СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА XI БРОЈ 2

КОВИН, 5. ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
13.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист
Димитријевић
Станиславке,
Плочица, Краља Петра Првог 162, а на
основу Захтева број 553-112/2013-II, за
потребе лечења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.

3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-112/2013-II
У Ковину, 05. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

14.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Жерављев Етелке, Гај, 4. Јули 42, а
на основу Захтева број 553-90/2013-II од
22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 2 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-90/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-94/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

15.

16.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист
Аксовић
Милеве,
Ковин,
Пролетерска 135, а на основу Захтева број
553-94/2013-II од 22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Јованов Миленка, Плочица, Краља
Петра Првог 114, а на основу Захтева број
553-101/2013-II од 22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 3 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-101/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-104/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

17.

18.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Петровић Зденке, Ковин, Београдска
14, а на основу Захтева број 553-104/2013-II
од 22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Јанковић Вере, Баваниште, Вељка
Лукића 8, а на основу Захтева број 553111/2013-II од 23.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 4 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-111/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-113/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

19.

20.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Немет Слободанке, Гај, Драгише
Матића 8, а на основу Захтева број 553113/2013-II од 23.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Марган Кате, Мраморак, Златарска
22, а на основу Захтева број 553-114/2013-II
од 23.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 5 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-114/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-119/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

21.

22.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Барабаш Звонка, Плочица, Банатска
6, а на основу Захтева број 553-119/2013-II од
24.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Ранђеловић Момира, Гај, 7. Јули 21,
а на основу Захтева број 553-121/2013-II од
24.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 6 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-121/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-123/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

23.

24.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Трујић Миће, Ковин, Петра
Драпшина 2, а на основу Захтева број 553123/2013-II од 24.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Радосављевић Слађе, Ковин,
Пролетерска 75, а на основу Захтева број
553-124/2013-II од 24.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-124/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-126/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

25.

26.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Грујић Љиљане, Ковин, Трг
Ослобођења 3/10, а на основу Захтева број
553-126/2013-II од 24.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Чолак Гордане, Ковин, Пролетерска
162, а на основу Захтева број 553-127/2013-II
од 24.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 8 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-127/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-130/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

27.

28.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Амбруш Јулиш, Ковин, Клек 7, а на
основу Захтева број 553-130/2013-II од
24.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Станчуљ Оливере, Гај, Драгише
Матића 218, а на основу Захтева број 553135/2013-II од 28.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-135/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-139/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

29.

30.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Лазаревић Драгине, Гај, Мише
Стојковића 132, а на основу Захтева број 553139/2013-II од 28.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Филеп Андраша, Скореновац,
Пролетерска 1, а на основу Захтева број 553140/2013-II од 28.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 10 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-140/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-141/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

31.

32.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Јовановић Лозанке, Ковин, Душана
Васиљева 16, а на основу Захтева број 553141/2013-II од 28.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Стојиљковић Милице, Баваниште,
Максима Горког 14, а на основу Захтева број
553-142/2013-II од 28.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-142/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-12/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

33.

34.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Новаков Смиље, Гај, Драгише
Матића 156, а на основу Захтева број 55312/2013-II од 01.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Лаковић Мирка, Ковин, Вука
Караџића 170, а на основу Захтева број 55313/2013-II од 08.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 12 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-13/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-21/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

35.

36.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, 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
553-21/2013-II од 08.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара, у
корист Тодоров Петра, Ковин, Цара Лазара
67, а на основу Захтева број 553-27/2013-II од
10.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-27/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-32/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

37.

38.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Винч Алојза, Гај, Саве Јанкова 37, а
на основу Захтева број 553-32/2013-II од
10.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист
Спасовски
Драгана,
Ковин,
Гробљанска 11, а на основу Захтева број 55337/2013-II од 11.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 14 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-37/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-46/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

39.

40.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Јанков Марјана, Ковин, Петра
Драпшина 86, а на основу Захтева број 55346/2013-II од 15.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист
Тодоровић
Василије,
Ковин,
Утринска бб, а на основу Захтева број 55356/2013-II од 16.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-56/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-58/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

41.

42.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Бобић Николе, Мраморак, 2.
Октобар, а на основу Захтева број 55358/2013-II од 16.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Живковић Јасмине, Ковин, Дејана
Бранка 154, а на основу Захтева број 55365/2013-II од 17.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 16 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-65/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-68/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

43.

44.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Мунћан Ђуре, Гај, Драгише Матића
144, а на основу Захтева број 553-68/2013-II
од 17.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Бериша Ђулијете, Плочица, Милоша
Црњанског 51, а на основу Захтева број 55373/2013-II од 17.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-73/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-10/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

45.

46.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Стојановић Јелене, Делиблато,
Пионирска 8, а на основу Захтева број 55310/2013-II од 01.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Недељко Магдалене, Дубовац, Ново
Насеље бб, а на основу Захтева број 55389/2013-II од 22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 18 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-89/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-88/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

47.

48.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Новаков Светлане, Ковин, Петра
Драпшина 70, а на основу Захтева број 55388/2013-II од 22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Млинар Рајка, Делиблато, Радничка
14, а на основу Захтева број 553-83/2013-II од
22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-83/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-81/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

49.

50.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Угљеша Душана, Ковин, Коче
Анђелковића 43, а на основу Захтева број
553-81/2013-II од 22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Радосављевић Маринке, Ковин,
Пролетерска 82, а на основу Захтева број
553-79/2013-II од 22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 20 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-79/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-78/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

51.

52.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Винч Бојане, Делиблато, Иве Лоле
Рибара 40, а на основу Захтева број 55378/2013-II од 22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Максимовић Вељка, Ковин, Цара
Лазара 92, а на основу Захтева број 55377/2013-II од 22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-77/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

Број: 553-75/2013-II
У Ковину, 30. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

53.

54.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Јањић Сање, Ковин, Диде Тркуље 9,
а на основу Захтева број 553-75/2013-II од
22.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Радаковић Драга, Ковин, Утринска
бб II улаз, а на основу Захтева број 55392/2013-II од 22.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 22 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-92/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-95/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

55.

56.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 6.000,00 динара, у
корист Костић Ружица, Делиблато, Козара
18а, а на основу Захтева број 553-95/2013-II
од 22.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара, у
корист Келча Весне, Гај, Саве Јанкова 105, а
на основу Захтева број 553-115/2013-II од
23.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-115/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-71/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

57.

58.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Перовић Оље, Баваниште, Војводе
Степе 60, а на основу Захтева број 55371/2013-II од 17.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Степановић Драгана, Ковин,
Пролетерска 291, а на основу Захтева број
553-70/2013-II од 17.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 24 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-70/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-67/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

59.

60.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Константинов Горана, Ковин,
Војвођанска 56, а на основу Захтева број 55367/2013-II од 17.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Мустафић Жаклине, Гај, ЈНА 27, а
на основу Захтева број 553-44/2013-II од
15.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-44/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-7/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

61.

62.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Васић Светилане, Ковин, Бранислава
Нушића 21, а на основу Захтева број 5537/2013-II од 27.12.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 10.000,00 динара, у
корист Шашић Наде, Ковин, Београдска 12,
а на основу Захтева број 553-4/2013-II од
27.12.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 26 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-4/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-2/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

63.

64.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Којић Зорице, Плочица, Краља Петра
Провог 150, а на основу Захтева број 5532/2013-II од 26.12.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Ристић Милоша, Баваниште, Светог
Саве 71, а на основу Захтева број 55319/2013-II од 04.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 27 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-19/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-22/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

65.

66.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Стаменковић Слободана, Ковин,
Петра Драпшина 19, а на основу Захтева број
553-22/2013-II од 08.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Катона Иштвана, Скореновац,
Тамаши Арона 21, а на основу Захтева број
553-8/2013-II од 27.12.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 28 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-8/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-51/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

67.

68.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Живковић Ружице, Ковин, Вука
Караџића 75, а на основу Захтева број 55351/2013-II од 15.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Илић Јасмине, Плочица, Дунавска
10, а на основу Захтева број 553-50/2013-II од
15.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 29 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-50/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-38/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

69.

70.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист
Лацан
Меланије,
Плочица,
Војвођанска 23, а на основу Захтева број 55338/2013-II од 11.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Спасић Ивана, Плочица, Капетана
Живана 16, а на основу Захтева број 55335/2013-II од 11.01.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 30 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-35/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-3/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

71.

72.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Цветковић Марине, Гај, Николе
Ратккова 9, а на основу Захтева број 5533/2013-II од 26.12.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Ђерфи Биљане, Ковин, Карађорђева
55, а на основу Захтева број 553-1/2013-II од
26.12.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 31 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-1/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-60/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

73.

74.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Шебановић Светлане, Ковин,
Пролетерска 23, а на основу Захтева број
553-60/2013-II од 16.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Зарић Ивана, Ковин, Цара Лазара 92,
а на основу Захтева број 553-76/2013-II од
21.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 32 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-76/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-74/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

75.

76.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Јакшић Момира, Ковин, Утринска 4,
а на основу Захтева број 553-74/2013-II од
21.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Мургуљ Дафине, Дубовац, Ново
Насеље 32, а на основу Захтева број 55354/2013-II од 16.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-54/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

77.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Костић Јована, Делиблато, Козара
18а, а на основу Захтева број 553-61/2013-II
од 16.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.
Центар за социјални рад општине Ковин,

Страна 33 Број 2

функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-61/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

78.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 4.000,00 динара, у
корист Јакшић Ђуре, Баваниште, Вељка
Влаховића 3, а на основу Захтева број 55364/2013-II од 17.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.

Страна 34 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Фебруар 2013. године

Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-64/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-34/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

79.

80.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) 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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 3.000,00 динара, у
корист Томић Марица, Ковин, Аеродромска
16, а на основу Захтева број 553-34/2013-II од
11.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.

1. Део средстава текуће буџетске
резерве буџета општине Ковин, утврђених
Одлуком о буџету општине Ковин за 2012.
годину, раздео 3, глава 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, 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 55328/2013-II од 10.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.

5. Фебруар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 35 Број 2

Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Центар за социјални рад општине Ковин,
функционална класификација 090, позиција
351, економска класификација 472 –
социјална заштита, накнаде за социјалну
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета
општине Ковин, број 840-119640-11, на
рачун Центра за социјални рад Ковин, број
840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-28/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

Број: 553-55/2013-II
У Ковину, 28. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

ПРЕДСЕДНИК
Славко Бранковић, професор

81.

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана
60. став 1. тачка 13. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/1012пречишћен текст) и члана 15. став 3. Одлуке
о буџету општине Ковин за 2013. годину
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 23/2012) као
наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
КОВИН доноси

82.

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 3.28. средства
резерве, функција 160 опште јавне услуге,
позиција 374, економска класификација 499 –
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам
средства у износу од 5.000,00 динара, у
корист Крничан Саве, Мраморак, Изворска
1, а на основу Захтева број 553-55/2013-II од
16.01.2013.. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21.

На основу члана 15. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник РС",
бр. 129/07, 34/2010-Одлука УС и 54/2011),
ИЗБОРНА КОМИСИЈА, на седници
одржаној дана 05.02.2013. године, донела је
П О С Л О В Н И К
O РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се питања
организације, начин рада и одлучивања Изборне комисије (у даљем тексту: Комисија),
као и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 2.
Седиште Комисије је у Ковину,
ул.ЈНА бр.5.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи три
примерка печата који су истоветни по својој
садржини и величини.
Печати су пречника 45 mm, обележени редним бројевима, римским цифрама I,

Страна 36 Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

II и III, који се ставља између грба Републике
Србије и седишта Комисије.
Печати имају облик круга у чијој
средини је грб Републике Србије.
Текст печата исписује се у концентричним круговима око малог грба Републике Србије и то:
- у спољном кругу назив: Република
Србија;
- у првом следећем унутрашњем
кругу назив: Аутономна Покрајина Војводина;
- у следећем унутрашњем кругу
назив: Општина Ковин;
- у следећем унутрашњем кругу
назив: Изборна комисија;
- и у последњем кругу исписује се
седиште: Ковин.
Текст печата исписује се на српском
језику ћириличним писмом и на језику и
писму мађарске и румунске народности.
Печати се чувају у службеним просторијама одређеним за рад Комисије ,а изузетно се могу користити и ван службених
просторија, када треба извршити службене
радње ван тих просторија.За њихово чување
и руковање задужен је секретар Комисије.
II - САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном и
проширеном саставу.
Стални састав комисије се објављују
у „Службеном листу општине Ковин“.
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине
председник и осам чланова који имају своје
заменике, а у проширеном саставу и по један
опуномоћени члан - представник подносиоца
изборне листе, у складу са законом.
Члан 6.
Комисија има секретара и које
именује Скупштина општине и који учествује у раду Комисије, без права одлучивања.
Члан 7.
Председник и секретар Комисије и
њихови заменици морају бити дипломирани
правници.
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Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне
листе, истовремено, решењем утврђује који
подносилац изборне листе, испуњава услове
за одређивање својих представника у проширени састав овог органа.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника
подносиоца изборне листе, Комисија доставља подносиоцу у року од 24 часа од доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав
у року од 24 часа од истека рока у коме
подносилац изборне листе може да одреди
свог опуномоћеног представника.
III - НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 9.
Комисија се у оквиру својих надлежности, утврђених Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика
и другим прописима:
1) стара се о законитом спровођењу
избора одборника;
2) доноси решење којим утврђује који
подносилац изборне листе испуњава услове
за одређивање својих представника у проширени састав Изборне комисије;
3) решењем утврђује проширени
састав Изборне комисије;
4) одређује и оглашава број и адресу
бирачких места ;
5) одређује бирачке одборе и именује
њихове чланова;
6) даје упутства бирачким одборима о
поступку спровођења избора одборника;
7) доноси решење за чланове бирачких одбора у проширеном саставу;
8) доноси ближа правила у вези са
радом бирачког одбора;
9) прописује обрасце и организује
техничке припреме за спровођење избора;
10) проглашава изборну листу
решењем ;
11) доноси решење о одбацивању
изборне листе због неблаговремености;
12) доноси закључак којим подносиоцу изборне листе одређује рок за отклањање недостатака и указује на радње које
треба да обави ради отклањања недостатака;
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13) доноси решење којим одбија
проглашење изборне листе;
14) решењем утврђује збирну изборну
листу и објављује у Службеном листу општине Ковин;
15) ближе утврђује садржину, облик и
изглед гласачког листића, начин и контролу
њиховог штампања, достављања и руковања;
16) утврђује укупан број гласачких
листића и одређује резерву;
17) прописује садржај, облик и начин
истицања збирне изборне листе;
18) утврђује резултате избора на
бирачким местима и сачињава посебан записник;
19) врши расподелу мандата у складу
са Законом о локалним изборима;
20) расписује поновне изборе;
21) одлучује по приговорима;
22) издаје уверење о избору за одборнике;
23) објављује укупан број бирача;
24) објављује коначан број бирача;
25) утврђује образац контролног листића и начин печаћења гласачке кутије;
26) објављује податке о укупним
резултатима избора за одборнике;
27) објављује привремене податке о
резултатима избора;
28) подноси извештај Скупштини
општине о спроведеним изборима за одборнике
29) доставља Министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу избора непосредно по завршетку избора;
30) доноси пословник о свом раду;
31) обавља и друге послове одређене
прописима о избору одборника;
У свом раду Комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који се односе на изборе
народних посланика.
IV – ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ
ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

гати

Члан 10.
Кандидате за одборнике могу предларегистроване политичке странке,
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коалиције регистрованих политичких странака, као и група грађана, све у складу са
Законом о локалним изборима, Законом о
избору народних посланика и Упутством о
спровођењу Закона о избору народних
посланика.
Члан 11.
Подносилац изборне листе може, на
основу писменог овлашћења за повлачење,
повући листу најдоцније до дана утврђивања
збирне изборне листе.
V - ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ
ПРИЛАЖЕ УЗ ИЗБОРНУ ЛИСТУ
Члан 12.
Уз изборну листу Изборној комисији
доставља се следећа документација:
1. потврда о изборном праву за сваког
кандидата са изборне листе, у којој
је назначено име и презиме, датум
рођења,
занимање
и
ЈМБГ
кандидата;
2. писмена изјава кандидата да
прихвата кандидатуру;
3. потврда о пребивалишту кандидата;
4. писмена сагласност носиоца листе;
5. овлашћење лица
која подносе
изборну листу;
6. уверење о држављанству;
7. потписи бирача који су подржали
одређену изборну листу
Кад изборну листу предлаже коалиција странака уз изборну листу се обавезно
подноси и писмени коалициони споразум.
Ако изборну листу подноси група
грађана, уз изборну листу обавезно се прилаже и споразум о образовању групе грађана.
VI - НАЧИН РАДА
Члан 13.
Комисија ради у сталном и у проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу
од дана утврђивања тог састава до завршетка
избора.
Члан 14.
Комисија је самостална у свом раду и
ради на основу закона и прописа донетих на
основу закона.
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Рад Комисије је јаван.
Члан 15.
Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник
Комисије, на основу указане потребе ,водећи
рачуна о роковима утврђених законом или
кад то предложи трећина чланова Комисије.
У раду Комисије учествују и заменици: председника, секретара и чланова Комисије.
Када лица из претходног става замењују председника, секретара и чланове Комисије, имају иста права и одговорности као
и чланови које замењују.
Заменик председника и заменик
секретара присуствују свим седницама
комисије.
Члан 16.
Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда, упућује се члановима
Комисије, заменику председника и заменику
секретара по правилу у писаном облику,
најкасније два дана пре дана одређеног за
одржавање седнице, а по потреби седнице се
могу сазвати и у краћем року телефоном или
на други одговарајући начин.
Од дана расписивања избора, седнице
Комисије се сазивају хитно, путем телефона,
а предлог дневног реда се саопштава приликом отварања седнице.
Уколико члан комисије није у
могућности да присуствује седници Комисије, дужан је да о томе обавести секретара
Комисије , како би се обезбедило присуство
његовог заменика.
Члан 17.
Комисија ради и пуноважно одлучује
ако на седници присуствује већина њених
чланова, односно њихових заменика.
Право гласа у Комисији има само
члан Комисије или у његовом одсуству заменик.
Комисија одлучује већином гласова
чланова у сталном, односно проширеном
саставу.
Члан 18.
Ради проучавања појединих питања
из свог делокруга, израде предлога аката,
извештаја и других докумената, као и
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обављања појединих изборних радњи,
Комисија може формирати радну групу из
реда својих чланова којој помоћ пружају
стручни радници.
Ради остваривања циљева из претходног става Комисија може формирати радне групе.
Посебном одлуком
Комисије
утврђује се састав радне групе и задаци који
се обављају.
Члан 19.
Саопштење за јавност даје председник Комисије или члан којег он овласти.
VII - ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 20.
О приговорима који су упућени
Комисији председник и секретар, односно
заменик председника и заменик секретара,
припремиће за потребе Комисије, најкасније
у року од 24 часа, стручно мишљење о начину решавања приговора.
Стручно мишљење из претходног
става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на
основу којих се приговор решава и предлог
како га треба решити.
Решење по приговору Комисија доноси у року који је одређен Законом.
Члан 21.
Кад је против решења Комисије којим је приговор одбачен или одбијен па и
оног чији је приговор усвојен поднета жалба
Комисија доставља жалбу заједно са
оспореним решењем и свим потребним
списима надлежном суду у року од 12 часова
од часа пријема жалбе.
Члан 22.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом
о локалним изборима, Законом о избору
народних посланика, Комисија сходно примењује одредбе Закона о општем управном
поступку.
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VIII - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА
РАД КОМИСИЈЕ
Члан 23.
Средства за рад Комисије обезбеђују
се у буџету Општине Ковин, а на основу
Финансијског плана Комисије.
Члан 24.
Чланови и заменици чланова Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији.
Висину накнаде трошкова за рад у
комисији, Комисија одређује посебном одлуком.
За исплату средстава предвиђених за
рад Комисије наредбодавац је председник
Комисије и секретар комисије.
Члан 25.
Општинска управа обезбеђује службене просторије и одговарајући инвентар за
чување докумената и печата Комисије и
пружа неопходну стручну и техничку помоћ
при обављању задатака Комисије у складу са
законом.
IX - ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ
КОМИСИЈЕ
Члан 26.
На седници Комисије води се записник о раду Комисије.
Записник садржи главне податке о
раду на седници, нарочито о предлозима о
којима се расправљало, са именима учесника
у расправи, и о закључцима који су на седници прихваћени.
Записник са седница Комисије води
секретар или записничар којег одреди председник Комисије из Општинске управе Ковин.
О чувању књиге записника стара се
секретар Комисије.
Записник потписују председник и
записничар Комисије.
Извод из записника са претходне
седнице усваја се на наредној седници.
Члан 27.
Изводи из бирачког списка и записници о раду бирачких одбора и о раду Изборне комисије чувају се трајно.
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Гласачки листићи и остали изборни
материјал чувају се четири године.
Финансијски документи чувају се у роковима
који су утврђени прописима о чувању
финансијских докумената.
По истеку рока за чување изборног
материјала, с материјалом се поступа у складу с прописима о архивској грађи.
Члан 28.
Писарница Општинске управе Ковин
врши пријем и експедицију писмена насталих у раду Комисије у току редовног
радног времена.
Комисија води деловодни протокол,
сређује и чува документацију,а пријем писмена врши по истеку редовног радног врема
Општинске управе Ковин.
VIII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим пословником,
могу се уредити одлуком или закључком
Комисије, у складу са одредбама овог
пословника.
Члан 30.
Ступањем на снагу овог Пословника
престаје да важи Пословник о раду Општинске изборне комисије број 011-4/2008-I од
22.12.2008.године („Службени лист општине
Ковин“, број 21/2008).
Члан 31.
Овај Пословник ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Ковин".
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-1/2013-I-2 од 05. 02. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Драган Мићовић, дипл.правник
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