СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА IX БРОЈ 6

КОВИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
217.
На основу члана 23. Закона о
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“,
бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Сл.гласник РС“, бр.
25/2000, 25/2002,107/2005, 108/2005 и
123/2007), члана 63. став 1. тачка 10. Статута
општине Квин („Сл.лист општине Ковин, бр.
16/2009 / 22/2009), члана 2. Одлуке о
образовању цена у одређеним делатностима
из надлежности општине („Сл.лист општина
Смедерево и Ковин“, бр. 7/96 и 19/2002),
члана 23. став 1. Одлуке о пречишћавању и
дистрибуцији воде („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 20'/2009) и члана 55. став 1.
Пословника о раду Општинског већа
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 18/2009 и 19/2009),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 27.5.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН
I
Решење о давању сагласности на цене
комуналних
услуга
ЈП
„Ковински
комуналац“ Ковин бр. 38-2/2011-III од
16.02.2011.
године
у
делу
„ЦЕНЕ
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ГРАДА – Рад
булдождера са ценом возача по сату –
2.847,57“ мења се тако да уместо „2.847,57“
треба да стоји „5.500,00“.

КОВИН, 17. ЈУН 2011. ГОДИНЕ
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 38-4/2011-III од 27. маја 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

218.
На основу члана 88. став 2. у вези са
чланом 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и
члана 106. став 1. у вези са чланом 63. став 1.
тачка 2. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
27.5.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ КООРДИНАТОРА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА
ОДГОВАРАЈУЋИМ
ТЕРИТОРИЈАЛНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЛОКАЛНИМ
САМОУПРАВАМА И ДРУГИМ
ДРЖАВАМА
I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ Срђан Стојановић,
професор, председник Скупштине општине
Ковин, за координатора за остваривање
сарадње са одговарајућим територијалним
организацијама и локалним самоуправама у
другим државама.
II
Овлашћено лице из тачке 1. овог
Решења:

Страна 2 Број 6

-

-

-

-

-

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

непосредно прати остваривање
одлука и повеља о братимљењу са
територијалним организацијама и
локалним самоуправама у другим
државама и предлаже органима
општине предузимање одређених
мера за побољшање сарадње;
у координацији са председником
општине Ковин предлаже посете
одређеним градовима и општинама у другим државама и
предлаже састав делегације за
посете;
сачињава план посета у консултацијама са представницима градова и општина у другим државама где се планирају посете;
покреће иницијативе за остваривање сарадње са одговарајућим
територијалним организацијама и
локалним самоуправама у другим
државама,
са
којима
није
потписана повеља о братимљењу
и предлаже облике сарадње;
израђује информације и извештаје
о остваривању сарадње са градовима и општинама других држава;
ради и друге послове по посебном
налогу органа општине у области
остваривања сарадње.
III

Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 016-18/2011-III од 27. маја 2011. г.
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

17. Јун 2011. године

219.
На основу члана 59. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007), члана 80. став 2. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
16/2009 и 22/2009) и члана 19. став 2. Одлуке
о организацији Општинске управе Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 17.6.2011. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И
ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОВИН
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
Петој измени и допуни Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи Ковин
број 110-1/2011-IV, који је донео начелник
Општинске управе Ковин.
II
Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 110-2/2011-III од 17. јуна 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

220.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике
Србије'', број: 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Службени гласник Републике Србије'', број: 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005 и 123/2007), члана 63. став 1. тачка 10. Статута општине Ковин ("Сл. лист општине
Ковин", број: 16/2009 и 22/2009), члана 2. Одлуке о образовању цена у одређеним делатностима из
надлежности општине (''Сл. лист општина Смедерево и Ковин'', број: 7/1996 и 19/2002) и члана 23.
став 1. Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде ( ''Сл. лист општине Ковин “,бр.20/2009)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, дана 17.6.2011. године, донело је

17. Јун 2011. године
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Страна 3 Број 6

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈП ''КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ'' КОВИН
I
Даје се сагласност на цене комуналних услуга ЈП ''Ковински комуналац'' Ковин:
ЦЕНЕ ВОДЕ
Категорија корисника
Домаћинства
Делатност школа, здравствених, дечијих установа и спортских
организација
Остали корисници

ЦЕНА
28,38
56,76
99,34

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

ЦЕНА
14,19
28,38
49,68

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

ЦЕНА
3,27
16,96
171,12
2.836,60
1.134,43
44,08

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

ЦЕНА
171,23
342,47
201,84
407,11
4.380,73
4.380,73
2.184,12
7.332,62

Страна 4 Број 6
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- есхумација преко две године почивања
- паковање костију
5. Накнада за коришћење капеле:
- уз декорацију и озвучење
- без декорације и озвучења
6. Услуге превоза специјалним погребним возилом:
- превоз до гробља са подручја града
- превоз до гробља ван подручја града по км.
- чекање возила по часу

5.796,01
4.943,07
1.194,12

732,57
43,57
373,08

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

ЦЕНА
3.373,73
1.687,43
1.687,43
117,93
134,71
3.373,73

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

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

ЦЕНА
4.757,23
3.220,62
4.757,23
4.757,23
7.762,40
4.757,23
7.059,31
6.290,44
6.290,44

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

ЦЕНА
426,58
238,72
545,93
5.421,06
8.133,17
59,15
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ЦЕНЕ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ГРАДА
Врста услуга
Рад трактора са ценом рада возача
Рад комбиноване машине СКИП по сату + дин/км
Рад цистерне за отпадне воде са ценом рада радника по тури +
дин./км
Рад ровокопача са ценом рада возача по сату + дин/км
Рад булдожера са ценом рада возача по сату
Цена рада камиона по км.
Рад моторне тестере по сату
Рад моторне тестере са телескопом по сату
Рад фрезерке по сату
Коришћење возила и приколице за хватање паса по сату
Рад радника на хватању паса луталица по сату
Рад трактором на изношењу конфиската до сточног гробља по тури
Рад СКИП-а са особљем на изношењу конфиската до сточног
гробља по тури
Рад мале и велике пумпе за воду по сату
Рад вибро плоче са радником по сату
Рад НК радника на пословима предвиђеним Оперативним
програмом хигијене по сату

ЦЕНА
1.091,10
2.801,02
2.651,80
3.093,99
5.775,00
43,79
2.466,98
2.466,98
2.176,73
2.255,41
362,79
1.407,34
7.546,04
813,18
542,12
179,11

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

ЦЕНА
62,28
45,66
271,91
139,08
3.742,73
171,25
295,80
687,10
2.694,43
265,71
1.872,40
271,91
171,25
3.900,51
311,37
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Робна пијаца:
• једнодневно коришћење тезге за трговце који су извршили
тромесечни закуп
• једнодневно коришћење тезге за трговце који нису извршили
тромесечни закуп
• једнодневно коришћење тезге за стране држављане
Тромесечни закуп пијачне тезге
Наткривени простор, по једном месту
На једној тезги робне пијаце може продавати само један продавац.
Уколико се на једној тезги нађе више продаваца свако за себе плаћа
горе наведени износ.
У цене није урачунат порез на додатну вредност.

171,25
271,91
271,91
3.743,79
1.055,94

II
Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење о образовању цена комуналних
услуга ЈП „Ковински Комуналац“, број: 38-2/2011-III од 16.02.2011. године и Решење о измени
Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП „Ковински Комуналац“, број 384/2011-III од 27.05. 2011. године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Ковин'' а примењиваће се од 01.07.2011.год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 38- 5 /2011-III од 17. јуна 2011. године
ПРЕДСЕДНИК,
Славко Бранковић,професор

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
221.
На основу члана 44. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007), члана 60. став 1. тачка 8. и 11.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и Споразума о
оснивању Савета за безбедност општине
Ковин од 03. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 18.5.2011. године донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ
КОВИН

Члан 1.
У члану 3. став 4. Решења о образовању Савета за безбедност општине Ковин
број 22-1/2009-II од 22. септембра 2009.
године („Сл.лист општине Ковин“, бр.
19/2009) уместо речи „председник Општинског суда Ковин“ треба да стоји „заменик
председника Основног суда Панчево – судска
јединица Ковин“, а уместо речи „Општински
јавни тужилац“ треба да стоји „заменик
Основног јавног тужиоца Панчево“.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-13/2011-II од 18. маја 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

17. Јун 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 Број 6

222.

223.

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

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 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
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Микша Иване,
Ковин, Немањина 41, а на основу Захтева
број 553-174/2011-II од 09.5.2011. 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 немански – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Максем Ласла,
Ковин, ЈНА бр. 8, а на основу Захтева број
553-182/2011-II од 13.5.2011. 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, позицја
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 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: 553-174/2011-II
У Ковину, 10. мај 2011. године

Број: 553-182/2011-II
У Ковину, 13. мај 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 8 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. Јун 2011. године

224.

225.

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 2010. 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 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
калсификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара у корист Миленков Косте,
Баваниште, Лазе Бугарског 110, а на основу
Захтева број 553-185/2011-II од 16.5.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Аћимов Драгане
Ковин, Петра Драпшина 114, а на основу
Захтева број 553-156/2011-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, позицја
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 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: 553-185/2011-II
У Ковину, 16. мај 2011. године

Број: 553-156/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

17. Јун 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 Број 6

226.

227.

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 СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
2.000,00 динара, у корист
Малешић
Драгољуба, Ковин, Виноградарска 20, а на
основу Захтева број 553-188/2011-II од
17.5.2011. 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, позицја
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 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.

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 Ђорђевић Вукице Дубовац, Михајла Пупина 2, а на основу Захтева број 553-164/2011-II од
26.4.2011. 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, позицја 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 840341661-47, 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: 553-188/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године

Број: 553-164/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 10 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. Јун 2011. године

228.

229.

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 СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Лацан Меланије,
Плочица, Војвођанска 23, а на основу Захтева
број 553-161/2011-II од 18.4.2011. 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, позицја
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 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.

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 Лекић Душице,
Ковин, Петра Драпшина 116, а на основу
Захтева број 553-165/2011-II од 27.4.2011.
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, позицја
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 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: 553-161/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-165/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

17. Јун 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 Број 6

230.

231.

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 СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Радосављевић
Оливере, Мраморак, Светозара Марковића
114, а на основу Захтева број 553-160/2011-II
од 15.4.2011. 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, позицја
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 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.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Новаков Божане,
Дубовац, МИле Кердуља 15, а на основу
Захтева број 553-169/2011-II од 29.4.2011.
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, позицја
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 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: 553-160/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године

Број: 553-169/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 12 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. Јун 2011. године

232.

233.

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 СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Пирић Марије,
Ковин, Вашарска 12, а на основу Захтева број
553-168/2011-II од 28.4.2011. 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, позицја
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 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.

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,
Општинском
ватрогасном савезу Ковин, а на основу
Захтева број 40-87/2011-II од 11.5.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
Дотације
невладиним
организацијама,
функцонална 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 200-2282910101031-03.
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: 553-168/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-87/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

17. Јун 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 Број 6

234.

235.

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

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине 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
15.000,00 динара, у корист КУД „Бећарац“
Баваниште, а на основу Захтева број 4510/2011-II од 28.4.2011. 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
840-119640-11 на
рачун Центра за културу Ковин, број 840267664-05, како би се иста дозначила
кориснику на рачун број 160-560010031844578.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист ФК „БСК“
Баваниште, а на основу Захтева број 4079/2011-II од 20.4.2011. 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
840-229640-11, 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: 45-10/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-79/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 14 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. Јун 2011. године

236.

237.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Коњички клуб
„Илија Фрча-Мики“ Гај, а на основу
Захтева број 553-170/2011-II од 04.5.2011.
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 840-229640-11,
на рачун Спортског савеза општине Ковин,
број 200-2281210101031-60, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

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 Хари Марије,
Ковин, Цара Лазара 67, а на основу Захтева
број 553-184/2011-II од 14.5.2011. 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: 553-170/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године

Број: 553-184/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

17. Јун 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 Број 6

238.

239.

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

Р Е Ш Е ЊЕ
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 Баги Михаља ,
Гај, 20. Октобра 64, а на основу Захтева број
553-162/2011-II од 18.4.2011. 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 840119640-11, на рачун
Центра за социјални рад општине Ковин
број
840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине 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 Благојевић
Љубице, Ковин, Петра Драпшина 89, а на
основу Захтева број 553-159/2011-II од
15.4.2011. 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 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: 553-162/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-159/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 16 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. Јун 2011. године

240.

241.

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

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине 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 Ристић Милана,
Баваниште, Светог Саве 71, а на основу
Захтева број 553-158/2011-II од 15.4.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад оштине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјалназаштита,
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.

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 Одбојкашког
клуба „Будућност“ Гај, а на основу Захтева
број 40-92/2011-II од 23.5.2011. 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
840-229640-11, 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: 553-158/2011-II
У Ковину, 18. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-92/2011-II
У Ковину, 24. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

17. Јун 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 Број 6

242.

243.

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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
Тонка, Делиблато, Богдана Петровића 54, а
на основу Захтева број 553-192/2011-II од
19.5.2011. 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, позицја
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 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.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Удружења косача
„Плавинац“ Смедерево, Горанска бб, а на
основу Захтева број 40-91/2011-II од
23.5.2011. 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 број 160-254646-13
Банка Интеса.
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: 553-192/2011-II
У Ковину, 25. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-91/2011-II
У Ковину, 25. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 18 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. Јун 2011. године

244.

245.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу до
15.000,00 динара у корист Општинског
удружења
приватних
предузетника
општине Ковин, а на основу Захтева број
40-88/2011-II од 13.5.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.24.
Дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 860, позиција
205, економска класификација 481 –
Општинско
удружење
приватних
предузетника, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун корисника број 205-900101489660242.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Миљковић
Данијеле, Ковин, Браће Стефановић 2/6, а на
основу Захтева број 553-190/2011-II од
18.5.2011. 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: 40-88/2011-II
У Ковину, 25. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-190/2011-II
У Ковину, 25. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

17. Јун 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 Број 6

246.

247.

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 Ковинза 2011. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 13/2010 и 3/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
КОВИН, доноси

Р ЕШЕЊЕ
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
Марковић
Виолете, Мраморак, Вићина 5, а на основу
Захтева број 553-181/2011-II од 11.5.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују сеу оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184. економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобрава средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Мадас
Димитрија, Ковин, ЈНА бр. 2, а на основу
Захтева број 40-90/2011-II од 17.5.2011.
године, за објављивање књиге „Налазишта и
археолошки локалитети на територији
општине Ковин.
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 840-267661-05, 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: 553-181/2011-II
У Ковину, 25. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-90/2011-II
У Ковину, 25. мај 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 20 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. Јун 2011. године

248.

249.

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 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
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Тасић Јелице,
Ковин, Петра Драпшина 116, а на основу
Захтева број 553-177/2011-II од 10.5.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
184, економска класификација 463 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад општине
Ковин, број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
37.025,00 динара, у корист
Максем
Александра, Ковин, ЈНА бр. 8, а на основу
Захтева број 553-205/2011-II од 31.5.2011.
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, позицја
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 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: 553-177/2011-II
У Ковину, 27.5.2011. године

Број: 553-205/2011-II
У Ковину, 01. јуни 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

17. Јун 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 Број 6

250.

251.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ 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
5.000,00 динара, у корист ЖРК „Раднички“
Ковин, а на основу Захтева број 40-94/2011II од 26.5.2011. 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
840-229640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Мото клуба
„Маргум“ Ковин, а на основу Захтева број
40-93/2011-II од 25.5.2011. 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
840-229640-11, 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: 40-94/2011-II
У Ковину, 01. јуни 2011. године

Број: 40-93/2011-II
У Ковину, 01. јуни 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 22 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. Јун 2011. године

252.

253.

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

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
8.000,00 динара, у корист Удружења
наутичара Дунавац Ковин, а на основу
Захтева број 40-96/2011-II од 01.6.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810 услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-229640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику на
рачун
Комерцијалне
банке
2050000000166391-77.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Рудачић Золтана,
Плочички рит 121, а на основу Захтева број
553-201/2011-II од 26.5.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класфикација 090, 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: 40-96/2011-II
У Ковину, 01. јуни 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-201/2011-II
У Ковину, 01. јуни 2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор
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254.

255.

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 2/2011) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист
РК
„Омладинац“ Делиблато, а на основу
Захтева број 40-100/2011-II од 03.6.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.23.
дотације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 810, услуге
рекреације
и
спорта,
економска
класификација 481 Спортски савез општине
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број 200-228121010103160, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3, глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу до
3.000,00 динара, у корист Радишић
Радованке, Ковин, Соње Маринковић 6/31, а
на основу Захтева број 553-209/2011-II од
07.6.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.18.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, 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: 40-100/2011-II
У Ковину, 06. јуни 2011. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

Број: 553-209-2011-II
У Ковину, 15.6.2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор
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