СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА XI БРОЈ 7

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
211.
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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
Недељковић
Ненада,
Ковин,
Гробљанска 33, а на основу Захтева број 553328/2013-II, за набавку огрева.
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 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.

КОВИН, 23. МАРТ 2013. ГОДИНЕ

4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.
Број: 553-328/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

212.
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Жеберан Верице, Ковин, Смедеревска 42, а на основу Захтева број 553318/2013-II, за школовање и набавку огрева.
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

Страна 2 Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-318/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

213.
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Богданов Саше, Ковин, Пролетерска
103, а на основу Захтева број 553-317/2013-II,
за школовање и набавку огрева.
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

23. Март 2013. године

Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра
за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-317/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

214.
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Ромчевић Милене, Ковин, Петра
Драпшина 227, а на основу Захтева број 553308/2013-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

23. Март 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 3 Број 7

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-308/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-303/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

215.

216.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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
Раду
Браниславке,
Дубовац,
Михајла Пупина 12, а на основу Захтева број
553-303/2013-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

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 Равин Слађане, Баваниште, Боре
Радића 35, а на основу Захтева број 553299/2013-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
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23. Март 2013. године

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-229/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-298/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

217.

218.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Думитру Жељка, Дубовац, Драгише
Матића 212, а на основу Захтева број 553298/2013-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

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 Панић Вукашина, Делиблато,
Пионирска 16, а на основу Захтева број 553303/2013-II, за лечење и набавку намирница
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

23. Март 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 5 Број 7

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-293/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-272/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

219.

220.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Небрига Вере, Дубовац, Ново насеље
бб, а на основу Захтева број 553-272/2013-II,
за лечење и набавку намирница.
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

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 Тајкуна Лауре, Дубовац, Ново
насеље бб, а на основу Захтева број 553271/2013-II, за лечење и набавку намирница.
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

Страна 6 Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

23. Март 2013. године

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-271/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-247/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

221.

222.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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
Стојанов
Стевице,
Плочица,
Банатска 8, а на основу Захтева број 553247/2013-II, за набавку огрева.
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

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 Мурга Љубице, Дубовац, Боре
Симовића 39, а на основу Захтева број 553242/2013-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

23. Март 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 Број 7

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-242/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-241/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

223.

224.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Журжинов Душице, Дубовац, Боре
Симовића 39, а на основу Захтева број 553241/2013-II, за лечење и набавку намирница.
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

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 Лукач Тамаре, Дубовац, Михајла
Пупина 42, а на основу Захтева број 553240/2013-II, за набавку нарминица.
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

Страна 8 Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

23. Март 2013. године

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-240/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-230/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

225.

226.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Вучковић Милице, Ковин, 29.
Новембра 62, а на основу Захтева број 553230/2013-II, за школовање и набавку огрева.
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

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 Милутинов Јулиане, Скореновац,
Маршала Тита 64, а на основу Захтева број
553-225/2013-II, за школовање и за набавку
огрева.
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

23. Март 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 Број 7

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-225/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-217/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

227.

228.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Секач Кароља, Дубовац, Дунавска
64, а на основу Захтева број 553-217/2013-II,
за набавку огрева и намирница.
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

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 Серво Ксеније, Ковин, Болничко
имање 1, а на основу Захтева број 553208/2013-II, за набавку огрева и намирница.
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

Страна 10 Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

23. Март 2013. године

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-208/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-207/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

229.

230.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Бељан Николине, Ковин, Дејана
Бранка 59, а на основу Захтева број 553207/2013-II, за набавку огрева и намирница.
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

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 Момиров Луције, Ковин, Војвођанска 43, а на основу Захтева број 553145/2013-II, за набавку огрева и намирница.
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

23. Март 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 Број 7

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-145/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-116/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

231.

232.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Костић Светлане, Ковин, Пролетерска 101, а на основу Захтева број 553116/2013-II, за намирнице.
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

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 Тодоров Стева, Ковин, Пролетерска
92, а на основу Захтева број 553-82/2013-II, за
школовање деце.
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

Страна 12 Број 7
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23. Март 2013. године

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-82/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-430/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

233.

234.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Пал Терезије, Скореновац, Пролетерска 19, а на основу Захтева број 553430/2013-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

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 Андрејић Божидара, Ковин, Пролетерска 141, а на основу Захтева број 553431/2013-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

23. Март 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 Број 7

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

840-341661-47, како би се иста дозначила
кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-431/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-408/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

235.

236.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 10.000,00 динара, у
корист Деспић Жељка, Ковин, Далмтинска
16, а на основу Захтева број 553-408/2013-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

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 Мали Бојане, Дубовац, Михајла
Пупина 19, а на основу Захтева број 553379/2013-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

Страна 14 Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

23. Март 2013. године

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-379/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-360/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

237.

238.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Бирташевић Иване, Ковин, Цара
Лазара 312, а на основу Захтева број 553360/2013-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

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 Паску Перице, Гај, Драгише Матића
31, а на основу Захтева број 553-353/2013-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

23. Март 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 Број 7

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-353/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-352/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

239.

240.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Недељков Владице, Ковин, Дунавска
55, а на основу Захтева број 553-352/2013-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 – социjална заштита, накнаде за социјалну заштиту
из буџета, са жиро рачуна буџета општине
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра

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 Ђорђевић Родољуба, Ковин, Пролетерска 59, а на основу Захтева број 553351/2013-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

Страна 16 Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

23. Март 2013. године

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-351/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-345/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

241.

242.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Милутиновић Горана, Гај, Драгише
Матића 2, а на основу Захтева број 553345/2013-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

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 Јованов Весне, Ковин, Пролетерска
5, а на основу Захтева број 553-344/2013-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

23. Март 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 Број 7

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-344/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-336/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

243.

244.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Барјактаров Терезије, Скореновац,
15. Март 34, а на основу Захтева број 553336/2013-II, за школовање, набавку намирница.
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

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 Вера Рокса Камелије, Делиблато,
Лазе Ритопечког 17, а на основу Захтева број
553-324/2013-II, за набавку намирница.
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

Страна 18 Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

23. Март 2013. године

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-324/2013-II
У Ковину, 15. март 2013. године

Број: 553-356/2013-II
У Ковину, 13. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

245.

246.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Недељков Славице, Делиблато,
Војвођанска 14, а на основу Захтева број 553356/2013-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

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 Раденковић Драгана, Ковин, Браће
Стефановића 12, а на основу Захтева број
553-363/2013-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

23. Март 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 Број 7

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

се иста дозначила кориснику ЖКК „Ковин“
Ковин на рачун број 160-264385-90.
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: 553-363/2013-II
У Ковину, 13. март 2013. године

Број: 40-50/2013-II
У Ковину, 12. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

247.

248.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст) и члана 15.
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2012 и 4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ 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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 2013.
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 ЖКК „КОВИН“ Ковин, за
такмичење у Другој лиги Србије.
2. Средства из тачке 1. овог Решења,
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.26.
дотације невладиним организацијама, функција 810 услуге рекреације и спорта, позиција
369, економска класификација 481 –
Спортски савез општине Ковин, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840119640-11, на рачун Спортског савеза
општине Ковин број 840-414763-58, како би

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 Петровић Зорана, Гај, Драгише
Матића 20, а на основу Захтева број 553396/2013-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

Страна 20 Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

23. Март 2013. године

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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.

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, како би се иста дозначила кориснику.
3. Корисник ових средстава је у
обавези да средства користи наменски – за
намене за које се иста одобравају.
4. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за
трезор.

Број: 553-396/2013-II
У Ковину, 12. март 2013. године

Број: 553-329/2013-II
У Ковину, 12. март 2013. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

249.

250.

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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 и
4/2013) као наредбодавац буџета
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
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 Јујић Златка, Ковин, Банатска 5, а на
основу Захтева број 553-329/2013-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

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,
Банатска 14, а на основу Захтева број 553402/2013-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

23. Март 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

за социјални рад Ковин, број 840-34166147, 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: 553-402/2013-II
У Ковину, 12. март 2013. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Благоје Богдановић

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
251.
На основу члана 18. и 24. став 3.
Закона о јединственом бирачком списку
("Сл.гласник РС", бр. 104/09 и 99/2011), а на
основу решења Министарства правде и

Страна 21 Број 7

државне управе број: 208-00-23/2013-37/11280 од 22.03.2013. у 24:00 сати,
ИЗБОРНА КОМИСИЈА КОВИН,
на седници одржаној 23.03.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА
БИРАЧА
У ОПШТИНИ КОВИН
1. Утврђује се да је укупан број бирача у
општини Ковин 29.527
бирача.
2. Ову одлуку објавити у "Службеном листу
општине Ковин".
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-1/2013-I- 93 од 23. марта 2013.
године
ПРЕДСЕДНИК
ДРАГАН МИЋОВИЋ, дипл.правник

САДРЖАЈ
Рег. бр.
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