СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА X БРОЈ 6

КОВИН, 9. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
-

395.
На основу члана 58. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007), члана 79. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) и члана 17. Одлуке о организацији
Општинске управе општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 25.4.2012. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

-

Члан 1.
СРЂАН НЕНЕК, доктор медицине
из Гаја, поставља се за помоћника председника општине за област примарне здравствене заштите, заштиту животне средине и
привредни развој (у даљем тексту: помоћник
председника).

-

Члан 2.
Помоћник председникаобвља следеће
послове:
- прати стање у области примарне
здравствене заштите, заштите
животне средине и привреде у
општини Ковин;
- указује помоћ привредним субјектима при конкурисању за добијање средстава развоја;
- ради на пословима одржавања
веза са привредним субјектима и
на пословима окупљања привредника;
- разгледа иницијативе привредника и пољопривредника поднете

-

у вези решавања појединих
питања из надлежности локалне
самоуправе;
предлаже пројекте и програме
којим се подстиче привредни
развој и задовољавају потребе
грађана и обезбеђује заштита
животне средине;
подстиче предузетничке иницијативе и остварење приватнојавних аранжмана и партнерства;
подстиче и координира инвестициона улагања и привлачење
капитала;
иницира измене и допуне прописа
који отежавају пословне иницијативе;
саставља потребне информације
из области здравства, заштите
животне средине и привреде које
су од значаја за сагледаање стања
у тим областима;
припрема потребне податке из
области коју покрива за потребе
председника општине;
сачињва
предлоге
и
даје
мишљења у вези са питањима
која су од значаја за побољшање
стања и решавање проблема у
области
здравства,
заштите
животне средине и привреде;
обавља и друге послове у области
за коју је постављен по налогу
председника општине.
Члан 3.

Помоћник председника, из члана 1.
овог Решења не налази се на сталном раду у
Општинској управи и за свој рад остврује
права, обавезе и одговорности из рада и по
основу рада у складу са прописима општине
којима се уређује начин утврђивања накнада
и осталих примања за обављање послова
постављених лица.
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Сва питања везана за обављање
послова из члана 2. овог Решења као и права,
обвезе и одговорности из рада и по основу
рада помоћника председника, утврдиће се
посебним актом.
Члан 4.
Помоћник
председника
послове
утврђене чланом 2. овог Решења обављаће
почев од 26.4.2012. године.
Члан 5.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-14/2012-II од 25. априла 2012. г.
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

396.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
и члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Новаков Душка,
Гај, Драгише Матића 25, а на основу Захтева
број 553-297/2012-II од 13.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
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220, економска класификација 472 –
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: 553-297/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

397.
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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Малешић
Драгољуба, Ковин, Виноградарска 20, а на
основу Захтева број 553-300/2012-II од
13.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
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функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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: 553-300/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

398.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
и члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Живков Олге, Гај,
Драгише Матића 37, а на основу Захтева број
553-326/2012-II од 13.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
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220, економска класификација 472 –
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: 553-326/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

399.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
и члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Квржић
Милијане, Ковин, Жарковац 21, а на основу
Захтева број 553-318/2012-II од 14.3.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
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220, економска класификација 472 –
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: 553-318/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

400.
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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Чолак Гордане,
Ковин, Пролетерска 162, а на основу Захтева
број 553-319/2012-II од 14.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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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: 553-319/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

401.
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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Ристић Ивана,
Гај, Драгише Матића 18, а на основу Захтева
број 553-324/2012-II од 15.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну

9. Мај 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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: 553-3242012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

402.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
и члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Боц Јулијане,
Ковин, Светог Саве 95, а на основу Захтева
број 553-289/2012-II од 12.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета

Страна 5 Број 6

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: 553-289/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

403.
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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Недељков
Владана, Делиблато, Војвођанска 14, а на
основу Захтева број 553-327/2012-II од
29.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета

Страна 6 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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: 553-327/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

404.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
и члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
2.000,00 динара, у корист Јашаревић Маје,
Гај, Драгише Матића 31, а на основу Захтева
број 553-352/2012-II од 26.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на

9. Мај 2012. године

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: 553-352/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

405.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
и члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Гавриловић
Светлане, Гај, Драгише Мастића 64, а на
основу Захтева број 553-350/2012-II од
26.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на

9. Мај 2012. године

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: 553-350/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

406.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
и члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Фако Верице,
Ковин, ЈНА 104, а на основу Захтева број
553-296/2012-II од 13.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

Страна 7 Број 6

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: 553-296/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

407.
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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Живков Славице,
Гај, Банатска 1, а на основу Захтева број 553316/2012-II од 14.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

Страна 8 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Мај 2012. године

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.

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: 553-316/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-320/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

408.

409.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Миљковић
Светлане, Ковин, Космајска 10, а на основу
Захтева број 553-320/2012-II од 14.3.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Шурлан Анђеле,
Гај, Мише Стојковића 17, а на основу Захтева
број 553-301/2012-II од 13.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

9. Мај 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 Број 6

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.

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: 553-301/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-332/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

410.

411.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
и члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Костандинов
Мирјане, Гај, Драгише Матића 147, а на
основу Захтева број 553-332/2012-II од
20.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Гуцу Светлане,
Ковин, Немањина 53, а на основу Захтева
број 553-315/2012-II од 14.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

Страна 10 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Мај 2012. године

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.

840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-315/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-333/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

412.

413.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Киџин Љиљане,
Гај, Драгише Матића 55, а на основу Захтева
број 553-333/2012-II од 20.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Каличанин Виде,
Мраморак, Љубомира Миодраговића 11, а на
основу Захтева број 553-376/2012-II од
29.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

9. Мај 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 Број 6

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.

840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-376/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-365/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

414.

415.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Јовановић
Драгана, Ковин, Светозара Марковића 15, а
на основу Захтева број 553-365/2012-II од
27.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Арсић Жељке,
Ковин, Светозара Марковића 15/55, а на
основу Захтева број 553-391/2012-II од
30.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

Страна 12 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Мај 2012. године

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.

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: 553-391/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-363/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

416.

417.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Жеберан Јованке,
Делиблато, Војвођанска 13, а на основу
Захтева број 553-363/2012-II од 27.3.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
2.000,00 динара, у корист Журжинов
Живана, Дубовац, Михајла Пупина 32, а на
основу Захтева број 553-385/2012-II од
29.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

9. Мај 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 Број 6

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.

840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-385/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-379/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

418.

419.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Недељков
Драгице, Делиблато, Богдана Петровића 71,
а на основу Захтева број 553-379/2012-II од
29.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Недељков
Драгице, Делиблато, Богдана Петровића 71,
а на основу Захтева број 553-379/2012-II од
29.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

Страна 14 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Мај 2012. године

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.

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: 553-379/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-369/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

420.

421.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист РАдић Драгане,
Плочица, Краља Петра првог 95, а на основу
Захтева број 553-369/2012-II од 28.3.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Мрављов Јожеф,
Скореновац, 2. Октобар 40, а на основу
Захтева број 553-293/2012-II од 13.3.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

9. Мај 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 Број 6

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.

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: 553-293/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-373/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

422.

423.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
2.000,00 динара, у корист Думитру Тање,
Дубовац, Боре Симовића бб, а на основу
Захтева број 553-373/2012-II од 28.3.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Кришан
Кристине, Дубовац, Маршала Тита 139, а на
основу Захтева број 553-330/2012-II од
19.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

Страна 16 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Мај 2012. године

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.

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: 553-330/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-378/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

424.

425.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Миладиновић
Жељка, Ковин, Николе Тесле 35, а на основу
Захтева број 553-378/2012-II од 29.3.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Фараго Божице,
Дубовац, а на основу Захтева број 553322/2012-II од 14.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

9. Мај 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 Број 6

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.

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: 553-322/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-370/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

426.

427.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Дучић Соње,
Ковин, Цара Лазара 57, а на основу Захтева
број 553-370/2012-II од 28.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Думитру
Мирјане, Ковин, Немањина 53, а на основу
Захтева број 553-372/2012-II од 28.3.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

Страна 18 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Мај 2012. године

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.

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: 553-372/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-371/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

428.

429.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
2.000,00 динара, у корист Думитру Вукице,
Дубовац, Дунавска 16, а на основу Захтева
број 553-371/2012-II од 28.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Ника Живе,
Баваниште, Банатска 91, а на основу Захтева
број 553-362/2012-II од 27.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

9. Мај 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 Број 6

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.

840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-362/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

Број: 553-382/2012-II
У Ковину, 09. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

430.

431.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
2.000,00 динара, у корист Јон Синише,
Дубовац, Миле Кердуља 17, а на основу
Захтева број 553-382/2012-II од 29.3.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Јованов Весне,
Ковин, Пролетерска 5, а на основу Захтева
број 553-491/2012-II од 25.4.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

Страна 20 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Мај 2012. године

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.

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: 553-491/2012-II
У Ковину, 08. мај 2012. године

Број: 553-427/2012-II
У Ковину, 04. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

432.

433.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
и члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Пал Терезије,
Скореновац, Пролетерска 17, а на основу
Захтева број 553-427/2012-II од 06.4.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Шајн Драгице,
Ковин, Пролетерска 123, а на основу Захтева
број 553-278/2012-II од 09.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

9. Мај 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 Број 6

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.

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: 553-278/2012-II
У Ковину, 24. април 2012. године

Број: 553-345/2012-II
У Ковину, 24. април 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

434.

435.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Лаковић Мирко,
Ковин, Вука Караџића 170, а на основу
Захтева број 553-345/2012-II од 23.3.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Руга Слађане,
Плочички рит, а на основу Захтева број 553459/2012-II од 17.4.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

Страна 22 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Мај 2012. године

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.

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: 553-459/2012-II
У Ковину, 24. април 2012. године

Број: 553-468/2012-II
У Ковину, 30. април 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

436.

437.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
7.000,00 динара, у корист Новаковић
Христине, Мало Баваниште, Вука Караџића
бб, а на основу Захтева број 553-468/2012-II
од 19.4.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Жђик Зорана,
Плочица, Широки сокак 9, а на основу
Захтева број 553-496/2012-II од 26.4.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на

9. Мај 2012. године

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: 553-496/2012-II
У Ковину, 30. април 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

438.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
и члана 14. став 3. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Шашић Наде,
Ковин, Београдска 12, а на основу Захтева
број 553-479/2012-II од 23.4.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

Страна 23 Број 6

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: 553-479/2012-II
У Ковину, 27. април 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

439.
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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Ерцег Ђурђе,
Ковин, Пролетерска 164, а на основу Захтева
број 553-263/2012-II од 06.3.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

Страна 24 Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Мај 2012. године

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.

840-938660-58, 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: 553-263/2012-II
У Ковину, 27. април 2012. године

Број: 40-6/2012-II
У Ковину, 27. април 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

440.

441.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3. глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 269, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
15.000,00 динара, у корист ОШ „Ђура
Јакшић“ Ковин, а на основу Захтева број
40-6/2012-II од 24.4.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.20.
основно
образовање,
функционална
класификација 912, позиција 190 материјал,
екномска класификација 463 – трансфер
осталим нивоима власти, на контро 426611
материјал за образовање, са жиро рачуна
буџета општине Ковин, број 840-119640-11,
на рачун ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин број

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
24.000,00 динара, у корист Банчов Марие,
Скореновац, Маршала Тита 133, а на основу
Захтева број 40-78/2012-II од 25.4.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

9. Мај 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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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.

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: 40-78/2012-II
У Ковину, 27. април 2012. године

Број: 553-347/2012-II
У Ковину, 27. април 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

442.

443.

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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 12/2011 и 2/2012) 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 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Дамњановић
Саше, Мраморак, 2. Октобар 13, а на основу
Захтева број 553-347/2012-II од 23.3.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
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

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Паунов Марије,
Плочица, Широки сокак, а на основу Захтева
број 553-497/2012-II од 26.4.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 – социјална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин, број 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
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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.
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Број: 553-497/2012-II
У Ковину, 27. април 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 24 КОВИН
444.
На основу члана 44. и 45. Одлуке о избору посланика у Скупштину АПВ,
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 24 КОВИН, , на основу података из
записника о раду Изборне Комисије о утврђивању резултата избора за избор посланика у
Скупшину АПВ по већинском изборном систему, објављује
ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ
I
Комисија је утврдила да је примила изборни материјал од свих 25 бирачких одбора.
II
На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је да је:
- укупан број бирача уписаних у бирачки списак 29.046
- гласало бирача на бирачком месту 15.180
- на бирачком месту
15.023
- ван бирачког места
157
- у гласачким кутијама нађено гласачких листића 15.143
- укупан број гласачких листића примљених на бирачким местима 29.045
- укупан број неупотребљених гласачких листића 13.866
- укупан број неважећих гласачких листића 1.324
- укупан број важећих гласачких листића 13.819
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:

Ред.
број

1
1.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
КАНДИДАТА

2
БАКОВИЋ ДАРКО

Предлагач, (странка,
коалиција, гр.грађана)

3
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
СРБИЈЕ (ПУПС),
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС),
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП Србије)

Број
гласова
који је
кандидат
добио

% од броја
бирача који
су гласали

4

5

2.264

14,95
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Савез војвођанских Мађара –
Vajdasági Magyar Szövetség

БОГОШ ТИВАДАР
МИЛИЋ ИВАНА

„ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУБОЈАН ПАЈТИЋ“
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882

5,82

2.939

19,40

759

5,01

4.

НАОД ИГОР

ПОКРЕТ МОЈА СРБИЈА

5.

НЕШИЋ НЕБОЈША

СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА – ДР ВОЈИСЛАВ
ШЕШЕЉ

1.374

9,07

6.
7.

НОВКОВИЋ АНА
ПЕТРОВИЋ ДУШАН
(ДУЛЕ – СУНЦЕ )

1.339
3.372

8,84
22,26

8.

ТОПАЛОВИЋ
АЛЕКСАНДАР

УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ
ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (
Српска напредна странка, Нова
Србија, Покрет социјалиста,
Покрет снага Србије-БК)

890

5,87

Лига социјалдемократа
Војводине – Ненад Чанак
III

С обзиром на то да ни један кандидат није добио већину гласова бирача који су гласали,
гласање се понавља 20. маја 2012 . године и у другом кругу гласања учествују два кандидата која
су освојила највећи број гласова и то:
1. ПЕТРОВИЋ ДУШАН (ДУЛЕ-СУНЦЕ), кога је предложила коалиција
ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ ( Српска
напредна странка, Нова Србија,Покрет социјалиста, Покрет снага
Србије-БК) и
2. МИЛИЋ ИВАНА, коју је предложила коалиција „ИЗБОР ЗА БОЉУ
ВОЈВОДИНУ-БОЈАН ПАЈТИЋ“
IV
Овај Извештај објавити у „Службеном листу општине Ковин“.
Број: 013-2/2012-I-54
У Ковину, 9. мајa 2012. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 24 КОВИН
ПРЕДСЕДНИК
Драган Мићовић, дипл.правник
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