СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА X БРОЈ 13

КОВИН, 17. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
714.
На основу члана 60. став 1. тачка 6.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст)
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 17.8.2012. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ ПОВЛАСТИЦА ЗА
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
Овим Првилником уређују се услови
за коришћење повластица за превоз ученика
средњих школа у међумесном саобраћају.
Право на повластицу у међумесном
саобраћају остварују редовни ученици
средњих школа који имају пребивалиште на
подручју општине Ковин.
Члан 2.
Средства за повластице из члана 1.
овог Правилника обезбеђују се из буџета
општине Ковин и буџета АП Војводине.
Члан 3.
Право на повластице имају редовни
ученици средњих школа са посебним
потребама у износу 100% од цене месечне
карте. Право на повластицу могу да оствре и
пратиоци ученика са посебним потребама на
основу мишљења лекара специјалисте да је
ученику неопходан пратилац.
Право на повластице имају редовни
ученици средњих школа корисници новчане
социјалне помоћи у износу 100% од цене
месечнекарте.
Право на повластицу у износу од 50%
и 100% од цене месечне карте, остварују

редовни ученици средњих школа на основу
предлога Комисије за координацију рада
Центра за социјални рад „Ковин“, Црвеног
крста и Повереника за избеглице општине
Ковин и то: ученици без родитељског
старања, ученици из породица које школују
два и више ученика, ученици самохраних
родитеља и болесни ученици, уколико је
породица у стању социјалне потребе и
ученици из социјално угрожених породица
чији су приходи од зараде или по другом
основу недовољни за трошкове школовања,
односно, трошак месечне карте за ученика.
Право на повластицу за дневне карте
на релацији на којој путују, два пута у
месецу, остварују редовни ученици средњих
школа, који се школују на језицима
националних мањина.
Члан 4.
Комисију из члана 3. став 3. овог
Правилника, решењем именује председник
општине Ковин.
Комисија
разматра
захтеве
за
остваривање права на повластицу за превоз
које подноси родитељ, стратељ, ученик
најкасније до 15. септембра текуће године.Уз
захтев сви подносиоци захтева, изузев за
ученике специјалних школа, достављају
доказе о испуњености услова за добијање
повластице за превоз и то: о пребивалишту, о редовном школовању и успеху ученика, о приходима и имовном стању и
заједничком домаћинству.
Поред тога, за болесне ученике
доставља се медицинска документација, за
кориснике новчане социјалне помоћи
решење Центра за социјални рад, за
разведене и самохрне родитеље одговарајући
доказ надлежног органа, за ученике без
родитељског старања решење о старатељству
и за породице које школују два и више
ученика потврде из школе за свако дете да је
редован ученик.
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На предлог Комисије председник
општине Ковин доноси закључак о
остваривању овог права.
Члан 5.
Ученици са посебним потребама из
члана 3. став 1. овог Правилника обавезни су
да уз захтев за остваривање овог права,
доставе потврду о школовању за школску
годину у којој користе повластицу Одељењу
за општу управу и јавне службе Општинске
управе Ковин и превознику. Пратилац
ученика, обавезан је да уз захтев за
остваривање овог права достави мишљење
лекара специјалисте којим се потврђује да је
ученику неопходна пратња.
Обавезују
се
месне
заједнице
општине Ковин на чијој територији имају
пребивалиште ученици средњих школа који
се школују на језицима националних мањина,
да месечно достављају Општинској управи
Ковин – Одељењу за финансије, на
реализацију спискове ученика који се
школују на језицима националних мањина са
одговарајућим доказима о томе.
Члан 6.
Право на повластицу из члана 3. став
1. 2. и 4. овог Правилника корисници
остварују од 01. септембра до краја школске
године.
Право на повласитцу из члана 3. став
3. овог Правилника остварују ученици
средњих школа, почев од 01. октобра до краја
школске године.
Члан 7.
Право на регресирни превоз у висини
до 15% од цене месечне карте, зашта се
средства обезбеђују у буџету општине Ковин
и АП Војводине, остварују сви остали
редовни ученици средњих школа као и код
превозника, изабраног на основу расписаног
тендера у складу са Законом о јавним
набавкама, када се утврђује процентуални
износ регресирања превоза од стране
превозника за све ученике.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“. Ступањем на снагу
овог Правилника престаје да важи

17. Август 2012. године

Правилник о критеријумима за коришћење
повластица за превоз ученика средњих школа
и студената у међумесном саобраћају број
61-52/2008-II, број 61-23/2009-II и 6120/2011-II.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-21/2012-II од 17. августа 2012. г.
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

715.
На основу члана 60. став 1. тачка 6.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст),
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 17.8.2012. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПОВЛАСТИЦА
ЗА ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА ВИШИХ
ШКОЛА И ФАКУЛТЕТА У
МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови
за коришћење повластица за превоз
студената виших школа и факултта у
међумесном саобраћају.
Право на повластицу у међумесном
саобраћају остварују студенти виших школа
и факултета који имају пребивалиште на
подручју општине Ковин.
Члан 2.
Средства за повластице из члана 1.
овог Правилника обезбеђују се из буџета
општине Ковин и буџета АП Војводине.
Члан 3.
Право на повластицу студенти
остварују почев од 01. септембра до краја
школске године.
Члан 4.
Право на повластицу имају студенти
који свакодневно путују у међумесном
саобраћају, који испуњавају следеће услове:
- имају пребивалиште на подручју
општине Ковин;

17. Август 2012. године
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школују се на државном факултету;
- први пут уписују годину студија;
- свакодневно путују на међумесној
релацији од места становања до
установе високог или вишег
образовања.
Средства за повластицу из става 1.
овог члана обезбеђују се у буџету АП
Војводине.

повластица за превоз ученика средњих школа
и студената у међумесном саобраћају број
61-52/2008-II, број 61-23/2009-II и 6120/2011-II.

Члан 5.
Прваво на повластицу за цену
коштања две дневне карте на реалицији на
којој путују, два пута у месецу, остварују
студенти виших школа и факултета, који се
школују на језицима националних мањина.
Средства за повластицу из 1. овог
члана обезбеђују се у буџету општине Ковин.

716.

-

Члан 6.
Доказе о испуњености услова из
члана 4. овог Првилника уз захтев за
остваривање повластице за превоз, студенти
подносе Одељењу за општу управу и јавне
службе – Општинска управа Ковин, најкасије
до 15. у месецу у коме путују с месечном
картом превозника.
Члан 7.
У зависности од броја поднетих
захтева студената који испуњавају услове,
релација на којима путују, цене месечне
карте и износа средстава дозначених од
буџета АП Војводине, месечно се утврђује
износ помоћи студентима из члана 4. овог
Правилника.
Средства за помоћ студентима,
Општинска управа Ковин преноси на рачун
Центра за социјални рад „Ковин“ у Ковину.
Центар за социјални рад „Ковин“ у
Ковину на основу спискова студената, које
им за сваки месец доставља Одељење за
општу управу и јавне службе, врши исплату
помоћи за текући месец преко текућих
рачуна непосредним корисницима.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Ковин“. Ступањем на снагу
овог Правилника престаје да важи
Правилник о критеријумима за коришћење

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-22/2012-II од 17. августа 2012. г.
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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
5.000,00 динара, у корист Ковачевић
Зорана, Мраморак, Радничка 15, а на основу
Захтева број 553-780/2012-II од 13.8.2012.
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.
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17. Август 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 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: 553-780/2012-II
У Ковину, 14. август 2012. године

Број: 40-157/2012-II
У Ковину, 14. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

717.

718.

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 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 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00
динара,
у
корист
УСР
„Делиблатско језеро“, Делиблато, Маршала
Тита 123, а на основу Захтева број 40157/2012-II од 13.8.2012. 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 Квин, с ажиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, како би се иста дозначила
кориснику УСР „Делиблатско језеро“
Делиблато, на жиро рачун број 160-17304197.

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 Радоњић
Данијеле, Гај, 20. Октобар 7, а на основу
Захтева број 553-749/2012-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.
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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.

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: 553-749/2012-II
У Ковину, 14. август 2012. године

Број: 553-794/2012-II
У Ковину, 17. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

719.

720.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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 269, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
7.000,00 динара, у корист Смиљковић
Силве, Ковин, 1. Маја 8, а на основу Захтева
број 553-794/2012-II од 16.8.2012. 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.

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 Панић Вукашина,
Делиблато, Пионирска 16, а на основу
Захтева број 553-775/2012-II од 09.8.2012.
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.

Страна 6 Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. Август 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 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: 553-775/2012-II
У Ковину, 14. август 2012. године

Број: 553-769/2012-II
У Ковину, 14. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

721.

722.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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 269, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Поповић Милана,
Ковин, Светозара Марковића 14, а на основу
Захтева број 553-769/2012-II од 08.8.2012.
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.

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 Новаков Саве,
Дубовац, Миле Кердуља 15, а на основу
Захтева број 553-714/2012-II од 11.7.2012.
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.

17. Август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 Број 13

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

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

Број: 553-714/2012-II
У Ковину, 14. август 2012. године

Број: 553-748/2012-II
У Ковину, 14. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

723.

724.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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 269, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Лазаревић
Драгане, Гај, Мише Стојковића 132, а на
основу Захтева број 553-748/2012-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.

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 Шалипур Ане,
Ковин, Дунавска 14, а на основу Захтева број
553-795/2012-II од 16.8.2012. 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.

Страна 8 Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. Август 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 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: 553-795/2012-II
У Ковину, 16. август 2012. године

Број: 553-776/2012-II
У Ковину, 20. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

725.

726.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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 269, 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 553-776/2012-II од 09.8.2012. 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.

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 Милојков
Катице, Ковин, Вука Караџића 88, а на
основу Захтева број 553-767/2012-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.

17. Август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 Број 13

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

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

Број: 553-769/2012-II
У Ковину, 14. август 2012. године

Број: 553-750/2012-II
У Ковину, 15. август 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

727.

728.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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 и101/2010), члана 60. став 1.
тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен
текст) и члана 14. ств 3. Одлуке о буџету
општине Ковин за 2012. годину („Сл.лист
општие 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 269, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
4.000,00 динара, у корист Јовичић Саше,
Ковин, Светог Саве 4, а на основу Захтева
број 553-750/2012-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.

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
3.000,00 динара, у корист Шашић Наде,
Ковин, Београдска 12, а на основу Захтева
број 553-783/2012-II од 14.8.2012. 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.
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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.

17. Август 2012. године

Број: 553-783/2012-II
У Ковину, 15. август 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

17. Август 2012. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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