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КОВИН, 16. ФЕБРУАРА 2011. ГОДИНЕ

КОВИН
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
24.
На основу члана 23. Закона о
комуналним
делатностима
(''Службени
гласник Републике Србије'', број: 16/97 и
42/98), члана 27. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности о д
општег интереса (''Службени гласник
Републике Србије'', број: 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005 и 123/2007), члана 63.
став 1. тачка 10. Статута општине Ковин
("Сл. лист општине Ковин", број: 16/2009 и
22/2009) члана 2. Одлуке о образовању цена
у одређеним делатностима из надлежности
општине (''Сл. лист општина Смедерево и
Ковин'', број: 7/1996 и 19/2002), и члана 40.
Одлуке о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом (''Сл. лист општине
Ковин'' бр. 19/2006, 6/2007, 17/2008 ,4/2009 и
18/2009)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 16.02.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНУ
ТОПЛОТЕ ЗА КОРИСНИКЕ
ПРИКЉУЧЕНЕ НА СИСТЕМ
ТОПЛОВОДА
Члан 1.
Утврђује се основна цена топлоте за
кориснике прикључене на систем топловода

у износу од 70,45 динара по 1 м2 грјене
површине, без пореза на додату вредност.
Односи у ценама између појединих
категорија корисника утврђују се према
коефицијентима прописаним у Одлуци о
производњи и снабдевању паром и топлом
водом (''Сл. лист општина Смедерево и
Ковин'', број: 14/98, 2/99, 7/99 и 21/2000).
Члан 2.
Контролу над применом акта о
ценама вршиће Општинска управа Ковин.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења,
престаје да важи Решење о утврђивању цене
топлоте за кориснике прикључене на систем
топловода број: број: 38-7/2010-III од
14.10.2010. године.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном листу
општине Ковин'', а примењиваће се од
01.03.2011. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 38-1/2011-III од 16.02.2011. године
ПРЕДСЕДНИК,
Славко Бранковић,професор

25.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике
Србије'', број: 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Службени гласник Републике Србије'', број: 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005 и 123/2007), члана 63. став 1. тачка 10. Статута општине Ковин ("Сл. лист општине
Ковин", број: 16/2009 и 22/2009), члана 2. Одлуке о образовању цена у одређеним делатностима из
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надлежности општине (''Сл. лист општина Смедерево и Ковин'', број: 7/1996 и 19/2002) и члана 23.
став 1. Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде ( ''Сл. лист општине Ковин “,бр.20/2009)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, дана 16.02.2011.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈП ''КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ'' КОВИН
I
Даје се сагласност на цене комуналних услуга ЈП ''Ковински комуналац'' Ковин:
ЦЕНЕ ВОДЕ
Категорија корисника

Домаћинства
Делатност школа, здравствених, дечијих установа и спортских
организација
Остали корисници

ЦЕНА
27,03
54,06
94,61

ЦЕНЕ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
Категорија корисника
Домаћинства
Делатност школа, здравствених, дечијих установа и спортских
организација
Остали корисници

ЦЕНА
13,52
27,03
47,32

ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
Категорија корисника
Домаћинства по м2- зграде
Правна лица и предузетници по м2 и утврђеним коефицијентима на
основу категоризације делатности
Домаћинства месечно
Услуга пражњења контејнера запремине 5,5 м3 по тури
Услуга пражњења контејнера запремине 1,1 м3 по тури
Цена рада камиона ван Ковина дин/км

ЦЕНА
3,12
16,16
162,98
2.701,53
1.080,41
41,99

ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
Врста услуге
1. Закуп гробног места за једну годину
2. Закуп за гробницу за једну годину (као два гробна места)
3. Накнада за редовно одржавање и уређење гробља
простор ван
гробних места ( коју плаћају закупци гробних места за једну годину:
- по гробном месту
- за гробницу са плочом
4. Накнада за копање раке, ископ посмртних остатака и
отварање гробнице:
- копање и затварање раке
- сахрањивање у гробницу са отвором са стране

ЦЕНА
163,08
326,17
192,23
387,73
4.172,13
4.172,13
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- сахрањивање у гробницу са скидањем и враћањем плоче
- есхумација до две године почивања
- есхумација преко две године почивања
- паковање костију
5. Накнада за коришћење капеле:
- уз декорацију и озвучење
- без декорације и озвучења
6. Услуге превоза специјалним погребним возилом:
- превоз до гробља са подручја града
- превоз до гробља ван подручја града по км.
- чекање возила по часу

Страна 3 Број2

2.080,12
6.983,45
5.520,01
4.707,69
1.137,26

697,69
41,50
355,32

ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА ФЕКАЛИЈА
Категорија корисника
Изношење и депоновање фекалија у Ковину где има градске
канализације по тури
Изношење и депоновање фекалија у Ковину где нема градске
канализације по тури
Изношење и депновање фекалија у насељеном месту
Накнада за изношење фекалија за сваки километар
удаљености од Ковина ( додатак на основну цену)
Накнада за црпљење фекалија за удаљености веће од 6 м од септичке
јаме ( додатак на основну цену )
Рад цистерне по часу за одгушење канализације
За правна лица цена се увећава применом коефицијента К=2

ЦЕНА
3.213,08
1.607,08
1.607,08
112,32
128,30
3.213,08

ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА ФЕКАЛИЈА ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
Место
Баваниште
Скореновац
Плочица
Гај
Дубовац
Делиблато
Мраморак
Мало Баваниште
Шумарак

Ј.М. по
км.
12 км x 2
6 км x 2
12 км x 2
12 км x 2
24 км x 2
12 км x 2
21 км x 2
18 км x 2
18 км x 2

ЦЕНА
4.530,70
3.067,26
4.530,70
4.530,70
7.392,77
4.530,70
6.723,16
5.990,90
5.990,90

ЦЕНЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Врста услуга
Димничарске услуге за домаћинства месечно
Чишћење димњака по позиву
Преглед и чишћење димњака
Паљење димњака
Чишћење димњака код већих потрош. котларнице
Чишћење димних цеви и котлова
Употреба возила, додатак по км.

ЦЕНА
406,27
227,36
519,94
5.162,92
7.745,88
56,34
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ЦЕНЕ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ГРАДА
Врста услуга
Рад трактора са ценом рада возача
Рад комбиноване машине СКИП по сату + дин/км
Рад цистерне за отпадне воде са ценом рада радника по тури +
дин./км
Рад ровокопача са ценом рада возача по сату + дин/км
Рад булдожера са ценом рада возача по сату
Цена рада камиона по км.
Рад моторне тестере по сату
Рад моторне тестере са телескопом по сату
Рад фрезерке по сату
Коришћење возила и приколице за хватање паса по сату
Рад радника на хватању паса луталица по сату
Рад трактором на изношењу конфиската до сточног гробља по тури
Рад СКИП-а са особљем на изношењу конфиската до сточног
гробља по тури
Рад мале и велике пумпе за воду по сату
Рад вибро плоче са радником по сату
Рад НК радника на пословима предвиђеним Оперативним
програмом хигијене по сату

ЦЕНА
1.039,15
2.667,64
2.525,53
2.946,66
2.847,57
41,71
2.349,51
2.349,51
2.073,08
2.148,01
345,52
1.340,33
7.186,71
774,46
516,31
170,59

ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
Локали:
Закуп пијачног простора по м2 - месечно
Закуп пијачног простора за власнике по м2 када се закупнина плаћа
годину дана унапред
Зелена пијаца:
Једнодневно коришћење тезге
Уколико се на једној тезги нађе два продаваца свако за себе плаћа ½
цене за једнодневни закуп тезге.Не постоји могућност закупа само ½
тезге, морају се закупити обе половине.
Тромесечни закуп пијачне тезге на зеленој пијаци 1. и 2. власник
Једнодневно коришћење тезге за продавце који су извршили
тромесечни закуп
Продаја робе из путничких аутомобила по возилу дневно
Продаја робе са камиона и трактора и поред возила
Тромесечни закуп рамова за продају бостана
Продаја прехрамбених производа поред пијаце
Продаја робе у хали:
Тромесчни закуп за продају робе у хали врши се на тезгама , с тим
што се појединцу издаје само ½ тезге уз накнаду
Корисници који немају закуп за коришћење тезге у хали , дневно
плаћају
Једнодневно коришћење тезге у хали за трговце који су извршили
тромесечни закуп
Једномесечни закуп простора за постављање расхладне витрине по
м2
Трошкови електричне енергије за рад расхладне витрине - месечно

ЦЕНА
59,32
43,49
258,97
132,46
3.564,51
163,10
281,72
654,39
2.566,13
253,06
1.783,24
258,97
163,10
3.714,78
296,55
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Робна пијаца:
• једнодневно коришћење тезге за трговце који су извршили
тромесечни закуп
• једнодневно коришћење тезге за трговце који нису извршили
тромесечни закуп
• једнодневно коришћење тезге за стране држављане
Тромесечни закуп пијачне тезге
Наткривени простор, по једном месту
На једној тезги робне пијаце може продавати само један продавац.
Уколико се на једној тезги нађе више продаваца свако за себе плаћа
горе наведени износ.
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163,10
258,97
258,97
3.565,52
1.005,66

У цене није урачунат порез на додатну вредност.
II
Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење о образовању цена комуналних
услуга ЈП „Ковински Комуналац“, број 38-5/2010-III од 18.06.2010. године.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Ковин'' а примењиваће се од 01.03.2011.год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 38-2/2011-III од 16.02.2011. године
ПРЕДСЕДНИК,
Славко Бранковић,професор
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
26.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу до
5.000,00 динара, у корист Недељков Жике,
Делиблато, Рдничка 19, а на основу Захтева
број 553-17/2011-II од 24.01.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
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Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-17/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

27.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наребодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу до
5.000,00 динара, у корист Николић Милета,
Гај, а на основу Захтева број 553-19/2011-II
од 25.01.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
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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: 553-19/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

28.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласникРС2, бр.
54/2009), члана 60. став 1. тачка13. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин2,
бр. 16/2009 и22/2009) и члана 14. став 3.
Одлуке о буџету општине Ковин за 2011.
годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
13/2010) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.500,00 динара, у корист Антић Тамаре,
Ковин, Светог Саве 49, а на основу Захтева
број 553-14/2011-II од 20.01.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

16. Фебруар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 Број2

3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
немене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користинаменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-14/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године

Број: 553-16/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

29.

30.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.
54/2009), 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) 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 Констандинов
Мите, Ковин, Пролетерска 157, а на основу
Захтева бр. 553-16/2011-II од 2.101.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Коивн, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

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
РЕЗЕР4ВА, одобравам средства у износу до
8.000,00 динара, у корист Димитријевић
Станиславке, Плочица, Краља Петра I бр.
162/7, а на основу Захтева број 553-13/2011-II
од 19.01.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број
840-119640-11 на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

Страна 8 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

16. Фебруар 2011. године

3. Корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

3. Корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-13/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године

Број: 553-15/2011-II
У Ковину, 21. јануар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, профеоср

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

31.

32.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

На основу члана 69. Законао
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) 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
6.500,00 динара, у корист Обућина
Миодрага, Ковин, Цра Лазара 225, а на
основу Захтева број 553-15/2011-II од
20.01.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184. економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

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 Миљковић
Светлане, Ковин, Утирнска бр. 38, а на
основу Захтева број 553-11/2011-II од
13.01.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Коивн,
функционалначкласификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна бруџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјалнирад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

16. Фебруар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 Број2

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.

3. Корисник ових средства јеу
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-11/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године

Број: 553-18/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

33.

34.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) 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
3.000,00 динара, у корист Каменовић
видосава, Ковин, Дејана Бранкова бр. 31, а
на основу Захтева број 553-18/2011-II од
25.01.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификациј а090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Торда Ђурђевке,
Ковин, Пролетерска 153, а на основу Захтева
број 553-25/2011-II од 26.01.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

Страна 10 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

16. Фебруар 2011. године

3. Корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

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: 553-25/2011-II
У Ковину, 01. фебруар 2011. године

Број: 553-35/2011-II
У Ковину, 01. фебруар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

35.

36.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Радојковић
Јасмине, Ковин, Книћанинова 8, а на основу
Захтева број 553-3/2011-II од 28.01.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47 како би се иста
дозначила кориснику.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
15.000,00 динара у корист Удружења
одгајивача
голубова
„Високолетач“
Скореновац, а на основу Захтева број 4026/2011-II од 02.02.2011. 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
200-2281210101031-60, како би се иста
дозначила кориснику.

16. Фебруар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 Број2

3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користинаменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одек за
трезор.

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: 40-26/2011-II
У Ковину, 02. фебруар 2011. године

Број: 553-20/2001-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

37.

38.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

На основу члнаа 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС2, бр.
54/2009), 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) 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
7.000,00 динара у корист Лукић Драгана,
Мише Стојковића 2, а на основу Захтева број
553-20/2011-II од 25.01.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Вукша Вере,
Ковин, Дејана Бранкова бр. 96, а на основу
Захтева број 553-21/2011-II од 25.01.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

Страна 12 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

16. Фебруар 2011. године

3. Корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменски - за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

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: 553-21/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године

Број: 553-10/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић,професор

39.

40.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) 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
Одлукомо 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 Миладиновић
Косте, Ковин, Пролетерска 215, а на основу
Захтева број 553-10/2011-II од 13.01.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се уоквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
оштине Ковин, број 840-119640-11, на рачун
Центра за социјални рад општине Ковин
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

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
7.000,00 динара, у корист Ардељан
Данијеле, Бориса Кидрича 48, Делиблато, а
на основу Захтева број 553-53/2011-II од
03.02.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

16. Фебруар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 Број2

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.

3. Корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-53/2011-II
У Ковину, 04. фебруар 2011. године

Број: 553-54/2011-II
У Ковину, 07. фебруар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић,професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

41.

42.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Михајлов
Терезије, Светог Саве 10, Ковин, а на основу
Захтева број 553-54/2011-II од 04.02.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара у корист
Андрејић
Божидара, Пролетерска 141, Ковин, а на
основу Захтева број 553-52/2011-II од
03.02.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на

рачун
Центра за социјални рад
општине Ковин, број 840-341661-47,
како би се иста дозначила кориснику.

Страна 14 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

16. Фебруар 2011. године

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.

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: 553-52/2011-II
У Ковину, 03. фебруар 2011. године

Број: 553-9/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

43.

44.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист
Филиповић
Јасмине, Гај, Саве Јанкова бр. 120, а на
основу Захтева број 553-9/2011-II од
13.01.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА одобравам средства у износу од
15.000,00 динара, у корист Аматерског
позоришта Ковин, а на основу Захтева број
40-6/2011-II од 13.01.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 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 840267664-05, како би се иста дозначила
кориснику.
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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: 40-6/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

45.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009), 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) 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.

Страна 15 Број2

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
ЖРК
„Раднички“ Ковин, а на основу Захтева број
40-18/2011-II од 24.01.2011. 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, пзиција 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
200-2281210101031-60, 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: 40-18/2011-II
У Ковину, 27. јануар 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 16 Број 2

САДРЖАЈ
Рег. бр.
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