СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА X БРОЈ 12

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
669.
На основу члана 85. став 2. Закона о
буџетском систему ("Сл.гласник" РС бр.
54/2009, 73/2010, 10/2010 и 101/2011) и члана
24. став 3. и члана 63. став 1. тачка 25. Статута општине Ковин ("Сл. лист општине
Ковин" број 11/2012-пречишћен текст),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
03.8.2012. године донело је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ
ОПШТИНЕ КОВИН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се и утврђује
надлежност и начин рада Службе за буџетску
инспекцију ( у даљем тексту: Служба), у
складу са Законом о буџетском систему.
Члан 2.
Служба обавља послове из свог
делокруга у складу са Законом, подзаконским актима, Статутом општине Ковин,
Одлуком о буџету општине Ковин и овом
Одлуком.
Служба се организује као стручна
служба чији је рад независтан и самосталан.
Члан 3.
Рад Службе доступан је јавности на
начин утврђен законом и општим актима
општине Ковин.
О давању информација о раду
Службе одлучује председник општине или
начелник Општинске управе Ковин.
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Члан 4.
Запослени у Служби дужни су да
своје послове обављају одговорно, савесно,
ефикасно и непристрасно, не руководећи се
при томе својим политичким и идеолошким
убеђењима, нити их у обављању послова
могу изражавати и заступати.
Запослени у Служби обавезни су да
чувају тајност службених и пословних
података у складу са законом.
Службу чине:
1. буџетски инспектор;
2. технички секретар.
Буџетски инспектор као овлашћено
службено лице има приступ свим подацима,
документима, извештајима и информацијама
потребним за обављање контроле код корисника средстава буџета над којим се врши
инспекција.
На захтев буџетског инспектора
субјекти контроле обавезни су да буџетском
инспектору пруже неопходне информације и
доставе податке, документа и извештаје
потребне за обављање контроле.
Буџетски инспектор има право увида
у документацију о послу који је предмет
контроле и код других правних лица која су у
уговорној (поверилачкој или дужничкој) вези
са корисницима буџета општине Ковин.
II НАДЛЕЖНОСТ СЛУЖБЕ ЗА
БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
Члан 5.
Служба се образује за обављање послова контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација
које је основала општина, јавних предузећа и
правних лица над којима локална власт има
директну или индиректну контролу над више
од 50% капитала или више од 50% гласова у
Управном одбору, као и над другим правним
лицима у којима јавна средства чине више од
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50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета општине.
Буџетски инспектор врши контролу
пословних књига, извештаја, евиденција,
документација о спроведеним јавним набавкама, уговора, захтева и документације везане за пренос новчаних средстава

Налог из става 1. овог члана садржи:
- субјекат над којим се врши
контрола
- предмет контроле
- рок у којем ће се контрола обавити
- начин подношења извештаја и
садржај извештаја

Члан 6.
Буџетски инспектор је належан за
спровођење инспекције над:
1. директним и индиректним буџетским
корисницима буџета општине Ковин
2. ЈП "Ковински комуналац" Ковин
3. ЈП "Ковин-гас" Ковин
4. правним лицима над којима локална
власт има директну или индиректну
контролу над више од 50% капитала
или више од 50% гласова у Управном
одбору, као и над другим правним
лицима у којима јавна средства чине
више од 50 % укупног прихода, у
делу средстава пренетих из буџета
општине.
5. правним лицима и другим субјектима
којима се директно или индиректно
дозначавају средства буџета за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у
послу који је предмет контроле и
субјектима који користе средства
буџета општине по основу задуживања, субвенција, остале државне
помоћи у било ком облику, донације,
дотације и др.

Члан 9.
Буџетски инспектор у поступку
контроле обавезан је да својство службеног
лица докаже службеном легитимацијом,
издатом у складу са чланом 6. Уредбе о раду,
овлашћењима и обележјима буџетске
инспекције.

Буџетски инспектор обавља и друге послове по налогу Скупштине општине Ковин,
Општинског већа, председника општине и
начелника Општинске управе.

Члан 11.
О извршеној контроли, буџетски
инспектор саставља записник у складу са
Законом о управном поступку и Законом о
државној управи.
Примерак записника се на дан извршења контроле или најдаље у року од 3
дана од дана извршења контроле доставља
функционеру органа код кога је вршена
контрола односно директору јавних предузећа и предузећа из члана 6. тачка 4.
На налаз из записника, субјекат над
којим је вршена контрола, може уложити
примедбе у року од 8 дана од дана достављања записника.
Примедбе из става 3. овог члана
морају се односити на конкретне тачке

Члан 7.
Послове контроле буџетски инспектор обавља по сопственом програму који
одобрава председник општине и начелник
Општинске управе.
Члан 8.
Поред редовних послова инспекцијске контроле буџетском инспектору НАЛОГ
за контролу одређених субјеката може издати
председник општине или начелник Општинске управе

Члан 10.
Пре отпочињања контроле, буџетски
инспектор је дужан да најави контролу функционеру који руководи органом, директору
установе, директору Јавног предузећа или
другог правног лица у којем се врши
контрола.
Изузетно код става 1, овог члана контрола неће бити најављена када је потребно
исту обавити по хитном поступку да би се
утврдиле одређене чињенице битне за само
одлучивање о одговорности корисника буџета, јавних предузећа или других предузећа из
члана 6. тачка 4.
Председник општине и начелник
Општинске управе приликом издавања
налога за контролу у налогу могу наредити
да се субјекат контроле не обавештава на
начин предвиђен ставом 1. овог члана.
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налаза буџетског инспектора. Примедбама се
не може оспоравати надлежност и стручни
рад буџетског инспектора.
Ако буџетски инспектор утврди да су
примедбе на записник основане, сачиниће
допуну записника коју доставља субјекту над
којим је извршена контрола, у року од 8 дана
од дана пријема примедби, а ако су примедбе
неосноване о томе писмено обавештава
субјекта над којим је извршена контрола.
Члан 12.
Субјекат над којим је извршена
контрола дужан је да у року одређеном у
записнику обавести буџетског инспектора о
поступању по наложеним мерама и приложи
доказе о томе.
Буџетски инспектор, по добијању
обавештења из става 1. овог члана, врши контролу извршења предложених мера о чему
сачињава службену белешку.
Члан 13.
Ако субјекат над којим је извршена
контрола не поступи по наложеним мерама,
буџетски инспектор доноси решење којим
налаже мере и одређује рок за отклањање
утврђених незаконитости
Решење се доноси у року од 8 дана од
дана истека рока за извршење мере.
Члан 14.
Против решења из става 1. овог члана
може се изјавити жалба Општинском већу,
преко службе, у року од 8 дана од дана
пријема решења.
Општинско веће одлучује о жалби у
року од 15 дана од дана пријема жалбе.
Одлука Општинског већа је коначна у
управном поступку.
Члан 15.
Буџетски инспектор у току поступка
контроле доноси одређене закључке којима
одлучује о питањима која се тичу поступка у
складу са Законом о управном поступку.
Субјекти контроле дужни су да
поступе по закључку буџетског инспектора.
Против закључка буџетског инспектора из става 1. овог члана није дозвољена
жалба.
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Члан 16.
Буџетски инспекор доставља
извештаје о свом раду, и то:
- тромесечно-председнику општине и
начелнику општинске управе;
- шестомесечно - Општинском већу
општине Ковин и
- једном годишње Скупштини
општине Ковин.
На захтев Скупштине општине и
Општинског већа буџетски инспектор је
обавезан да достави ванредне извештаје.
Члан 17.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у служби примењују се
одредбе закона и подзаконских аката који се
односе на запослене у Општинској управи.
Члан 18.
На послове буџетског инспектора
може бити распоређено лице које поред
услова предвиђених законом о радним
односима у државним органима испуњава и
следеће посебне услове:
- да је дипломирани економиста
- да има најмање 5 година радног
искуства на пословима буџета или инспекцијским пословима везаним за контролу
располагања буџетским средствима
- да има положен испит за рад у
органима државне управе
III ОДНОС СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ ПРЕМА ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА
Члан 19.
Однос службе односно буџетског
инспектора према Скупштини општине,
Општиснком већу и председнику општине
заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом, овом Одлуком о
другим актима органа општине.
Члан 20.
Сви органи општине, сви кориници
буџетских средства, јавних предузећа и
правних лица из члана 6. тачка 4, обавезни су
да у поступку контроле ставе на располагање
буџетском инспектору сву потребну документацију, омогуће увид у сва докумнта која
су неопходна за вршење послова контроле и
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ревизије, као и да обезбеде услове за буџетског инспектора.
Члан 21.
Буџетски инспектор може пружати
саветодавне услуге које се састоје од савета,
смерница, обуке, помоћи и других услуга у
циљу побољшања процеса управљања и
контроле у складу са законом и одлукама
органа општине.
Пружање помоћи из става 1, овог
члана не може да утиче на права инспектора
и обавеза које инспектор има у систему
контроле корисника буџетских средстава.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Наченик Општинске управе у року од
8 дана од дана доношења ове Одлуке
распоредиће лице на радно место буџетског
инспектора.
Сагласност на акт из става 1 овог
члана даје Општионско веће општине Ковин.
Служба за буџетску инспекцију
почеће са радом у року од 15 дана од дана
прибављања
сагласности
на
акт
о
распоређивању буџетског инспектора.
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у "Службеном листу
општине Ковин"
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 40-155/2012-III oд 03. августа 2012. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл. инг. пољопривред

670.
На основу члана 46. и 47. став 6.
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник
РС", број 129/2007 и члана 63. став 1. тачка 2.
и члана 66. Статута општине Ковин ("Сл.
лист општине Ковин" 16/2009, 22/2009 и
10/2012,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на својој седници одржаној дана
03.8.2012. године донело је
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ПОСЛОВНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Члан 4. Пословника о раду
Општинског већа општине Ковин ("Сл. лист
општине Ковин" број 18/2009 и 19/2009)
мења се и гласи:
"Општинско веће:
1. предлаже статут, буџет, завршни рачун
и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2. доноси Пословник о раду на предлог
председника општине;
3. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине;
4. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
5. врши надзор над радом Општинске
управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актима и
одлукама које доноси Скупштина општине;
6. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
7. образује комисије и друга стручно саветодавна тела за поједине области у оквиру
своје надлежности;
8. решава у управном поступку у другом
степену о правима и обавезама грађана, привредних друштава, предузетника, установа и
других правних лица у управним стварима из
надлежности општине;
9. даје сагласност на правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији у
делу броја и структуре запослених у јавним
предузећима, установама и другим организацијама који су директни или индирекни
корисници буџета општине;
10. одлучује о покретању поступка за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта површине до 5 хектара;
11. одлучује о располагању ставрима у
јавној својини (давању ставри на коришћење,
давању ствари у закуп), преносу права јавне
својине на другог носиоца јавне својине са
накнадом или без накнаде укључујући и размену одређених непокретности коју општине
стекне у својину путем наслеђа, поклона или
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на други начин, одузимању права коришћења
у случају прописаном законом, отуђењу имовине из јавне својине општине, прибављању
имовине у јавну својину општине, заснивању
хипотекена непокретности, улагању у капитал, залагању покретних ствари) вредности
до 0,5% планираног годишњег буџета;
12. одлучује о поверавању функција управљања над имовином у јавној својини општине субјектима утврђеним законом, о којима
одлуку не доноси Скупштина;
13. одлучује о давању у закуп пословног
простора за период дужи до 5 година;
14. одобрава улагања у пословни простор
дат у закуп за период до 5 година.
15. даје претходну сагласност јавним
предузећима, месним заједницама, установама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на непокретностима
у јавној својини општине, за давање у закуп и
одређену намену истих;
16. предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
јавној својини о којима одлучује Скупштина.
17. доноси одлуку о покретању поступка
јавне набавке велике вредности, на основу
Закона о јавним набавкама;
18. доноси одлуку о избору најповољније
понуде за набавке велике вредности, на
основу Закона о јавним набавкама;
19. даје претходну сагласност на предлог
уговора о јавној набавци велике вредности и
даје овлашћење председнику општине за
потпис уговора о јавној набавци велике вредности;
20. даје сагласност на одлуку о промени
цена комуналних услуга у скалду са Законом
о комуналним делатностима;
21. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
22. доноси акт о располагању средствима
текуће буџетске резерве у износу већем од
80.000,00 динара;
23. доноси акт о располагању средствима
сталне буџетске резерве.
24. информише јавност о свом раду;
25. врши и друге послове утврђене законима и посебним одлукама Скупштине."
Члан 2.
У члану 28. после става 1. додаје се
став 2. који гласи:

Страна 5 Број 12

"У изузетно хитним и оправданим
случајевима седница Општинског већа општине Ковин може бити сазвана и одржана
телефонским путем".
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 3.
У члану 47. после става 3. додаје се
нови став 4, који гласи:
"У записнику са седница које су
одржане телефонским путем поред времена
одржавања седнице уноси се и констатација
да је дневни ред и предлог акта достављен
члановима Већа (навести пуно име и презиме
члана Већа), изјаву члана Већа којом члан
Већа даје изјаву да прихвата или не прихвата
текст акта (Ја __________ као члан Већа
изјављујем да прихватам Предлог односно
Нацрт __________ )."
Досадашњи члан 4. постаје став 5, а
став 5. постаје став 6.
Члан 4.
Члан 55. мења се и гласи:
"У вршењу послова из своје надлежности Општинско веће доноси правилнике,
наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке и друга акта.
У вршењу послова из своје надлежности Општинско веће може доносити одлуке, ако је зато овлашћено посебним законима
или Статутом општине Ковин."
Члан 5.
Овлашћује се Комисија за прописе
Скупштине општине Ковин да, по ступању
на снагу ових Измена и допуна Пословника о
раду Општинског већа општине Ковин уради
пречишћен текст Пословника Општинског
већа општине Ковин.
Члан 6.
Овај Пословник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Ковин".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 020-22/2012-III од 03. 8. 2012. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл. инг. пољопривреде

Страна 6 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

671.
На основу члана 59. став 2. у вези са
чланом 46. став 1. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и
члана 80. став 2. у вези са чланом 63. став 1.
тачка 25. Статута општине Ковин,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
03.8.2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ШЕСТОЈ
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
Шестој измени и допуни Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи број 1104/2012-IV од 30.7.2012. године.
II
Ово Решење објавити у “Службеном
листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 110-5/2012-III од 03. августа 2012. г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић, дипл.инг.пољопривреде

(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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
10.000,00 динара, у корист Смиљковић
Силве, Ковин, 1. Маја 8, а на основу Захтева
број 553-753/2012-II од 31.7.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, 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: 553-753/2012-II
У Ковину, 31. јули 2012. године

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
672.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину

9. Август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

673.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину

9. Август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Крничан Саве,
Мраморак, Изворска 1, а на основу Захтева
број 553-746/2012-II од 30.7.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 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 Гулан Зорана,
Ковин, 4. Октобар 32, а на основу Захтева
број 553-742/2012-II од 26.7.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, 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: 553-746/2012-II
У Ковину, 31. јули 2012. године

Број: 553-742/2012-II
У Ковину, 27. јули 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

674.

675.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
20 000,00 динара, у корист Огранка Вукове
задужбине у Баваништу а на основу Захтева
40-137/2012-II од 18.7.2012. 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,
позиција
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: 840267664-05, како би се иста дозначила
кориснику Огранку Вукове задужбине у
Баваништу, број жиро рачуна 2002279240101037-65.
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: 40-137/2012-II
У Ковину, 20. јула 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

676.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке

9. Август 2012. године

о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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
50.000,00 динара, у корист Удружења Рома
општине Ковин „Ашунен Ромале“ за
куповину уџбеника и школског прибора за
полазнике ПУ, социјално угрожену децу, која
похађајуосновноу школу на територији
општине Ковин, а на основу Захтева број 40142/2012-II од 23.7.2012. године, како би
Канцеларија за инклузију Рома – Нови Сад
учествовала са доделом 100.000,00 динара за
школски прибор за ученике ромске
националности које похађају средње школе.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.28.
Донације
невладиним
организацијама,
функционална класификација 860, позиција
255, економска класификација 481 –
Удружење Рома општине Ковин, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Удружења Рома
општине Ковин „Ашунен Ромале“ број 16083959-11 код Банке Интезе као кориснику
средстава.
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: 40-142/2012-II
У Ковину, 06.8.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

9. Август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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677.

678.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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
Одлукомо 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
3.000,00 динара, у корист Реџић Љиљане,
Ковин, Нишка 13, а на основу Захтева број
553-760/2012-II од 02.8.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику Реџић Љиљани.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски - за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлукомо 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
2.000,00 динара, у корист Стојадиновић
Драгице, Гај, Драгише Матића 64, а на
основу Захтева број 553-757/2012-II од
01.8.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику Реџић Љиљани.
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: 553-760/2012-II
У Ковину, 03. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-757/2012-II
У Ковину, 02. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 10 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Август 2012. године

679.

680.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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
Одлукомо 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
2.000,00 динара, у корист Јованов Весне,
Ковин, Пролетерска 5, а на основу Захтева
број 553-758/2012-II од 01.8.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику Реџић Љиљани.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски - за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5 000,00 динара, у корист Музичког састава
„Counterignition“ из Ковина а на основу
Захтева 40-144/2012-II од 24.7.2012. 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,
позиција
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: 840267664-05, како би се иста дозначила
кориснику Музичком саставу „Counterignition“ из Ковина на текући рачун банке
Интезе број 160-5100101010930-50.
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: 553-758/2012-II
У Ковину, 02. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 40-144/2012-II
У Ковину, 25. јули 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

9. Август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 Број 12

681.

682.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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
Одлукомо 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 Микша
Слободанке, Мраморак, Шумска 13, а на
основу Захтева број 553-682/2012-II од
03.7.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин,
број 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику Реџић Љиљани.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски - за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлукомо 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 Мосер Марије,
Дубовац, Дунавска 55, а на основу Захтева
број 553-635/2012-II од 16.6.2012. 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 840-341661-47, како би се иста
дозначила кориснику Реџић Љиљани.
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: 553-682/2012-II
У Ковину, 25. јули 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-635/2012-II
У Ковину, 06. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 12 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Август 2012. године

683.

684.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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. 11/2012 пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2011. 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 2011.
годину, раздео 3. глава 3.25. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10 000,00 динара, у корист КУД „Младост“
из Ковина, Прва Месна заједница, а на
основу Захтева 40-147/2012-II од 26.7.2012.
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, позиција 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: 840-267664-05, како
би се иста дозначила кориснику КУД
„Младост“ из Ковина на текући рачун банке
Интезе број 160-266449-09.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.23. функционална
класификација 160, позиција 211, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00
динара,
у
корист
ЖРК
„Раднички“ Ковин, Цара Лазара 85, а на
основу Захтева број 40-145/2012-II од
24.7.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.27.
дотације невладиним организцијама, функционална класификација 810 услуге рекреације и спорта, позиција 238,економска класификација 481, Спортски савез Општине Ковин, са жиро рачуна буџета општине Ковин
број 840-119640-11, на рачун Спортског
савеза општине
Ковин,
број
2002281210101031-60, како би се иста дозначила
кориснику ЖРК „Раднички“ Ковин, на
текући рачун број 200-2283070101031-41.
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: 40-147/2012-II
У Ковину, 27. јули 2012. године

Број: 40-145/2012-II
У Ковину, 25. јули 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић,професор

Страна 16 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Август 2012. године

691.

692.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Еугеније,
Гај, Омладинска 7, а на основу Захтева број
553-604/2012-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
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Живков Јелене,
Гај, Дунавска 13, а на основу Захтева број
553-521/2012-II од 30.4.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, 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: 553-604/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

Број: 553-521/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

9. Август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 Број 12

693.

694.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Мали Душице,
Дубовацј, Миле Кердуља 13, а на основу
Захтева број 553-639/2012-II од 15.6.2012.
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
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 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 Мунћан Ђуре, Гај,
Драгише Матића 144, а на основу Захтева
број 553-483/2012-II од 23.4.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
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: 553-639/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

Број: 553-483/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 18 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Август 2012. године

695.

696.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Рајловић Вукица,
Ковин, Пролетерска 2, а на основу Захтева
број 553-640/2012-II од 15.6.2012. 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
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 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 Михајлов
Терезије, Ковин, Светог Саве 10, а на основу
Захтева број 553-667/2012-II од 27.6.2012.
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
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: 553-640/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-667/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

9. Август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 Број 12

697.

698.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Думитров
Милене, Ковин, 4. Октобар 45, а на основу
Захтева број 553-442/2012-II од 11.4.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 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 Здравковић
Слободанке, Плочички Рит, Плочички Рит
94, а на основу Захтева број 553-632/2012-II
од 13.6.2012. 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
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: 553-442/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

Број: 553-632/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 20 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Август 2012. године

699.

700.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Костић Наташе,
Ковин, ЈБПО 19, а на основу Захтева број
553-488/2012-II од 25.4.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 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 Винч Бојане,
Делиблато, Иве Лоле Рибара 40, а на основу
Захтева број 553-655/2012-II од 20.6.2012.
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
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: 553-488/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-655/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

9. Август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 Број 12

701.

702.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Марије,
Скореновац, Петефи Шандора 56, а на
основу Захтева број 553-556/2012-II од
15.5.2012. 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
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 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 Ђорђевић
Љубомира, Гај, Драгише Матића 80, а на
основу Захтева број 553-644/2012-II од
18.6.2012. 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
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: 553-556/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

Број: 553-644/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 22 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Август 2012. године

703.

704.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Мунћан Снежане,
Гај, Драгише Матића 45, а на основу Захтева
број 553-542/2012-II од 10.5.2012. 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
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 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 Костић Зорана,
Гај, Партизанска 39, а на основу Захтева број
553-659/2012-II од 22.6.2012. 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
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: 553-542/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

Број: 553-659/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

9. Август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 Број 12

705.

706.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Цветковић
Марине, Гај, Николе Раткова 9, а на основу
Захтева број 553-666/2012-II од 16.6.2012.
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
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 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 Чурчић Сање,
Ковин, Петра Драпшина 123, а на основу
Захтева број 553-763/2012-II од 06.8.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, 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: 553-666/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

Број: 553-763/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 24 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Август 2012. године

707.

708.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Миленовић
Наташе, Ковин, Насеље преко поњавице 49,
а на основу Захтева број 553-766/2012-II од
06.8.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 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 Лекић Душице,
Ковин, Нушићева 20, а на основу Захтева
број 553-697/2012-II од 09.7.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, 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: 553-766/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Број: 553-697/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

9. Август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 Број 12

709.

710.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Аранђеловић
Александра, Гај, Николе Раткова 52, а на
основу Захтева број 553-443/2012-II од
11.4.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 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 Станчуљ
Оливере, Гај, Драгише Матића, а на основу
Захтева број 553-577/2012-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
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: 553-443/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

Број: 553-577/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 26 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. Август 2012. године

711.

712.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Живков Милене,
Гај, Драгише Матића 26, а на основу Захтева
број 553-452/2012-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
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 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 Келча Весне, Гај,
Саве Јанкова 105, а на основу Захтева број
553-723/2012-II од 16.7.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.22.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
220, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, 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: 553-452/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

Број: 553-723/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

9. Август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

713.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 11. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2012 –
пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011,
2/2012 и 10/2012) 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 Миладиновић
Косте, Ковин, Пролетерска 218, а на основу

Страна 27 Број 12

Захтева број 553-675/2012-II од 29.6.2012.
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
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: 553-675/2012-II
У Ковину, 09. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

Страна 28 Број 12

САДРЖАЈ
Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна

9. Август 2012. године

684. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 12

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН

685. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 13

669. Одлука о оснивању Службе за буџетску
инспекцију општине Ковин ........................ 1

686. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 13

670. Пословник о изменама и допунама
Пословника о раду Општинског већа
општине Ковин ............................................ 4

687. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 14

671. Решење о давању сагласности на
Правилник о шестој измени и допуни
Правнила о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места ................... 6

688. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 14
689. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 15

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН

690. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 15
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