице а.д.
Београд број 200-2282610101031-53.
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: 40-143/2011-II
У Ковину, 04. октобар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

405.
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)
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
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 Обућина Браце из Делиблата, ул.
Браће Бузаџије бр. 73, а на основу Захтева од
30.9.2011. 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 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
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Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику, Обућина Браци.
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: 553-350/2011-II
У Ковину, 04. октобар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

406.
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 измени и допуни Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину, раздео 3.
глава 3.25. функционана класификација 160,
позиција 225, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара, у
корист МКУД „КЕВЕ“ Ковин, а на сонову
Захтева бр. 3/11 од 27.9.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру рздела 3. глава 3.3.
Центар
за
културу,
функционална
класификација 820 Услуге културе, позиција
81, 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
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дозначила кориснику, МКУД „КЕВЕ“ Ковин,
на ж.р. број 160-51382-63.
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.

дозначила кориснику, НИУ „Либертата“
Панчево, на ж.р. бр. 200-2281070101001-44.
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: 40-149/2011-II
У Ковину, 04. октобар 2011. године

Број: 40-159/2011-II
У Ковину, 04. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

407.

408.

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)
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.с тав
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 средства 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 Новинско издавачке установе
„Либертатеа“ Панчево, а на основу Захтева
од 29.9.2011. 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, озиција
81, 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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средства текуће буџетске
резерве буџета општине Квин, 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 15.000,00 динара, у
корист Удружења ратних и мирнодопских
војних инвалида општине Ковин, за
реализацију манифестације организовања
ауто-релија војних инвалида, а на основу
Захтева од 16.9.2011. 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 840-
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119640-11, на рачун Удружења ратних и
мирнодопских војних инвалида Ковин
број
200-2290700101031-95
–
Банка
Поштанска штедионица А.Д. Београд, као
корисника средстава.
3. Корисник ових средстава је у
обаези да средства користи наменски - за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

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: 40-155/2011-II
У Ковину, 07. октобар 2011. године

Број: 553-361/2011-II
У Ковину, 19. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

409.

410.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка13. 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 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
5.000,00 динара, у корист Пал Терезије,
Скореновац, Пролетерска 19, а на основу
Захтева број 553-361/2011-II од 14.10.2011.
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

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 Линцу Петра из Ковина, ул.
Карађорђева бр. 57, а на основу Захтева број
553-368/2011-II од 18.10.2011. 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

9. Новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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: 553-368/2011-II
У Ковину, 19. октобра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

411.
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 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
20.000,00 динара, у корист Ловачког
друштва „Фазан“ Ковин на основу Захтева
број 40-156/2011-II од 12.10.2011. 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
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општине Ковин, број 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику на
рачун 335-1129486-74.
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: 40-156/2011-II
У Ковину, 19. октобар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

412.
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 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 Ахметовић Марије из Баваништа, ул.
Ромска бр. 50, а на основу Захтева број 553354/2011-II од 03.10.2011. 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
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Новембар 2011. године

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.

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: 553-354/2011-II
У Ковину, 21. октобар 2011. године

Број: 553-352/2011-II
У Ковину, 21. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

413.

414.

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 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 Немет Слободанка из Гаја, ул.
Драгише Матића бр. 8, а на основу Захтева
број 553-352/2011-II од 30.9.2011. 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 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

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 Станковић Миланке из Ковина, ул.
Петра Драпшина бр. 86, а на основу Захтева
број 553-351/2011-II од 30.9.2011. 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 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

9. Новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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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.

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: 553-351/2011-II
У Ковину, 21. октобар 2011. године

Број: 553-371/2011-II
У Ковину, 21. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

415.

416.

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 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 Лацан Меланије из Плочице, ул.
Војвођанска бр. 23, а на основу Захтева број
553-371/2011-II од 20.10.2011. 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

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 Ћирић Добросава из Ковина, ул.
Николе Тесле бр. 12, а на основу Захтева број
553-362/2011-II од 14.10.2011. 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
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Новембар 2011. године

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.

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: 553-362/2011-II
У Ковину, 21. октобар 2011. године

Број: 553-358/2011-II
У Ковину, 21. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

417.

418.

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 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 из Ковина, ул.
Пролетерска бр. 151, а на основу Захтева број
553-358/2011-II од 11.10.2011. 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

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 Малешић Драгољуба из Ковина, ул.
Виноградарска бр. 20, а на основу Захтева
број 553-357/2011-II од 07.10.2011. 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

9. Новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 Број 9

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.

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: 553-357/2011-II
У Ковину, 21. октобар 2011. године

Број: 553-356/2011-II
У Ковину, 21. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

419.

420.

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 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 Рајковић Љиљане из Баваништа, ул.
Вука Караџића бр. 90, а на основу Захтева
број 553-356/2011-II од 06.10.2011. 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

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 Думитру Вере,
Ковин, Цара Лазара 67, а на основу Захтева
број 553-355/2011-II од 06.10.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Квин,
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,

Страна 26 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Новембар 2011. године

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.

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: 553-355/2011-II
У Ковину, 21. октобар 2011. године

Број: 553-359/2011-II
У Ковину, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

421.

422.

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 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 Дечермић Дејана из Ковина, ул.
Вука Караџића бр. 14, а на основу Захтева
број 553-359/2011-II од 14.10.2011. 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

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 Торда Ђурђевке из Ковина, ул.
Пролетерска бр. 153, а на основу Захтева број
553-360/2011-II од 14.10.2011. 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

9. Новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 27 Број 9

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.

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: 553-360/2011-II
У Ковину, 26. октобар 2011. године

Број: 553-363/2011-II
У Ковину, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

423.

424.

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 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 Младеновић Горана из Мраморка,
ул. Жарка Зрењанина бр. 88, а на основу
Захтева број 553-363/2011-II од 17.10.2011.
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

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 Станковић Снежане из Ковина, ул.
Радничка бр. 23, а на основу Захтева број
553-354/2011-II од 17.10.2011. 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

Страна 28 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Новембар 2011. године

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.

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: 553-364/2011-II
У Ковину, 26. октобар 2011. године

Број: 553-365/2011-II
У Ковину, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

425.

426.

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 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 Његован Маше из Баваништа, ул.
Лазе Бугарског бр. 110, а на основу Захтева
број 553-365/2011-II од 18.10.2011. 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

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 Илић Јелене из Баваништа, ул. Лазе
Бугарског бр. 122, а на основу Захтева број
553-366/2011-II од 18.10.2011. 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

9. Новембар 2011. године
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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.

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: 553-366/2011-II
У Ковину, 26. октобар 2011. године

Број: 553-375/2011-II
У Ковину, 26. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

427.

428.

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 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 Костић Ружице из Делиблата, ул.
Козара бр. 18, а на основу Захтева број 553375/2011-II од 24.10.2011. 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

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 20.000,00 динара, у
корист Илић Боривоја из Ковина, ул.
Кречанска бр. 139, а на основу Захтева број
553-374/2011-II од 21.10.2011. 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
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9. Новембар 2011. године

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.

267664-05, како би се иста дозначила
кориснику на рачун: 200-2338090101855-39.
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: 553-374/2011-II
У Ковину, 27. октобар 2011. године

Број: 40-168/2011-II
У Ковину, 04. новембар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

429.

430.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС2, 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 РС2, 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, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Актива жена
Баваниште, а на основу Захтева број 40168/2011-II од 03.11.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3.
Центар за културу општине Коивн,
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 840-

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 Дома културе
Баваниште, а на основу Захтева број 40166/2011-II од 02.11.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3.
Центар за културу општине Коивн,
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 840-

9. Новембар 2011. године
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267664-05, како би се иста дозначила
кориснику на рачун: 840-386668-50.
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.

2288810101031-22, 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: 40-166/2011-II
У Ковину, 04. новембар 2011. године

Број: 40-161/2011-II
У Ковину, 04. новембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

431.

432.

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 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара у корист Удружења
потомака радника ослободилачких ратова
Србије 1912 – 1918. године и поштовалаца
– Ковин на основу Захтева број 40-161/2011II од 24.10.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.24.
Дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 860, позиција
215, економска класификација 481 –
Удружење
потомака
радника
ослободилачких ратова Србија 1912 – 1918.
године и поштовалаца – Ковин, број 200-

1. Део средстава текуће буџетске
резерве
буџета
општине
Ковин,
утврђениходлуком 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 20.000,00 динара,у
корист ЖРК „Раднички“ Ковин на основу
Захтева број 40-150/2011-II од 27.9.2011.
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 саеза
општине Ковин, број 200-2281210101031-
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60, како би се иста дозначила кориснику
ЖРК „Раднички“ Ковин на рачун број 2002283070101031-41..
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: 40-150/2011-II
У Ковину, 04. новембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић,професор

433.
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 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 Аћимов Драгана из Ковина, ул.
Петра Драпшина бр. 114, а на основу Захтева
број 553-388/2011-II од 03.11.2011. 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
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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: 553-388/2011-II
У Ковину, 04. новембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

434.
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 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 Симовић Блаженке из Ковина, ул.
Утринска бб, а на основу Захтева број 553385/2011-II од 02.11.2011. 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

9. Новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 33 Број 9

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.

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: 553-385/2011-II
У Ковину, 04. новембра 2011. године

Број: 553-384/2011-II
У Ковину, 04. новембра 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

435.

436.

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 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 20.000,00 динара, у
корист Станисављевић Олге из Баваништа,
ул. Боре Радића бр. 81, а на основу Захтева
број 553-384/2011-II од 02.11.2011. 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

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 Димитријевић Станиславке из
Плочице, ул. Краља Петра Првог бр. 162/7, а
на основу Захтева број 553-383/2011-II од
02.11.2011. 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

Страна 34 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Новембар 2011. године

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.

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: 553-383/2011-II
У Ковину, 04. новембра 2011. године

Број: 553-382/2011-II
У Ковину, 04. новембра 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

437.

438.

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 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 Драгана из Ковина, ул.
Светозара Марковића бр. 15, а на основу
Захтева број 553-382/2011-II од 02.11.2011.
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

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 Симовић Душка из Ковина, ул.
Утринска бб, а на основу Захтева број 553376/2011-II од 24.10.2011. 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

9. Новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 35 Број 9

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.

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: 553-376/2011-II
У Ковину, 04. новембра 2011. године

Број: 553-373/2011-II
У Ковину, 04. новембра 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

439.

440.

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 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 Шорбан Золтана из Скореновца, ул.
2. Октобра бр. 22, а на основу Захтева број
553-373/2011-II од 21.10.2011. 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

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 Кундак Мића из Плочице, ул.
Плочички Рит бр. 18, а на основу Захтева
број 553-370/2011-II од 20.10.2011. 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

Страна 36 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Новембар 2011. године

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.

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: 553-370/2011-II
У Ковину, 04. новембра 2011. године

Број: 553-369/2011-II
У Ковину, 04. новембра 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

441.

442.

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 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 Михајловић Марије из Гаја, ул.
Драгише Матића бр. 64, а на основу Захтева
број 553-369/2011-II од 18.10.2011. 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

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 Винч Бојане из Делиблата, ул. Иве
Лоле Рибара бр. 40, а на основу Захтева број
553-367/2011-II од 18.10.2011. 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
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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.

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: 553-367/2011-II
У Ковину, 04. новембра 2011. године

Број: 553-386/2011-II
У Ковину, 04. новембра 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

443.

444.

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 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 Којић Ђурице из Ковина, ул. Вука
Караџића бр. 130, а на основу Захтева број
553-386/2011-II од 02.11.2011. 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

1. Део средстава 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
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
20.000,00 динара, у корист КУД Младост
Ковин, а на основу Захтева број 40-170/2011II од 08.11.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глав 3.3.
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 840-
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267664-05, како би се иста дозначила
корисникуна рачун 160-266449-09.
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: 40-170/2011-II
У Ковину, 09. новембар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор
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