СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
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КОВИН, 8. ОКТОБАР 2012. ГОДИНЕ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
828.
На основу члана 27. став 1. тачка 9.
Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Сл.гласник
РС“, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005
и 123/2007 и члана 63. став 1. тачка 9.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
08.10.2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И
РАДНИХ ЗАДАТАКА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО
СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ „КОВИНСКИ
КОМУНАЛАЦ“ КОВИН
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
организацији и систематизацији послова и
радних задатака Јавног предузећа за
комунално стамбену делатност „Ковински
комуналац“ Ковин, број 01-2120/1-12 од
30.7.2012. године.
II
Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-23/2012-III од 08. октобра 2012. г.
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

829.
На основу члана 24. став 3. а у вези са
ставом 2. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр.
24/05, 61/05 и 54/09), члана 28. став 7. тачка
8. Одлуке о организовању Јавног предузећа
за комунално стамбену делатност („Сл.лист
општина Панчево, Ковин и Опово“, бр. 6/94,
„Сл.лист општина Смедерево и Ковин“, бр.
2/96, 8/98, 17/98 и „Сл.лист општине Ковин“,
бр. 1/2004 и 8/2007) и члана 12. 26. 33. став 2.
и 34. Статута Јавног предузећа за комунално
стамбену делатност „Ковински комуналац“
Ковин,
В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП „КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН донео је
дана 30.7.2012. године, следећи
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И
РАДНИХ ЗАДАТКА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО
СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ „КОВИНСКИ
КОМУНАЛАЦ“ КОВИН
Члан 1.
Овим Правилником о организацији
рада и систематизацији послова и радних
задатака у Јавном предузећу за комунално
стамбену делатност „Ковински комуналац“
Ковин (у даљем тексту: Правилник) утврђује
се унутрашња организација рада у складу са
Статутом предузећа и потребама организације процеса рада у односу на број и врсту
поверених комуналних делатности, као и
систематизација послова и радних задатака
(називи послова и радних задатака, степен
стручне спреме одређене врсте занимања,
потребна знања и способности, радно искуство и други посебни услови за рад на
одређеним пословима – стручни испит, здравствена способност, провера радне способности, пробни рад и др.) у Јавном предузећу
за комунално стамбену делатност „Ковински
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комуналац“ Ковин (у даљем тексту: Предузеће).
Правилникима за циљ спровођење
рационалне и ефикасније поделе рада као
предуслова за општимално функционисање
унутрашње органиазције рада, ради постизања што бољих резултата рада.
Члан 2.
Руководиоци организационих делова
као и сви запослени у Предузећу дужни су да
стално унапређују и усавршавају организацију рада, као и да послове и радне задатке
усклађују са захтевима рада водећи рачуна о
текућим (годишњим плановима рада) и
перспективним плановима, на начин који
омогућава оптимално извршавање задатака
који су предмет пословања Предузећа.
Члан 3.
За све послове који се обављају у
Предузећу, појединачно се утврђују следећи
елементи, и то:
- редни број;
- назив послова и радних задатака;
- услови које запослени мора да
испуњава у погледу врсте и
степена стручне спреме одређене
врсте занимања, знања и радних
способности, као и други посебни
услови потребни за обављање
послова радног места предвиђеним законом, другим прописима
и општим актима;
- опис послова;
- потребно радно искуство;
- потребан број извршилаца за
свако радно место.
Члан 4.
Поред наведеног у члану 3. овог
Правилника, а у односу на опис послова и
радних задатака подразумева се да запослени
обавља осим наведених послова и друге
послове и радне задатке, за које је стручно
оспособљен и за које не постоје здравствене
сметње:
- било да проистичу из природе и
захтева радног места;
- било да проистичу из захтева
несметаног обављања делатности
Предузећа;
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било да се посебним налогом
добије од руководиоца.
У случају да запослени нема довољно
послова у оквиру радних задатака које
редовно извршава или је послове завршио,
односно у случају њиховог застоја дужан је
да се јави непосредном руководиоцу ради
преузимања других одговарајућих задатака у
смислу става 1. овог члана.
-

Члан 5.
Сваком запосленом у радном односу
на неодређено или одређено време, са пуним
или непуним радним временом, мора да буду
одређени послови и радни задаци (радно
место) на којим запослени има право и
дужност да ради.
1. ОСНОВНЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ И
ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 6.
Поред послова и радних задатака
утврђених описом послова у овом Правилнику односно Уговору о раду основне обавезе свих извршилаца су да савесно, благовремено и потпуно извршавају послове и
радне задатке који су им поверени, да благоврмено и истинито обавештавају непосредног руководиоца о токовима извршавања
послова и других задатака, условима и
околностима које утичу на њихово обављање
и другим битним чињеницама за њихову
реализацију, да успостављају и одржавају
непосредан пословни однос са извршиоцима
истих или сличних послова и радних задатака
који чине пословну, односно технолошку
целину, као и са извршиоцима са којима су
пословно непосредно повезани, односно по
чијим налозима извршвају послове и радне
задатке, као и да у свом раду и свему поступају у складу са одредбама закона, других
прописа, општих и појединачних аката
(наредбама, упутствима и сл.) које регулишу
начин и услове обављања послова који
извршавају.
Сваки запослени на пословима на
које је распоређен одговара:
- за законито, ажурно, благовремено и тачно извршавање поверених му послова;
- за квалитет и квантитет свога
рада;
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за спровођење и примену мере
заштите на раду, противпожарне
заштите и мера самозаштите,
- за чување средстава рада и
материјала којима ради и која су
му поверена на раду;
- за тачну и благовремену реализацију одлука органа предузећа,
директора и руководиоца.
У случају непридржавања обавеза
утврђених законом, другим прописима, овим
Правилником, другим општим актима и уговором о раду, радник је одговоран дисциплински и материјално за несавесно обављање
послова и радних задатака или другу тежу
повреду радне дужности.
-

2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА
Члан 7.
Под условима за обављање послова и
радних задатака подразумевају се околности
и својства утврђена законом, овим Правилником, које мора да испуњава запослени
да би му се поверило обављање одређених
послова и радних задатака.
Члан 8.
Услови за обављање послова и
радних задатака у Предузећу, утврђују се:
- законом и прописима донешеним
на основу закона;
- овим Правилником и другим
актима Предузећа;
- одлуком директора.
Члан 9.
Врста и степен стручне спреме и
остали услови за обављање послова и радних
задатака обухватају:
1. стручну спрему са подацима о:
- струци (смеру) и степену стручне
спреме;
- стручном испиту;
- специјализацији;
- научном степену образовања
(магистратура и доктор наука).
2. радну способност са подацима о:
- радној способости;

-
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дужини одговарајућег радног
искуства на истим или сличним
пословима,
односно
радним
задацима.

3. здравственим и психо-физичким
способностима са подацима:
- посебним и здравственим способностима;
- годинама живота (минимум и
максимум година живота).
4. остале услове са подацима о:
- личним својствима и особинама;
- потребан пробни рад или провера
радних способности.
СТРУЧНА СПРЕМА
Члан 10.
Услов стручне спреме утврђује се као
школска спрема одређеног степена (1-7)
занимања, односно смера и струке која
одговара врсти и природи посла који се
обавља на оредђеном радном месту и
њиховој сложености.
За поједина радна места може се
предвидети као услов више врста школске
спреме, различитог степена и занимања,
односно смера, ако то одговара природи
посла и радних задатака тог радног места,
али највише два различита степена.
Најнижи степен школске спреме који
се може утврдити као услов за обављање
послова радног места је основна школа.
СТРУЧНИ ИСПИТ
Члан 11.
Стручни испит се утврђује као услов
за самостално обављање послова за које
постоји посебан интерес предузећа или
обавеза прописана законом или другим
прописима донетим на основу закона.
Стручни испит се утврђује у
следећим случајевима:
- због значаја послова које обављају поједини запослени или када
то закон или други пропис утврђује (рачуноводство, заштита на
раду, јавне набавке и др.);
- због безбедности имовине предузећа и запослених (против-
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пожарне заштите, за возаче
одређене категорије, за руковање
оружјем у вези обезбеђивања
објеката и имовине).
РАДНА СПОСОБНОСТ СТЕЧЕНА
РАДОМ
Члан 12.
За стицање знања, вештине и радних
способности за обављање послова и радних
задатака одређене сложености и одговорности потребно је:
- претходно знање тј. образовни
минимум општих теоретских,
практичних и других знања;
- пракса наодређеним пословима;
- успешни и запажени резултати у
раду.
РАДНО ИСКУСТВО
Члан 13.
Радно искуство као услов за обављање одређених послова признаје се уколико
је стечено на истим или сличним пословима
после стицања прописаног степена стручне
спреме.

према:

Члан 14.
Потребно радно искуство утврђује се
-

потребама процеса рада;
степену сложености послова;
одговорности за извршавање
радних обавеза.

Члан 15.
Радно искуство у струци може да се
поклапа или да се разликује од радног стажа.
Радним искуством у струци сматра се
само време које је запослени провео на одговарајућим пословима после стицања стручне
спреме за обављање тих послова.
Члан 16.
За одређено радно место, у складу са
специфичностима и значају односно сложености појединих послова, утврдиће се, као
услов за заснивање радног односа провера
радних способности или пробни рад пре
заснивања радног односа на неодређено
време.
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Одлуку за која радна места ће се, пре
заснивања радног односа, вршити провера
радних способности или за која ће се увести
пробни рад, доноси директор, приликом доношења Одлуке о потреби заснивања односно заснивању радног односа.
Одлуком из става 2. овог члана
односно уговором о раду, регулисаће се начин провере радних способности односно
трајање пробног рада, начин праћења рада
запосленог и друга питања од значаја за
доношење коначне одлуке о заснивању радног односа на неодређено време, у складу са
законом.
Предузеће може, са незапосленим
лицем, непосредно или посредством Националне службе за запошљавање, закључити
уговор о стручном оспособљавању и усавршавању (волонтери) на начин, у случајевима
и под условима предвиђеним законом.
Члан 17.
Послови за чије се обављање као услов предвиђа висока, виша или средња стручна спрема су послови за чије се обављање
може засновати радни однос са приправником.
Одлуку о заснивању радног односа у
својству приправника доноси се у сваком
конкретном случају у зависности од потрба
процеса рада и наведеном одлуком се
утврђује дужина приправничког стажа (12
месеци за ВСС, 9 месеци за ВШС и 6 месеци
за ССС) као и начин спровођења – праћења
рада приправника и полагање приправничког
испита.
3. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ПОСЛОВА
Члан 18.
Радом предузећа, у складу са законом, Одлуком о оснивању Предузећа и Статутом, руководи директор Предузећа, односно Управни одбор (као управа Предузећа), а
у организационим деловима руководиоци
служби односно шефови – пословође мањих
организационих делова.
Процес рада у Предузећу организован
је и врши се по секторима и службама у
складу са Статутом и потребама органиазције
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процеса рада, обзиром на врсту и број
поверених, комуналних и других делатности,
и то:
1. Општем сектору, који се састоји
од Правне и опште службе, Финансијско рачуноводствене службе и Комерцијалне службе (у
оквиру кога се обављају општи,
правни, кадровски, административни, финансијски и рачуноводствени послови за предузеће
као целину, као и послови наплате потраживања по свим основама као и накнаде за ГГЗ, пијачних услуга, јавних и других
набавки и др.
2. Техничком сектору, који се
састоји од Службе за производњу,
прераду и дистрибуцију воде на
територији
општине
Ковин,
Службе за остале комуналне
делатности и Службе одржавања
(у којим се обављају послови
производње, прераде и дистрибуције воде на територији
општине Ковин, инвестиција на
изградњи или текућем одржавању
комуналних и других објеката,
одржавање механизације, одржавање чистоће и зеленила, зоохигијенска служба, пружање
погребних услуга, одржавање
стамбених зграда, прикупљање и
одлагање комуналног отпада,
сточни пијац, сточно гробље и
др.).
Запослени у појединим организационим деловима нису трајно везани за одређени
организациони део, осим ако је то условљено
природом посла, па су дужни да по налогу
директора или руководиоца организационог
дела, у коме раде, извршавају послове из свог
делокруга као и друге послове за које су
стручно оспособљени, у другом организационом делу, ако то захтевају потребе посла и
несметано одвијање процеса рада, а посебно
у хитним случајевима, односно замене привремено одсутног запосленог (годишњи
одмор, боловање и др.), привремено повећање обима посла и сл.
Ако је запослени у току обрачунског
месеца радио у различитим организационим
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деловима о томе се мора водити посебна
евиденција.
Члан 19.
Поједини послови и радни задаци
могу имати једног или више извршилаца у
зависности од обима и природе послова као и
потреба предузећа.
Поделу рада између више извршилаца истих послова и радних задатака врши
непосредни руководилац тог дела процеса
рада.
Сваки од више извршилаца послова и
радних задатака дужан је да обавља послове
и радне задатке који су му додељени поделом
рада у смислу става 2. овог члана, а у супротном чини тежу повреду радне дужности.
Члан 20.
Табеларни преглед свих послова
(радних места) са бројем извршилаца и потребним степеном стручне спреме, чини саставни део овог Правилника као и Преглед
текста описа и пописа свих послова са условима за заснивање радног односа односно
распоређивање запослених.
Поред послова и радних задатака
утврђених овим Правилником (основне обавезе) и опис посла из приложеног прегледа,
Уговором о раду односно Анексом уговора о
раду могу се утврдити и други послови које
је запослени дужан да обавља, а у складу са
потребама процеса рада у Предузећу.
Члан 21.
Измене и допуне овог Правилника
обавезно се врше увек када је то потребно
ради усклађивања са законом (доношење нових или измене постојећих), који регулишу
област обављања делатности или других прописа, општих и појединачних аката предузећа или оснивача, односно функционалније поделе рада и измене описа и пописа
послова и др.
Измене и допуне овог Правилника
врше се и на основу усвојеног Програма
пословања Предузећа за текућу годину којим
је регулисана политика зарада и запослености у предузећу (са финансијским планом), на
који је сагласност даонадлежни орган Оснивача, односно одлуке или уговора о трајном
или привременом поверавању обављања
појединих нових послова од стране
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надлежног органа Оснивача, у току године
(након давања сагласности на Програм
пословања за текућу годину), односно, ради
омогућавања и стварања услова за квалитетније и ефикасније извршавање врсте и
обима планираних односно новоповерених
послова и радних задатака од стране Оснивача, којом се истовремено даје и сагласност
на повећање броја извршиоца за њихово
обављање и усклађивање утврђене месечне
масе средстава за зараде, по закљученим уговорима о раду, у складу са изменом Правилника.
Измене и допуне овог Правилника
врши директор у складу са законом и Статутом Предузећа.
Надлежни орган Оснивача даје сагласност на измене и допуне овог Правилника.
Члан 22.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији рада и систематизацији послова и
радних места Јавног предузећа за комунално
стамбену делатност „Ковински комуналац“
Ковин број 02-636/1-10 од 27.4.2010. године
са свим изменама и допунама донетим од
дана ступања на снагу овог Правилника.
Након ступања на снагу овог Правилника, са свим запосленима ће се закључити
анекси уговора о раду, на начин и поступак
предвиђен законом, којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе у складу са
законом, којим ће се регулисати међусобна
рпава и обавезе у складу са законом, Колективним уговором, другим општим актима
и овим Правилником.
За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе Закона,
других прописа, Колективног уговора Предузећа и других општих и појединачних
аката послодавца и надлежних органа
Оснивача.
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања на огласној табли
Предузећа, односно даном давања сагласности од стране надлежног органа Оснивача.
В.Д. ДИРЕКТОРА
Александар Којић, дипл.инж.грађ.

8. Октобар 2012. године

830.
На основу члана 60. Закона о
пољопривредном земљишту („Сл.гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 и 4/2009) и члана 63.
став 1. тачка 25. Статута општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012 пречишћен текст)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана
08.10.2012. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ОПШТИНИ КОВИН
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за
израду Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у
опшини Ковин (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисију чине председник, заменик
председника и 5 чланова Комисије, и то:
председник Комисије:
Мр РАДОМИР ЂОКОВИЋ,
дипл.инж.пољопривреде
заменик председника Комисије:
ВЕЛИМИР РАЂЕНОВИЋ,
дипл.инж.пољопривреде
чланови Комисије:
ПЕТАР ГРБОВИЋ,
дипл.инж.пољопривреде
СЛОБОДАН КРАЧУН, инж.геодезије
ЂУРИЦА ДОТЛИЋ, инж.пољопривреде
НЕБОЈША ПЕЈКОВИЋ,
дипл.инж.пољопривреде
СЛАВИЦА РАДИШИЋ, дипл.економиста
III
Комисија из тачке II oвог Решења
обавља следеће задатке:
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- израђује предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ковин у
коме утврђује врсту и обим радова које треба
извршити у периоду за који се програм
доноси, динамику извођења радова и улагања
средстава;
- утврђује податке који се односе на
пољопривредно земљишта у државној својини у складу са чланом 60. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту;
- утврђује податке који се односе на
пољопривредно земљиште на којем, у складу
са чланом 64а. постоји право пречег закупа
одређених правних лица.
IV
Комисија из тачке II дужна је да
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ковин изради најдаље до 01. марта
текуће године, а да сагласност на израђени
Годишњи програм прибави до 31. марта
текуће године.
V
Председник, заменик председника и
чланови Комисије имају право на накнаду за
рад у висини од 5% просечне бруто зараде
исплаћене у Републици Србији према
последњем податку Републичког завода за
статистику. Право на накнаду остварује се за
сваки дан рада према евиденцији коју води
председник Комисије.
VI
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о образовању
Комисије за израду Годишњег програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта у општини
Ковин број 320-11/2010-III од 26. марта 2010.
године.
VII
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 320-91/2012-III од 08. октобра 2012. г.
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић,професор

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
831.
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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Рисовић Мериме,
Ковин, 7. Јули 6, а на основу Захтева број
553-935/2012-II од 24.9.2012. 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.
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4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-935/2012-II
У Ковину, 25. септембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

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: 64-1/2012-II
У Ковину, 02. октобар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

832.
На онсову чласна 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 10/2010), члана 60. став 1.
тачка 11. 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
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
35.000,00 динара, у корист CORONA FILM
d.o.o. Novi Beograd, др Ивана Рибара 179/32,
а на основу Захтева број 64-1/2012-II од
02.10.2012. године за снимање играног
филмас „Усамљена кућа“ у Мраморку.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру рздела 3. глава 3.3.
Устнова „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 CORONA FILM d.o.o. Novi
Beograd на текући рачун број 355-100202098 Војвођанска банка, Нови Београд.
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833.
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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
7.000,00 динара, у корист Голубовић
Бојана, Ковин, 29. Новембар 58, а на основу
Захтева број 40-169/2012-II од 26.9.2012.
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: 40-169/2012-II
У Ковину, 01. октобар 2012. године

Број: 553-938/2012-II
У Ковину, 25. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

834.

835.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Ристић Милана,
Баваниште, Светог Саве 71, а на основу
Захтева број 553-938/2012-II од 24.9.2012.
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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
8.000,00 динара, у корист Веселиновић
Мирољуба, Делиблато, Козара 10, а на
основу Захтева број 553-921/2012-II од
19.9.2012. 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 10 Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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: 553-921/2012-II
У Ковину, 25. септембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

836.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/09, 73/2010, 101/2010 и 101/2010), члана
60. став 1. тачка 11. 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 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
28.000,00 динара, на име Одбојкашког
клуба Баваниште за сређивање школске
сале при ОШ „Бора Радић“ Баваниште.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3., глава
3.27. – Дотације невладиним организацијама,
функционална класификација 810, позицијас
238, економска класификација 481 –
Спортски савез, са жиро рачуна буџета
општине Ковин број 840-119640-11, на рачун
Спортског
савеза
број
200238121010010031-60.
3. Корисник ових средстава је у
обавези а средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају, и 8 дана по

8. Октобар 2012. године

утрошку средстава достави извештај о
утрошеним средствима.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије Општинске управе
Ковин – Одсек за трезор.
Број: 40-164/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

837.
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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Јованов Весне,
Ковин, Пролетерска 5, а на основу Захтева
број 553-944/2012-II од 25.9.2012. 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.

8. Октобар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 Број 17

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: 553-944/2012-II
У Ковину, 25. септембар 2012. године

Број: 553-942/2012-II
У Ковину, 24. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

838.

839.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
20.000,00 динара, у корист Костић Ружице,
Делиблато, Козара 20, а на основу Захтева
број 553-942/2012-II од 24.9.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Живковић
Ружице, Ковин, Вука Караџића 75, а на
основу Захтева број 553-901/2012-II од
14.9.2012. 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 12 Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. Октобар 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: 553-901/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-870/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

840.

841.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Липтаи
Силвестера, Ковин, Пролетерска 208, а на
основу Захтева број 553-870/2012-II од
06.9.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Новаков Ненада,
Гај, Драгише Матића 153, а на основу
Захтева број 553-867/2012-II од 05.9.2012.
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.

8. Октобар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 Број 17

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: 553-867/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-833/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

842.

843.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Милосављевић
Предрага, Ковин, Ђуре Петровића 14, а на
основу Захтева број 553-833/2012-II од
28.8.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Живков Олге, Гај,
Драгише Матића 37, а на основу Захтева број
553-734/2012-II од 20.7.2012. 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.

Страна 14 Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. Октобар 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: 553-734/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 40-161/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

844.

845.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Вулић Ненада,
Ковин, Дејана Бранкова 130, а на основу
Захтева број 40-161/2012-II од 21.8.2012.
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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Шашић Наде,
Ковин, Београдска 4, а на основу Захтева број
553-922/2012-II од 20.9.2012. 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.

8. Октобар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 Број 17

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: 553-922/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-866/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

846.

847.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
10.000,00 динара, у корист Драгојловић
Јелене, Ковин, ЈНА 14/2, а на основу Захтева
број 553-866/2012-II од 05.9.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Симовић Душана,
Ковин, Утринска бб, а на основу Захтева број
553-831/2012-II од 27.8.2012. 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 16 Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. Октобар 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: 553-831/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-877/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

848.

849.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Дилпарић
Милијана, Ковин, Цара Лазара 134, а на
основу Захтева број 553-877/2012-II од
07.9.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Ђаков Душана,
Ковин, Трг Ослобођења 3/28, а на основу
Захтева број 553-835/2012-II од 28.8.2012.
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.

8. Октобар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 Број 17

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: 553-835/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-890/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

850.

851.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
7.000,00 динара, у корист Мандић Звонка,
Ковин, Цара Лазара 103, а на основу Захтева
број 553-890/2012-II од 11.9.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Аћимов Драгане,
Ковин, Петра Драпшина 114, а на основу
Захтева број 553-911/2012-II од 17.9.2012.
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 18 Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. Октобар 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: 553-911/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-904/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

852.

853.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Констандинов
Мите, Ковин, Пролетерска 151, а на основу
Захтева број 553-904/2012-II од 14.9.2012.
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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
5.000,00 динара, у корист Зајић Слободана,
Мраморак, Вићина 11, а на основу Захтева
број 553-916/2012-II од 19.9.2012. 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.

8. Октобар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 Број 17

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: 553-916/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-894/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

854.

855.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Жерављев
Данијеле, Гај, Саве Јанкова 106, а на основу
Захтева број 553-894/2012-II од 11.9.2012.
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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Варбаи
Габријеле, Гај, ЈНА 23, а на основу Захтева
број 553-892/2012-II од 11.9.2012. 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: 553-892/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-885/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

856.

857.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Јоксимовић
Биљане, Гај, Драгише Матића 144, а на
основу Захтева број 553-885/2012-II од
11.9.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Пауновић Зорана,
Гај, Драгише Матића 52, а на основу Захтева
број 553-896/2012-II од 12.9.2012. 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.

8. Октобар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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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: 553-896/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-899/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

858.

859.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Милошев Зорана,
Ковин, Пролетерска 19, а на основу Захтева
број 553-899/2012-II од 13.9.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Стројадиновић
Драгице, Гај, Драгише Матића 72, а на
основу Захтева број 553-883/2012-II од
11.9.2012. 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 22 Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. Октобар 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: 553-883/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-802/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

860.

861.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Игњатовић
Новице, Гај, Мише Стојковића 56, а на
основу Захтева број 553-802/2012-II од
20.8.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Спасић Срђана,
Гај, Драгише Матића 125, а на основу
Захтева број 553-774/2012-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.

8. Октобар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 Број 17

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: 553-774/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-788/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

862.

863.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Живанов Зоре,
Ковин, Нишка 34, а на основу Захтева број
553-788/2012-II од 15.8.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Јованов Бисерке,
Плочица, Широки Сокак 24, а на основу
Захтева број 553-868/2012-II од 06.9.2012.
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 24 Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. Октобар 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: 553-868/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-886/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

864.

865.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Новаков Биљане,
Гај, Драгише Матића 212, а на основу
Захтева број 553-886/2012-II од 11.9.2012.
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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Петровић Анђе,
Ковин, Скореновацки пут Камен 22, а на
основу Захтева број 553-859/2012-II од
03.9.2012. 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.

8. Октобар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 Број 17

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: 553-859/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-888/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

866.

867.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Јованов Драгане,
Гај, 7. Јули 30, а на основу Захтева број 553888/2012-II од 11.9.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Варбаи Ибољке,
Гај, 7. Јули 30, а на основу Захтева број 553889/2012-II од 11.9.2012. 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: 553-889/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-865/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

868.

869.

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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 60. став
1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Петровић Зорана,
Гај, Драгише Матића 20, а на основу Захтева
број 553-865/2012-II од 05.9.2012. 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 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Стефановић
Ђуре, Гај, ЈНА 23, а на основу Захтева број
553-895/2012-II од 11.9.2012. 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: 553-895/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

Број: 553-887/2012-II
У Ковину, 20. септембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

870.
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. 11/1012пречишћен текст) и члана 14. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2012. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 12/2011 и
2/2012) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.29. функционална
класификација 160, позиција 225, економска
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од
3.000,00 динара, у корист Шуша Душана,
Гај, Саве Јанкова 14, а на основу Захтева број
553-887/2012-II од 11.9.2012. 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.

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

АКТА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН
871.
По извршеном сравњењу изворног
пречишћеног текста Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012),
утврђена је техничка грешка у члану 63. став
1. тачка 13. па на основу члана 4. Одлуке о
објављивању аката органа општине, установа
и јавних предузећа чији је оснивач
Скупштина општина Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 12/2011),
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН, даје
ИСПРАВКУ
ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА СТАТУТА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
У пречишћеном тексту Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012) у члану 63. став 1. тачка 13. реч
„дужи“ – бише се.
II
Ова исправка ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 110-3/2012-I од 08. октобра 2012. г.
СЕКРЕТАР
Јаворка Косановић, дипл.правник

Страна 28 Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

872.
По извршеном срављењу изворног
текста Одлуке о изменама и допунама одлуке
о пословном простору општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2012),
утврђена је техничка грешка у члану 15. став
1. па на основу члана 4. Одлуке о
објављивању аката органа општине, установа
и јавних предузећа чији је оснивач
Скупштина општина Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 12/2011)
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН даје
ИСПРАВКУ
У ОДЛУЦИ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ
ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ КОВИН
I
У Одлуци о изменама и допунама
Одлуке о пословном простору општине

8. Октобар 2012. године

Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
16/2012) у члану 15. став 1. уместо речи
„благовремено“ треба да стоји реч
„неблаговремено“.
II
Ова исправка ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 361-15/2012-I од 08. октобра 2012. г.
СЕКРЕТАР
Јаворка Косановић, дипл.правник

8. Октобар 2012. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна
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841. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 12

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН

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

828. Решење о давању сагласности на
Правилник о организацији рада и
систематизацији послова и радних задаткаа
Јавног предузећа за комунално
стамбену делатност „Ковински
ккомуналац“ Ковин ..................................... 1

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

829. Правилник о организацији рада и
систематизацији послова и радних задатака
Јавног предузећа за комунално стамбену
делатност „Ковински комумалац“ Ковин . 1

844. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 14
845. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 14
846. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 15

830. Решење о образовању стручне Комисије за
израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Ковин ...................... 6

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

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН

849. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 16

831. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве .......................................... 7

850. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 17

832. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве .......................................... 8

851. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 17

833. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве .......................................... 8

852. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 18

834. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве .......................................... 9

853. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 18

835. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве .......................................... 9

854. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 19

836. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 10

855. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 19

837. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 10

856. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 20

838. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 11

857. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 20

839. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 11

858. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве ........................................ 21

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