СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА X БРОЈ 9

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
500.
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 269, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист ОШ „Ђура
Јакшић“ Ковин, а на основу Захтева број
45-8/2012-II од 08.5.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 2. глава 3.20.
основно
образовање,
функционална
класификација 912, позиција 190 материјал,
економска класификација 463 – трансфер
осталим нивоимавласти, на конто 426611
материјал за образовање, са жиро рачуна
буџета општине Ковин, број 840-119640-11,
на рачун ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин, како
би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.

КОВИН, 22. ЈУН 2012. ГОДИНЕ

4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 45-8/2012-II
У Ковину, 23. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

501.
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 Думитрашку
Станојка, Дубовац, Боре Симовића 10, а на
основу Захтева број 553-414/2012-II од
04.4.2012. 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

Страна 2 Број 9

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: 553-414/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

502.
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 Дубски Софије,
Дубовац, Боре Симовића, а на основу Захтева
број 553-413/2012-II од 04.4.2012. 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

22. Јун 2012. године

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: 553-413/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

503.
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 Недељко Лепе,
Дубовац, Боре Симовића, а на основу Захтева
број 553-412/2012-II од 04.4.2012. 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

22. Јун 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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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.

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: 553-412/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

Број: 553-492/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

504.

505.

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 Николић
Славице, Делиблато, Браће Бузаџије 38, а на
основу Захтева број 553-492/2012-II од
25.5.2012. 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
5.000,00 динара, у корист Ђорђевић Дејана,
Делиблато, Богдана Петровића 48, а на
основу Захтева број 553-404/2012-II од
25.5.2012. 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
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22. Јун 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.

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: 553-404/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

Број: 40-89/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

506.

507.

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
15.000,00 динара, у корист Петров Игора и
Десанке Петров Стојановић, Баваниште,
Банатска 137, а на основу Захтева број 4089/2012-II од 18.5.2012. 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
3.000,00 динара, у корист Михајловић
Марије, Гај, Драгише Матића 46, а на основу
Захтева број 553-400/2012-II од 02.4.2012.
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

22. Јун 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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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.

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: 553-400/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

Број: 553-399/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

508.

509.

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 Стојадиновић
Драгице, Гај, Драгише Матића 72, а на
основу Захтева број 553-399/2012-II од
02.4.2012. 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
3.000,00 динара, у корист Вујић Верице, Гај,
Драгише Матића 19, а на основу Захтева број
553-395/2012-II од 02.4.2012. 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 6 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. Јун 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: 553-395/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

Број: 553-397/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

510.

511.

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 Вујић Босиљке,
Гај, Драгише Матића 58, а на основу Захтева
број 553-397/2012-II од 02.4.2012. 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
5.000,00 динара, у корист Николић Милета,
Гај, Мише Стојковића 136, а на основу
Захтева број 553-576/2012-II од 22.5.2012.
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

22. Јун 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 Број 9

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: 553-576/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

Број: 553-401/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

512.

513.

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 Констандинов
Драгана, Гај, Драгише Матића 45, а на
основу Захтева број 553-401/2012-II од
02.4.2012. 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 Крстовић
Снежане, Ковин, Утринска бб, а на основу
Захтева број 553-547/2012-II од 14.5.2012.
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 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. Јун 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: 553-547/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

Број: 553-403/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

514.

515.

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 Барабаш Весне,
Ковин, Кречанска 48, а на основу Захтева
број 553-403/2012-II од 02.4.2012. 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
4.000,00 динара, у корист Брозовић Наде,
Ковин, Ђуре Јакшића 52, а на основу Захтева
број 553-408/2012-II од 03.4.2012. 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

22. Јун 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 Број 9

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: 553-408/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

Број: 553-402/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

516.

517.

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 Јовић Дејана,
Ковин, Иве Андрића 9, а на основу Захтева
број 553-402/2012-II од 02.4.2012. 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
4.000,00 динара, у корист Марковић
Зорице, Ковин, 4. Октобар 15, а на основу
Захтева број 553-405/2012-II од 02.4.2012.
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 10 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. Јун 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: 553-405/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

Број: 553-406/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

518.

519.

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 Сеги Марије,
Ковин, Пролетерска 271, а на основу Захтева
број 553-406/2012-II од 03.4.2012. 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
5.000,00 динара, у корист Арсић Жељке,
Ковин, Светозара Марковића 15/55, а на
основу Захтева број 553-581/2012-II од
24.5.2012. 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

22. Јун 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 Број 9

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: 553-581/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

Број: 553-420/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

520.

521.

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 Аћимов Драгане,
Ковин, Петра Драпшина 114, а на основу
Захтева број 553-420/2012-II од 05.4.2012.
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
10.000,00 динара, у корист Смиљковић
Здравка, Ковин, 1. Маја 8, а на основу
Захтева број 553-582/2012-II од 25.5.2012.
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 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. Јун 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: 553-582/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

Број: 553-530/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

522.

523.

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 Потежица Сање,
Мраморак, Банатска 12, а на основу Захтева
број 553-530/2012-II од 07.5.2012. 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 269, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу до
15.000,00 динара, у корист ДВД „Ковин“
Ковин, а на основу Захтева број 40-105/2012II од 08.6.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.19.
средства
за
противпожарну
заштиту,
функционална класифи8кација 320 услуге
противпожарне заштите, позиција 180,
економска класификација 481 – Општински
ватрогасни савез – редовне активности, са
жиро рачуна буџета општине Ковин број 840119640-11,
на
рачун
Општинског
ватрогасног савеза Ковин, број 200-

22. Јун 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 Број 9

2282910101031-03, како би се иста дозначила
кориснику ДВД „Ковин“ Ковин, на рачун
број 200-2282940101031-95.
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: 40-105/2012-II
У Ковину, 29.мај 2012.године

Број: 553-415/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

524.

525.

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 Каменовић
Александра, Дубовац, Боре Симовића бб, а
на основу Захтева број 553-415/2012-II од
04.4.2012. 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
3.000,00 динара, у корист Стојадиновић
Јовке, Гај, Саве Јанкова 131, а на основу
Захтева број 553-398/2012-II од 02.4.2012.
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
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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: 553-398/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

526.
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 Поповић Наде,
Гај, 29. Новембра 17, а на основу Захтева
број 553-396/2012-II од 02.4.2012. 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

22. Јун 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.
Број: 553-396/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

527.
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 269, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00
динара,
у
корист
ДВД
„Мраморак“ Мраморак, а на основу Затева
број 40-91/2012-II од 22.5.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.19.
средства
за
противпожарну
заштиту,
функционална класификација 320 услуге
противпожарне заштите, позивија 180,
економска класификација 481 – Општински
ватрогасни савез – редовне активности, са
жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, на рачун
Општинског
ватрогасног савеза Ковин, број 200-

22. Јун 2012. године
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2282910101031-03, како би се иста дозначила
кориснику ДВД „Мраморак“ Мраморак.
3. Корисник ових средства је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 40-33/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

528.
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 обуџету 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
8.000,00 динара, у корист ЖРК „Раднички“
Ковин, а на основу Захтева број 40-90/2012II од 21.5.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.27.
дотације
невладиним
организацијама,
функција 810 услуге рекреације и спорта,
позиција 238, економска класификација 481
Спортски савез општине Ковин, са жиро
рачуна буџета општине Ковин број 840119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број 200-228121010103160,како би се иста дозначила кориснику.
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3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 40-90/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

529.
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 обуџету 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
10.000,00 динара, у корист УРС „Дунав“
Ковин, а на основу Захтева број 40-93/2012II од 25.5.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.27.
дотације
невладиним
организацијама,
функција 810 услуге рекреације и спорта,
позиција 238, економска класификација 481
Спортски савез општине Ковин, са жиро
рачуна буџета општине Ковин број 840119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин, број 200-228121010103160,како би се иста дозначила кориснику.
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22. Јун 2012. године

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

3. Корисник ових средства је у обвези
да средства користи наменски- за намене за
које се ист одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 40-93/2012-II
У Ковину, 29. мај 2012. године

Број: 45-10/2012-II
У Ковину, 29.мај 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

530.

531.

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
8.000,00 динара, у корист Центра за
културу Ковин – Балетски студио, а на
основу Захтева рој 45-10/2012-II од 21.5.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3.
Установа „Центар за културу“ Ковин,
функционална класификација 820, услуге
културе,
озиција
91,
економска
класификација 472 накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за културу Ковин, број 820267664-05,како и се иста дозначила
кориснику.

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
25.000,00 динара, у корист КУД „Младост“
Ковин, а на основу Захтева рој 45-11/2012-II
од 24.5.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3.
Установа „Центар за културу“ Ковин,
функционална класификација 820, услуге
културе,
озиција
91,
економска
класификација 472 накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за културу Ковин, број 820267664-05,како и се иста дозначила
кориснику КУД „Младост“ Ковин.

22. Јун 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3. Корисник ових средства је у обвези
да средства користи наменски- за намене за
које се ист одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 45-11/2012-II
У Ковину, 30.мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК

Страна 17 Број 9

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: 553-589/2012-II
У Ковину, 31. мај 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Славко Бранковић, професор

532.

533.

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 Томашевић
Верице, Ковин, Душана Васиљева 4, а на
основу Захтева број 553-589/2012-II од
29.5.2012. 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 Димитријевић
Станиславке, Плочица, Краља Петра I 162, а
на основу Захтева број 553-569/2012-II од
18.5.2012. 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 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. Јун 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: 553-569/2012-II
У Ковину, 01. јун 2012. године

Број: 553-462/2012-II
У Ковину, 04. јуни 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

534.

535.

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
класификција 160, позиција 269, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Барабаш
Звонка, Плочица, Банатска 6, а на основу
Захтева број 553-462/2012-II од 18.4.2012.
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 269, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Балан Оливере,
Гај, Драгише Матића 18, а на основу Захтева
број 553-421/2012-II од 05.4.2012. 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

22. Јун 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. Реализација 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: 553-421/2012-II
У Ковину, 11. јуни 2012. године

Број: 553-622/2012-II
У Ковину, 11. јуни 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл.инж.пољ.

536.

537.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.
54/2009 и 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист оштине 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
5.000,00 динара, у корист Новаков Вере,
Ковин, Цара Лазара 119, а на основу Захтева
број 553-622/2012-II од 11.6.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређју 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
7.000,00 динара, у корист Тахировић
Алена, Мраморак, Муслиманска 43, а на
основу Захтева број 553-621/2012-II од
11.6.2012. 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
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. Јун 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: 553-621/2012-II
У Ковину, 12. јуни 2012. године

Број: 553-618/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

538.

539.

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 Радисављевић
Снежане, Плочица, Краља Петра I бр.79, а на
основу Захтева број 553-618/2012-II од
07.6.2012. 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 Ракитован
Љубице, Ковин, Светог Саве 116, а на
основу Захтева број 553-584/2012-II од
28.5.2012. 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

22. Јун 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 Број 9

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: 553-584/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

Број: 553-571/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

540.

541.

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
12.000,00 динара, у корист Момчиловић
Марице, Ковин, Петра Драпштина 48, а на
основу Захтева број 553-571/2012-II од
21.5.2012. 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
Торда
Ђурђевке, Ковин, Пролетерска 153, а на
основу Захтева број 553-580/2012-II од
23.5.2012. 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 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. Јун 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: 553-580/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

Број: 553-595/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

542.

543.

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
20.000,00 динара, у корист Тодоров Петра,
Ковин, Цара Лазара 67, а на основу Захтева
број 553-595/2012-II од 31.5.2012. 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 Петковић Милке,
Ковин, Утринска бб, а на основу Захтева број
553-623/2012-II од 12.6.2012. 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

22. Јун 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 Број 9

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: 553-623/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

Број: 553-579/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

544.

545.

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 Митић Драгице,
Ковин, Дејана Бранкова 113, а на основу
Захтева број 553-579/2012-II од 23.5.2012.
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 Цафута Марије,
Ковин, Насеље преко Поњавице 48, а на
основу Захтева број 553-570/2012-II од
18.5.2012. 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 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. Јун 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: 553-570/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

Број: 553-564/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

546.

547.

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 Ристић Иване,
Гај, Николе Раткова бб, а на основу Захтева
број 553-564/2012-II од 16.5.2012. 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 Цветковић
Новице, Гај, Николе Раткова 7, а на основу
Захтева број 553-601/2012-II од 01.6.2012.
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

22. Јун 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: 553-601/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

Број: 553-591/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

548.

549.

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 Стојиљковић
Милице, Баваниште, Максима Горког 14, а
на основу Захтева број 553-591/2012-II од
30.5.2012. 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 269, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара у корист Андраш Филепа,
Скореновац, Пролетерска 1, а на основу
Захтева број 553-456/2012-II од 12.4.2012.
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
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22. Јун 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. Реализацијуовог 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: 553-456/2012-II
У Ковину, 13. јуни 2012. године

Број: 553-646/2012-II
У Ковину, 20. јуни 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл.инж.пољ.

550.

551.

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 Симовић Душка,
Ковин, Утринска бб, а на основу Захтева број
553-646/2012-II од 19.6.2012. 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
Станисављевић Ивана, Гај, Николе
Раткова, а на основу Захтева број 553649/2012-II од 19.6.2012. 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

22. Јун 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 27 Број 9

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.

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: 553-649/2012-II
У Ковину, 20. јуни 2012. године

Број: 553-656/2012-II
У Ковину, 21. јуни 2012. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл.инж.пољ.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл.инг.пољ.

552.

553.

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
10.000,00 динара, у корист Момиров
Сандре, Ковин, Цара Лазара 57, а на основу
Захтева број 553-656/2012-II од 21.6.2012.
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

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 Ратковић
Станоја, Ковин, Цара Лазара 126, а на
основу Захтева број 553-647/2012-II од
19.6.2012. 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
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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.

22. Јун 2012. године

Број: 553-647/2012-II
У Ковину, 21. јуни 2012. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл.инж.пољ.

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
554.
На основу члана 137. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањина („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2011) и члана 63. Статута општине Ковин ( „Сл. лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и
22/2009) по прибављеној сагласности Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне
сировине,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 22.6.2012.
године, донела је:
ПОСЕБАН ПРОГРАМ
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА
УВОД
Чланом 136. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр.
88/2011) прописано је да носилац експлоатације којом је одобрено извођење рударских радова
плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у складу са овим
законом за све врсте угља и угљених шкриљаца у висини од 3% од прихода и за неметаличне
сировине за добијање грађевинског материјала (лапорац, кречњак, глина, песак, шљунак,
техничко-грађевински и архитектонско грађевински камен и др.) 5% од прихода.
Чланом 137. став 1. наведеног закона прописано је да средства остварена у складу са
чланом 136. овог закона од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у
висину од 40% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице
локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, а у висини од 20% су сопствени
приход Министарства.
Ставом 5. наведеног члана прописано је да се средства остварена од накнаде за коришћење
минералних сировина и геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне самоуправе на
чијој територији се врши експлоатација, користе на основу посебног програма који доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе за унапређење услова живота локалне заједнице, а
посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката за побољшање услова живота,
на који сагласност даје Министарство, односно надлежни орган аутономне поккрајине.
Ставом 6. наведеног члана прописано је да када се експлоатација врши на територији
аутономне покрајине, средства остварена у складу са чланом 136. овог закона од накнаде за
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 40% приход су буџета
Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој се
територији врши експлоатација, у висини од 10% су приход буџета аутономне покрајине, а у
висини од 10% су сопствени приход Министараства.
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1. НЕНАПЛАЋЕНИ ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА
Годин
а

Обвезник

2009

РУДНИК КОВИН

2010

РУДНИК КОВИН

2011

„НАША СЛОГА“
КОВИН
РУДНИК КОВИН
„НАША СЛОГА“
КОВИН
УКУПНО

Врста
мин.сир.

Укупна
накнада

Проценат
ноји прип.
општини

угаљ и
шљунак
угаљ
шљунак
глина

4.281.054,30

50%

Номинални
износ
који прип.
Општини
2.140.527,15

3.360.454,15
4.298.869,20
342.909,00

50%
50%
50%

1.680.227,07
2.149.434,60
171.454,50

угаљ
шљунак
глина

3.894.068,39
6.215.801,00
338.400,00

50%
50%
50%

1.947.034,19
3.107.900,50
169.200,00

22.731.556,04

11.365.778,01

2. ПРОЦЕЊЕНИ ИЗНОС НАКНАДЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
У 2012. ГОДИНИ
Ек.
клас.

Обвезник

РУДНИК КОВИН
„НАША СЛОГА“
КОВИН
УКУПНО

Врста
мин.сир.

Укупна
накнада

Проценат
који прип.
општини

угаљ
шљунак
глина

3.000.000,00
4.000.000,00

40%
40%

340.000,00
7.340.000,00

40%

Номинални
износ
који прип.
Општини
1.200.000,00
1.600.000,00
136.000,00
2.936.000,00

УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ИЗ ТАБЕЛЕ 1. И 2.
И З Н О С Е........................................................................................14.301.778,01 ДИН.
3. Р А С Х О Д И
(УПОТРЕБА ПРИКУПЉЕНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ОД НАКНАДЕ ЗА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ)
Ек.
класификација

Назив
(позиција расхода)
Реконструкција ГЛАВНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
у Ковину у улици 7 јули
по пројекту
Израда пројекта испитивања термалних вода
Изградња дела канализације у улици
Кречанској у Ковину
Пошљунчавање пута Гај-Рудник
УКУПНО

Износ (динара)
са ПДВ-ом
7.101.778,01
1.200.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
14.301.778,01
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4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм спроводи Општинска управа Ковин-Одељење за грађевинско-комуналне
послове, инспекцијске, правне и послове привреде и у том смислу овлашћени су да контролишу
извршавање радова, да траже извештаје од извођача радова, односно пројектанта и извештаје од
стручних надзорних органа.
Извештај о реализацији Програма подноси се Општинском већу општине Ковин два пута
годишње. Уколико се приходи по овом Програму у току буџетске године не остварују у
планираном износу расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди председник општине.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.листу општине Ковин.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 31-8 од 22. јуна 2012. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл.инг.пољопривреде

555.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике
Србије'', број: 88/2011), 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 22.6.2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈП ''КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ'' КОВИН
I
Даје се сагласност Одлуку Управног одбора ЈП ''Ковински комуналац'' Ковин, о промени
цена комуналних услуга, бр. 02-17/2-12:
ЦЕНЕ ВОДЕ
Категорија корисника
Домаћинства
Делатност школа, здравствених, дечијих установа и
спортских организација
Остали корисници

Важећа
цена
29,57

Цена увећана
за 15%
34,00

59,14

68,00

103,51

102,00

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

Важећа
цена
14,79

Цена увећана
за 15%
17,01

29,57

34,01

51,77

59,54
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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

Важећа
цена
3,41
17,67
178,31
2.955,74
1.182,08
45,93

Цена увећана
за 15%
3,92
20,32
205,06
3.399,10
1.359,39
52,82

ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
Врста услуге
Закуп гробног места за једну годину
Закуп за гробницу за једну годину (као два гробна места)
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
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
- есхумација преко две године почивања
- паковање костију
Накнада за коришћење капеле:
- уз декорацију и озвучење
- без декорације и озвучења
Услуге превоза специјалним погребним возилом:
- превоз до гробља са подручја града
- превоз до гробља ван подручја града по км.
- чекање возила по часу

Важећа
цена

Цена увећана
за 15%

178,42
356,85

205,18
410,38

210,32
424,21

241,87
487,84

4.564,72
4.564,72
2.275,85
7.640,59
6.039,44
5.150,68
1.244,27

763,34
45,40
388,75

5.249,43
5.249,43
2.617,23
8.786,68
6.945,36
5.923,28
1.430,91

877,84
52,21
447,06

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)

Важећа
цена
3.515,43

Цена увећана
за 15%
4.042,74

1.758,30

2.022,05

1.758,30
122,88

2.022,05
141,31
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Категорија корисника
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
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Важећа
цена
140,37
3.515,м43

Цена увећана
за 15%
161,43
4.042,74

ЦЕНЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Врста услуга
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.

Важећа
цена
460,71
257,82
589,60
5.854,74
8.783,82
63,88

Цена увећана
за 15%
529,82
296,49
678,04
6.732,95
10.101,39
73,46

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
Кошење зелених јавних површина по 1 м2

Важећа
цена
1.136,93
2.918,66
2.763,18

Цена увећана
за 15%
1.307,47
3.356,45
3.177,66

3.223,94
6.017,55
45,63
2.570,59
2.570,59
2.268,15
2.350,14
378,03
1.466,45

3.707,53
6.920,18
52,47
2.956,18
2.956,18
2.608,37
2.702,66
434,73
1.686,42

7.862,97

9.042,42

847,33
564,89
186,63
2,20

974,43
649,62
214,62
5,53

ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
Локали:
Закуп пијачног простора по м2 - месечно
Закуп пијачног простора за власнике по м2 када се
закупнина плаћа годину дана унапред

Важећа
цена
64,90
47,58

Цена увећана
за 15%
74,64
54,72
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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

Важећа
цена
283,33

144,92
3.899,92

Цена увећана
за 15%
325,83

166,66
4.484,91

178,44

205,21

308,22

354,45

715,96

715,96

2.807,60

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
Робна пијаца:
• једнодневно коришћење тезге за трговце који су
извршили тромесечни закуп
• једнодневно коришћење тезге за трговце који нису
извршили тромесечни закуп
• једнодневно коришћење тезге за стране
држављане
Тромесечни закуп пијачне тезге
Наткривени простор, по једном месту
На једној тезги робне пијаце може продавати само
један продавац. Уколико се на једној тезги нађе више
продаваца свако за себе плаћа горе наведени износ.
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276,87

1.951,04

3.228,74
318,40

2.243,70

283,33

325,83

178,44

205,21

4.064,33

4.673,98

324,45

373,12

178,44

205,21

283,33

325,83

283,33
3.901,03
1.100,29

325,83
4.486,18
1.265,33

У цене није урачунат порез на додатну вредност.
II
Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење о образовању цена комуналних
услуга ЈП „Ковински Комуналац“,број: 38-5/2011-III од 18.4.2011. године и Решење о давању
сагласности на цену машинског кошења јавних зелених површина у насељеномместу Ковин број
38-8/2012-III од 25.5.2012. године.
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III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Ковин'' а примењиваће се од 01.7.2012.год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 38- 11/2011-III од 22. јуна 2012. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл.инг.пољопривреде

556.
На основу члана 46. став 1. тачка 7.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007) и члана 63. став 1. тачка
13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2009 и9 2/2009)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
22.6.2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН
I
ДРАГАН МИЋОВИЋ, дипломирани
правник из Ковина, разрешава се дужности
вршиоца дужности начелника Општинске
управе Ковин, због постављења начелника по
јавном огласу.
II
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 112-55/2012-III од 22. јуна 2012. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл.инг.пољопривреде

557.
На основу члана 46. став 1. тачка 7. и
члана 56. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007),
члана 63. став 1. тачка 13. Статута општине

Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
16/2009 и 22/2009) и члана 21. Одлуке о
организацији Општинске управе Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на основу јавног огласа, на седници
одржаној дана 22.6.2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН
I
ДРАГАН МИЋОВИЋ, дипл.правник
из Ковина, поставља се за начелника
Општинске управе Ковин на време од пет
година.
II
Решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 112-56/2012-III од 22. јуна 2012. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл.инг.пољопривреде

558.
На основу члана 39. став 1. тачка 22.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
22.6.2012. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА
2012. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Ковин за 2012. годину.

Страна 35 Број 9

II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 217-13/2011-III од 22. јуна 2012. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл.инг.пољопривреде

Страна 36 Број 9
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535. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 18

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
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