СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА IX БРОЈ 4

КОВИН, 26. АПРИЛА 2011. ГОДИНЕ

КОВИН
АКТА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
96.
На основу члана 43. став 1. тачка 2.
Одлуке о оснивању Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера локалне самоуправе („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 20/2009)
САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ
ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА
ПОНАШАЊА
ФУНКЦИОНЕРА
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, на седници одржаној дана
02.3.2011. године донео је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПОВРЕДЕ ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА И ИЗРИЦАЊЕ МЕРЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ да су локални
функционери:
1. СЛОБОДАН ВАСИЉЕВИЋ,
члан Надзорног одбора
Туристичке организације
општине Ковин
2. ДАЛИБОР ПОТИЋ, члан
Надзорног одбора Туристичке
организације општине Ковин;
3. БОГОЉУБ ПРЕЛИЋ, члан
Управног одбора „Центра за
културу“ Ковин;
4. МИХАЉ ПАКАИ, члан
Надзорног одбора „Центра за
културу“ Ковин;
5. ВЛАДИМИР ВАСИЉЕВИЋ,
члан Надзорног одбора „Центра
за културу“ Ковин;
6. БЛАГИЦА МИЛОШЕВИЋ,
председник Управног одбора
Библиотеке „Вук Караџић“
Ковин;

ЈЕЛЕНА РЕДИЋ, члан
Надзорног одбора Центра за
социјални рад „Ковин“ Ковин;
8. ЂОКА МЕРЧА, члан Управног
одбора ЈП „Ковин-гас“ Ковин;
9. ДРАГАН ВУЈИЧИН, члан
Управног одбора ЈП „Ковин-гас“
Ковин;
10. ИВАН МАРКОВИЋ, члан
Управног одбора ЈП „Ковин-гас“
Ковин;
11. ЗОРАН ЈОЦИЋ, члан Надзорног
одбора ЈП „Ковин-гас“ Ковин;
12. ВЛАДАН ЂУРИЧИЋ, члан
Надзорног одбора ЈП „Ковингас“ Ковин;
13. СЛАЂАНА КОМАРИЦА, члан
Надзорног одбора ЈП „Ковингас“ Ковин
Поступили супротно одредбама члана 27.
Етичког кодекса понашања функционера
локалне самоуправе па им се на основу члана
43. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Савета
за праћење примене Етичког кодекса
понашања функционера локалне самоуправе
7.

ИЗРИЧЕ МЕРА
Јавног објављивања Одлуке о
повреди одредаба Етичког кодекса која ће се
објавити у „Службеном листу општине
Ковин“ и средствима информисања која
имају пословно седиште на територији
општине Ковин.
Образложење
Савет за праћење примене Етичког
кодекса понашања функционера локалне
самоуправе доставио је дана 15.11.2010.
године допис број 1-3/2010-I свим члановима
управних и надзорних одбора јавних
предузећа и установа којим се тражи да
доставе потписану изјаву о поштовању
одредаба Етичког кодекса као и да попуне

Страна 2 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

образац са подацима потребним за вођење
регистра функционера локалне самоуправе.
На седници одражној 11.01.2011.
године увидом у документацију Савет је
утврдио да функционери наведени у
диспозитиву ове Одлуке нису доставили до
остављеног рока (26.11.2010. године)
тражене податке, те им је изречена нејавна
опомена
и остављен накнадни
рок
(20.01.2011. године), да доставе податке.
На
седници
Савета
одржаној
02.3.2011. године Савет је утврдио да ни у
накнадно остављеном року нису доставили
тражене податке те им је одређена нова тежа
мера јавно објављивање Одлуке о утврђеној
повреди у складу са чланом 43. став 1. тачка
2. Одлуке о оснивању Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера локалне самоуправе.
САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ
ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА
ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Број: 06-20/2011-I од 02. марта 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Достанић др Слободан

26. Април 2011. године

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 Филиповић
Јасмине, Гај, Саве Јанкова 120, а на основу
Захтева број 553-46/2011-II од 01.02.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздлеа 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број
840-341661-47, 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: 553-46/2011-II
У Ковину, 01. март 2011. године

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

97.

98.

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 Коивн
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 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

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 3/1011) 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 Коивн, утврђених
Одуком обуџету општине Ковин за 2011.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средтва у износу од
4.000,00 динара, у корист Тома Стехлика,
Скореновац, Маршала тита 147, а на основу
Захтева број 553-50/2011-II од 02.02.2011.
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 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: 553-50-2011-II
У Ковину, 01. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

99.
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
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Коивн за 2011.
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годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификаицја 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Мађар Розалије,
Ковин, Николе Тесле 16, а на основу Захтева
број 553-47/2011-II од 01.02.2011. 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, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број
840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства кроисти наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-47/2011-II
У Ковину, 01. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

100.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
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класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Савић Виде,
Баваниште, Војводе Степе 139, а на основу
Захтева број 553-44/2011-II од 01.02.2011.
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 Коивн, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстав 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: 553-44/2011-II
У Ковину, 01.март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

101.
На основу члнаа 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална

26. Април 2011. године

класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Општинског
ватрогасног савеза, а на основу Захтева број
40-36/2011-II од 21.02.2011. 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
Општинског ватрогасног савеза Ковин,
број 200-2282910101031-03, 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: 40-36/2011-II
У Ковину, 01. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

102.
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 буџетска
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
30.000,00
динара,
у
корист
ФК
„Раднички“Ковин, а на основу Захтева број
40-39/2011-II од 22.02.2011. 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.
3. Корисник ових средстав 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.

РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Тодоровић
снежане, Делиблато, Козара 18, а на основу
Захтева број 553-45/2011-II од 01.02.2011.
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 Квин, број 840-119640-11, на рачун
Центра за социјални рад општине Ковин,
број
840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – осек за
трезор.

Број: 40-39/2011-II
У Коивну, 01.3.2011. године

Број: 553-45/2011-II
У Ковину, 01. март 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

103.

104.

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 Коивн 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 Коивн за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економск
акласификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА

1. Део средства текуће буџетске
резерве буџета општине Коивн, утврђених
Одлуком о буџету општине Коивн за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА

Страна 6 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕЗЕРВА , одобравам средства у износу од
1.000,00 динара, у корист Мишић Драгане,
Ковин, Кречанска 57, а на основу Захтева
број 553-82/2011-II од 01.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број
840-341661-47, 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: 553-82/2011-II
У Ковину, 09. март 2011. године

26. Април 2011. године

3.000,00 динара, у корист Тодоровић
Радојке, Дубовац, Миле Кердуља бб, а на
основу Захтева број 553-97/2011-II од
9.3.2011. године.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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: 553-97/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

105.

106.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од

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

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 Број 4

5.000,00 динара, у корист Филеп Андраша,
Скореновац, Пролетерска 1, а на основу
Захтева број 553-99/2011-II од 11.3.2011.
године.

10.000,00 динара, у корист Кнежевић
Чедомира, Ковин, Петра Драпшина бб, а
на основу Захтева број 553-94/2011-II од
7.3.2011. године.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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: 553-99/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

Број: 553-94/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

107.

108.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од

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

Страна 8 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3.000,00 динара, у корист Миљковић
Светлане, Ковин, Утринска 38, а на основу
Захтева број 553-83/2011-II од 1.3.2011.
године.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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: 553-83/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

109.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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

26. Април 2011. године

4.000,00 динара, у корист Јанковић Горана,
Гај, Саве Јанкова 29, а на основу Захтева
број 553-84/2011-II од 2.3.2011. године.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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: 553-84/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

110.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 Стојановић

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Марине, Ковин, Петра Драпшина 48, а на
основу Захтева број 553-85/2011-II од
2.3.2011. године.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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: 553-85/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

111.
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 3/2010) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Коивн, 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 Јеремић Горана,

Страна 9 Број 4

Ковин, 29. Новембра 48, а на основу Захтева
број 553-92/2011-II од 04.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-92/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

112.
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 („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, утвђених
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 Цафута Марије,
Ковин, Насеље преко Поњавице 48, а на

Страна 10 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

26. Април 2011. године

основу Захтева број 553-91/2011-II од
04.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у окивуру раздела 3. глава
3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 1894, економска класификација 463
– социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број
840-341661-47, 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.

основу Захтева број 553-100/2011-II од
11.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових 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: 553-91/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

Број: 553-100/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

113.

114.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Недељков
Славице, Делиблато, Војвођанска 14, а на

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 Недељков Весне,

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 Број 4

Гај, Драгише Матића 31, а на основу Захтева
број 553-87/2011-II од 03.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класифкација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална
заштита,
накнаде
за
социјалнузаштиту из буџета, са жиро рачуна
буџета општине Ковин, број 840-119640-11,
на рачун
Центра за социјални рад
општине Ковин, број 840-341661-47, како би
се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Захтева број 553-86/2011-II од 3.3.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-87/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

Број: 553-84/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

115.

116.

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 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
члнаа 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 Коивн за 2011.
годину, раздео 3, глав 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Аризановић
Десанке, Ковин, Немањина 74, а на основу

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
3.000,00 динара, у корист Јованов
Миленка, Плочица, Краља Петра Првог 114,

Страна 12 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

26. Април 2011. године

а на основу Захтева број 553-90/2011-II од
04.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број
840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстав је у
обавези да средства кроисти наменски – за
немене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

15, а на основу Захтева број 553-89/2011-II од
04.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменски – за
наменеза које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-90/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

Број: 553-89/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

117.

118.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС2, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), чалан 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
ОПШТИНЕКОВИН 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 општинеКовин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковинза 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
Татомиров
Славомира, Ковин, Светозара Марковића

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Коивн, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара,у корист Спасић Славка,
Плочица, Арсенија Чарнојевића 9, а на

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 Број 4

основу Захтева број 553-93/2011-II од
07.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Кивн,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнад еза социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број
840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

182, а на основу Захтева број 553-95/2011-II
од 07.3.2011. 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, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, 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: 553-93/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

Број: 553-95/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

119.

120.

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 Коивн, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину,
раздео
3,
глава
3.25.
функционалнакласификација 160, позиција
225, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Новаков Рама, Ковин, Пролетерска

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
4.000,00 динара, у корист Амбруш
Александра, Ковин, Вука Караџића 42а, а на

Страна 14 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

26. Април 2011. године

основу Захтева број 553-96/2011-II од
08.3.2011. године.
2. Средстава из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, 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.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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: 553-96/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

Број: 553-88/2011-II
У Ковину, 15. март 2011. године

на основу Захтева број 553-88/2011-II од
3.3.2011. године.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

121.

122.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Радаковић Драга,
Ковин, Утринска бб, други улаз ст бр. 5, а

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 Римокатоличке
црквене општине свети Стјепан краљ

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 Број 4

Скореновац, а на основу Захтева број 4042/2011-II од 28.2.2011. године.

Плочица, а на основу Захтева број 4054/2011-II од 9.3.2011. године.

глава
3.22.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална
класификација 840, економска класификација 481
– верске заједнице, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Римокатоличке црквене општине
свети Стјепан краљ Скореновац, број: 2002289710101031, 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.

глава
3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална
класификација 860, економска класификација 481
– Општински ватрогасни савез Ковин, са
жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Општинског
ватрогасног савеза Ковин, број: 2002282910101031-03, како би се иста дозначила
кориснику, ДВД „Плочица“ Плочица на
рачун: 200-2282950101031-61.
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.

Број: 40-42/2011-II
У Ковину, 16. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

123.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист ДВД „Плочица“

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

Број: 40-54/2011-II
У Ковину, 16. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

124.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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
3.000,00 динара, у корист Друштва за борбу

Страна 16 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

против шећерне болести Панчево, а на
основу Захтева број 553-98/2011-II од
10.3.2011. године.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

26. Април 2011. године

корисника Општинске управе Ковин, за
плаћање трошкова закупа опреме у
некадашњем Дому војске, наиме помоћи у
организацији Гитаријаде.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.1.
– Општинска управа Ковин, функционална
класификација 132, позиција 28, економска
класификација 421 – Стални трошкови
(конто 421624), са жиро рачуна буџета
општине Ковин број
840-119640-11, за
плаћање по Предрачуну број 50-1/11 од

глава
3.24.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална
класификација 860, економска класификација
481 – Друштво за борбу против шећерне
болести Панчево , са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Друштва за борбу против шећерне
болести Панчево, број: 200-228344010100137, 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.

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 Општинске управе
Ковин - Одсек за трезор.

Број: 553-98/2011-II
У Ковину, 16. март 2011. године

Број: 40-56/2011-II
У Ковину, 16. март 2011. године

предузећа МобилСистеми ДОО из Новог
Сада.

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

125.

126.

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. ставови 2.. 3. и 4. Одлуке
о буџету општине Коивн за 2011. годину
(„Сл.лист општине Коивн“, бр. 13/2010 и
3/2011) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

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,
73/2010 и 101/2010), члана 60. став 1. тачка
1.3 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 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
18.800,00 динара, на име директног

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динра, у корист Вулетић Радојке,
Ковин, Цара Лазара 75, а на основу Захтева
број 553-107/2011-II од 16.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, 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: 553-107/2011-II
У Ковину, 16. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

127.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. СТатута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА

Страна 17 Број 4

РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Чолак Ђорђа,
Ковин, Дунавска 38, а на основу Захтева број
553-110/2011-II од 17.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционалнакласификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства кроисти наменски –за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број:553-110/2011-II
У Ковину, 21. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

128.
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.лст
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
резреве 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

Страна 18 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

26. Април 2011. године

4.000,00 динара, у корист Николић Сање,
Ковин, Цара Лазара 184, а на основу Захтева
број 553-101/2011-II од 14.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број
840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменски – за
наменеза које се иста одобравају.
4. Рeализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Јасмине, Ковин, Петра Драпшина 70, а на
основу Захтева број 553-102/2011-II од
14.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
840-341661-47, како би се иста
број
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава јеу
обавези да средства користи наменки – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-101/2011-II
У Ковину, 21. март 2011. године

Број: 553-102/2011-II
У Ковину, 21. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

129.

130.

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 Квин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и
члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2011. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Квин, утврђених
Одлуком о буџету општине Квин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Николић

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 Думитру Вере,

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 Број 4

Ковин, Цара Лазара 67, а на основу Захтева
број 553-106/2011-II од 15.3.2011. године.

Захтева број 553-103/2011-II од 14.3.2011.
године.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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: 553-106/2011-II
У Ковину, 29. март 2011. године

Број: 553-103/2011-II
У Ковину, 29. март 2011. године

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

131.

132.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Цветковић
Новице, Гај, Николе Раткова 7, а на основу

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 Здравковић
Слободанке, Плочички рит 94, а на основу

Страна 20 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Захтева број 553-104/2011-II од 14.3.2011.
године.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

26. Април 2011. године

Захтева број 553-105/2011-II од 15.3.2011.
године.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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: 553-104/2011-II
У Ковину, 29. март 2011. године

Број: 553-105/2011-II
У Ковину, 29. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

133.

134.

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

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС2, бр.
54/20'09, 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 Ковин2, 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
4.000,00 динара, у корист Петровић Јована,
Ковин, Цара Лазара 219, а на основу

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Кружока за
неговање духовне, историјске, културне

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

баштине румуна, Ковин а на основу захтева
број 40-57/2011-II од 16.3.2011. 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 на рачун: Комерцијална банка
Ковин број 205-72726-63.
3. Корисник ових средстав ајеу
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: 40-57/2011-II
У Ковину, 29.3.2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

135.
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
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
одлуком о буџету општине Ковин за 2010.
годину, раздео 3. глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
15.000,00 динара, у корист Удружења

Страна 21 Број 4

спортских риболоваца „Дунав“ Ковин, а на
основу Захтева број 40-61/2011-II од
23.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број 200-228121010103160 како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 40-61/2011-II
У Ковину, 29. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

136.
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 Коивн, 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 Чурчић Ђорђа,

Страна 22 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

26. Април 2011. године

Ковин, Змај Јовина 24 на основу Захтева број
553-114/2011-II од 23.3.2011. 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.
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, Немањина 16, на основу Захтева број
553-113/2011-II од. 22.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-114/2011-II
У Ковину, 29. март 2011. године

Број: 553-113/2011-II
У Ковину, 29. март 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

137.

138.

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 Коивн“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Мучи Роберта,

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 Којић Зорице,
Плочица, Краља Петра Првог 150/а, на

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 Број 4

основу Захтева број 553-112/2011-II од
21.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користинаменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Делиблато, Козара бб, на основу Захтева број
553-111/2011-II од 21.3.2011. 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 –
социјалназаштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстав ајеу
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: 553-112/2011-II
У Ковину, 29. март 2011. године

Број: 553-114/2011-II
У Ковину, 29. март 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

139.

140.

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 Коивн 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 Коивн за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Костић Ружице,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. фунцкионална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Кривошић Тее,

Страна 24 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

26. Април 2011. године

Ковин, Светог Саве 111, на основу Захтева
број 553-108/2011-II од 16.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

на основу Захтева број 553-109/2011-II од
16.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, 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: 553-108/2011-II
У Ковину, 29. март 2011. године

Број: 553-109/2011-II
У Ковину, 29. март 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

141.

142.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, 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
Јовановић
Дорине, Ковин, Светозара Марковића 15/30

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
ОК
„Баваниште“ Баваниште, а на основу

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 Број 4

Захтева број 40-63/2011-II од 31.3.2011.
године.

основу Захтева
1.4.2011. године.

глава 3.23. дотације невладиним организацијама, функционална класификација
810 услуге рекреације и спорта, економска
класификација 481 Спортски савез Општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број: 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

Број: 40-63/2011-II
У Ковину, 31. март 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

143.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 Матовић
Радосаве, Мраморак, Војвођанска 15, а на

број

553-135/2011-II

од

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

Број: 553-135/2011-II
У Ковину, 5. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

144.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 Арсић Славице,
Ковин, Светозара Марковића 15/55, а на

Страна 26 Број 4

основу Захтева број
31.3.2011. године.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

од

26. Април 2011. године

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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, Пролетерска 129, а на основу Захтева
број 553-130/2011-II од 31.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, 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: 553-132/2011-II
У Ковину, 5. април 2011. године

Број: 553-130/2011-II
У Ковину, 05. април 2011. године

553-132/2011-II

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић,професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

145.

146.

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 („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
3.000,00 динара, у корист Илић Гордане,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о уџету 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 Радишић
Радованке, Ковин, Соње Маринковић 6/31, а

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 27 Број 4

на основу Захтева број 553-121/2011-II од
25.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, 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.

основу Захтева број
31.3.2011. године.

Број: 553-121/2011-II
У Ковину, 05. април 2011. године

Број: 553-129/2011-II
У Ковину, 5. април 2011. године

553-129/2011-II

од

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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.

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

147.

148.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Цветковић
Драгице, Баваниште, Ромска 27, а на

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 Рабреновић
Јасмине, Мраморак, Војвођанска 80, а на

Страна 28 Број 4

основу Захтева број
24.3.2011. године.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

553-118/2011-II

од

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

26. Април 2011. године

основу Захтева број
24.3.2011. године.

553-117/2011-II

од

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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: 553-118/2011-II
У Ковину, 5. април 2011. године

Број: 553-117/2011-II
У Ковину, 5. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

149.

150.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Петровић
Слободанка, Ковин, Београдска 3, а на

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 Николић Дејана,

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 29 Број 4

Гај, 1. мај бр. 2, а на основу Захтева број
553-116/2011-II од 24.3.2011. године.

Ковин, Липа 1, а на основу Захтева број 553122/2011-II од 25.3.2011. године.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број: 840-341661-47, 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: 553-116/2011-II
У Ковину, 5. април 2011. године

Број: 553-122/2011-II
У Ковину, 5. април 2011. године

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

151.

152.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о 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 Пушица Бранке,

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 Фирловић
Јасмине, Дубовац, Боре Симовића 19, а на

Страна 30 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

26. Април 2011. године

основу Захтева број 553-115/2011-II од
24.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацијуовог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Ковин, Светог Саве 4, а на основу Захтева
број 553-119/2011-II од 24.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184. економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-115/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

Број: 553-119/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

153.

154.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.120,00 динара, у корист Јовичић Саше,

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
3.120,00 динара, у корист Јовичић Саше,

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 31 Број 4

Ковин, Светог Саве 4, а на основу Захтева
број 553-119/2011-II од 24.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184. економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

основу Захтева број 553-120/2011-II од
25.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-119/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

Број: 553-120/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

155.

156.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економск
акласификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Унуковић
Драгана, Ковин, Петра Драпшина 4, а на

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 Шебешћен
Јожефа, Ковин, Ватрогасна 19, а на основу

Страна 32 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

26. Април 2011. године

Захтева број 553-123/2011-II од 28.3.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користинаменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Ковин, ЈНА 18, а на основу Захтева број 553124/2011-II од 28. марта 2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одек за
трезор.

Број: 553-123/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

Број: 553-124/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

157.

158.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. фунцкионална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара у корист Брајевић Милана,

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 Жалац Каје,
Ковин, Дејана Бранка 197, а на основу

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 33 Број 4

Захтева број 553-125/2011-II од 28.3.2011.
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, позиција
184. економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

основу Захтева број 553-126/2011-II од
29.3.2011. 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 буџдета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-125/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

Број: 553-126/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

159.

160.

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Баковић
Светлане, Ковин, Иве Лоле Рибара 16, а на

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
3.000,00 динара у корист Балан Оливере,

Страна 34 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

26. Април 2011. године

Гај, Драгише Матића 18, а на основу Захтева
број 553-127/2011-II од 29.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Захтева број 553-128/2011-II од 29.3.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центра за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета; са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средства је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-127/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

Број: 553-128/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

161.

162.

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 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 Родић Драге,
Плочица, Краља Петра Првог 5, а на основу

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Коивн, утврђених
Одлуком 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 Берети Јаноша и
Кларе, Иве Лоле Рибара 22, Скореновац, а на

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 35 Број 4

основу Захтева број 553-141/2011-II од
05.4.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстав 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.

17, а на основу Захтева број 553-143/2011-II
од 05.4.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у окриву раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, 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: 553-141/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

Број: 553-143/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
лавко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

163.

164.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о 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 Добрић
Мирослава, Ковин, Светозара Марковића

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 Милојков
Душана,
Панчево,
Кнеза
Михајла

Страна 36 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Обреновића 7, а на основу Захтева број 4067/2011-II од 07.4.2011. године за штампање
књиге.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3.
Центар за културу општине Ковин, функционана класификација 820, услуге културе,
позиција 81, економска клсификација 472 –
накнаде за социјалну заштиту – аматеризам,
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Центра за културу
Ковин, број 840-267664-05, како би се иста
дозначила кориснику на рачун: Поштанске
штедионице: 200-41106840-64 са позивом на
број 8888.
3. Корисник ових средстава је у
обавези са средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 40-67/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић,професор

165.
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 („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 13/2010 и 3/2011) као наредбодавац
буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од

26. Април 2011. године

10.000,00 динара, у корист ОШ „Миша
Стојковић“ Гај, а на основу Захтева број 454/2011-II од 30.3.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.16.
Основно образовање, функционална класификација 912, позиција 158 услуге по уговору, економска класификација 463, трансфери осталим нивиоима власти, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун ОШ „Миша Стојковић“ Гај, 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: 45-4/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

166.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
15.000,00 динара, у корист ОШ „Ђура

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Јакшић“ Ковин, а на основу Захтева број 455/2011-II од 05.4.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.16.
Основно
образовање,
функционална
класификација 912, позиција 161 материјал за
образовање, економска класификација 463
трансфери осталим нивоима власти, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун ОШ „Ђура Јакшић“
Ковин, а на основу Захтева број 45-5/2011-II
од 05.4.2011. године.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одборавају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 45-5/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

167.
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), 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 УПОТРЕБЕ 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 Вулетић Ане,
Ковин, Цветна 18, а на основу Захтева број
40-62/2011-II од 29.3.2011. године.

Страна 37 Број 4

2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита , накнаде за социјалну
заштиту из буџета са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 40-62/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић,професор

168.
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 2010.
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 ФК „Пролетер“
Мраморак, а на основу Захтева број 4068/2011-II од 07.4.2011. године.

Страна 38 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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 Ковин
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 40-68/2011-II
У Ковину, 08. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

169.
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 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 буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функцонална
класификација 160, позиција 225, економска
ккласификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Мишић Драгане,
Ковин, Кречанска 57, а на основу Захтева
број 553-145/2011-II од 06.4.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.

26. Април 2011. године

Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средства је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-145/2011-II
У Ковину, 11. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

170.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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, ПУ „Наша радост“
Ковин, а на основу Захтева број 45-9/2011-II
од 15.4.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.5.
ПУ
„Наша
радост“,
функционална

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

класификација 911 предшколско образовање,
позиција 107, економска класификација 426
материјал, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун ПУ
„Наша радост“ Ковин, 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: 45-9/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године

заштиту – аматеризам, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за културу општине
Ковин, број 840-267664-05, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 45-6/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

171.
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 Коивн
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
20.000,00 динара, у корист КУД „Петефи
Шандор“ Скореновац , а на основу Захтева
број 45-6/2011-II од 12.4.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3
Центар за културу општине Ковин,
функционална класфикација 820 услуге
културе,
позиција
81,
економска
класификација 472 – накнаде за социјалну

Страна 39 Број 4

172.
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.ллист
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 буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класфикација 160, позиција225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА одобравам средства у износу од
15.000,00 динара, у корист Огранак
Взукове задужбине Баваниште, а на основу
Захтева број 45-7/2011-II од 13.4.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3.
Центар за културу општине Ковин,
функционална класфикација 820 услуге
културе,
позиција
81,
економска
класификациј 472 – накнаде за социјалну

Страна 40 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

заштиту – аматеризам, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за културу Ковин, број 840267664-05, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 45-7/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

173.
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
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
20.000,00
динара,
у
корист
КУД
„Мраморак“, а на основу Захтева број 458/2011-II од 14.4.2011. 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

26. Април 2011. године

840-119640-11, на рачун Центра за културу
Ковин, број 840-267664-05, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 45-8/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

174.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Милосављевић
Бојане, Ковин, Пролетерска 160, а на основу
Захтева број 553-131/2011-II од 31.3.2011.
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

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 41 Број 4

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

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 кориси 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: 553-131/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године

Број: 553-133/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

175.

176.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Вукојевић
Зорице, Ковин, Вука Караџића 149, а на
основу Захтева број 553-133/2011-II од
01.4.2011. 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, екоомска класификација 463 – социјална
заштита, накнаде за социјалну заштиту из
буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра

1. Део средстава ткеуће 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 Вукотић
Владимира, Мраморак, Братства Јединства
138, а на основу Захтева број 553-134/2011-II
од 01.4.2011. 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

Страна 42 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-134/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

177.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 Шалипур Ане,
Ковин, Дунавска 14, а на основу Захтева
број 553-157/2011-II од 14.4.2011. 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 општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра

26. Април 2011. године

за социјални рад Ковин, број: 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4.
Реалаизацију
овог
Решења
извршиће Одељење за финансије ОУ Ковин –
одсек за трезор.
Број: 553-157/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

178.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему
(„Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр. 13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 Обрадовић
Јованке, Смедеревска 92, Ковин, а на
основу Захтева број 553-155/2011-II од
13.4.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,

26. Април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 43 Број 4

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: 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: 553-155/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године

Број: 553-154/2011-II
У Ковину 18. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

179.

180.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Павловић
Наталије, Златарска 3, Мраморак, а на
основу Захтева број 553-154/2011-II од
12.4.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална калсификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,

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 Небрига Весне,
Гај, Драгише Матића 61, а на основу
Захтева број 553-150/2011-II од 8.4.2011.
године.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,

Страна 44 Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

26. Април 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.

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: 553-150/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године

Број: 553-147/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

181.

182.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Јованов Марије,
Ковин, Пролетерска 5, а на основу Захтева
број 553-147/2011-II од 7.4.2011. године.

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 Станковић
Мирјане, Ковин, Иве Андрића 9, а на
основу Захтева број 553-140/2011-II од
5.4.2011. године.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
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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: 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: 553-140/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године

Број: 553-136/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

183.

184.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Стан Славомира,
Гај, Партизанска 34, а на основу Захтева
број 553-136/2011-II од 1.4.2011. године.

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 Здравковић
Србољуба, Баваниште, Вељка Лукића 87, а
на основу Захтева број 553-137/2011-II од
4.4.2011. године.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
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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: 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: 553-137/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године

Број: 553-139/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

185.

186.

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

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“ бр. 16/209 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр.13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Алити Исмета,
Скореновац, Маршала Тита 130, а на
основу Захтева број 553-139/2011-II од
4.4.2011. године.

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, МЗ Плочица, а на основу
Захтева број 40-75/2011-II од 14.4.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.2.
месне
заједнице,
функционална
класификација 160, позиција 67, економска
класификација 481 дотације невладиним
организацијама, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун МЗ Плочица, како би се иста
дозначила кориснику.

2. Средства из тачке 1. овог
Решења, распоређују се у оквиру раздела 3.

глава 3.18. Центар за социјални рад општине
Ковин, функционална класификација 090,
позиција 184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
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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 – одесек 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: 40-75/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године

Број: 40-66/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

187.

188.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3,23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
25.000, 00 динара, у корист ЖКК „Ковин“
Ковин, а на основу захтева број 40-66/2011-II
од 4.4.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез Општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број: 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику.

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
25.000,00 динара, у корист КК „Раднички“
Ковин, а на основу Захтева број 40-38/2011II od 22.2.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3,23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез Општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број: 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику.
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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: 40-38/2011-II
У Ковину, 18. април 2011. године
ПРЕДЕДНИК
Славко Бранковић, професор

2676654-05, како би се иста дозначила
кориснику на рачун: 160-5600100318445-78.
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: 40-73/2011-II
У Ковину, 26. април 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

189.
На основу члана 69. Закона о
буџетском
систему
(„Сл.гласник
РС“,бр.54/2009,73/2010 и 101/2010), члана 60.
став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. став 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2011.годину („Сл.лист
општине Ковин“ бр.13/2010 и 3/2011) и као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН д о н о с и
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. функционалана
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499-ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравaм средства у износу од
25.000.00 динара, у корист Бранимира
Радојчића из Ковина, а на основу Захтева
број 40-73/2011-II од 11.4.2011. године за
одржавање музичког фестивала у сарадњи са
МЗ Делиблато у Делиблату у периоду од
30.4. до 2.5.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3.
Центар за културу општине Ковин,
функционлана 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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АКТА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
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190.
По извршеном сравњењу са
изворним текстом утврђено је да се у
„Службеном листу општине Ковин“, бр.
13/2010 од 28.12.2010. године поткрала се
техничка грешка у Одлуци о изменама
Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту
и унапређивање животне средине
општине Ковин, па на основу члана 115.
став 3. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
17/2009)
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН, даје
ИСПРАВКУ
У „Службеном листу општине
Ковин“ бр. 13 од 28.12.2010. године врши
се следећа исправка и то:
-

на страни 75, под бројем 351. у
члану 2. Одлуке, Тарифном
броју 15. став 1. тачка ц.,
уместо „3.340,00“ треба да
стоји „33.340,00“.

СЕКРЕТАР
Јаворка Косановић, дипл.правник
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