
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XI    БРОЈ 1 КОВИН,  24. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ 
 
  
 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
1. 
 
 На основу члана 60. став 1. тачка 9. 
Закона о јавним предузећима и обављњу 
делатности од општег интереса („Сл.гласник 
РС“, бр. 119/2012) и члана 63. став 1. тачка 9. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
24.01.2013. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО 
СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ „КОВИНСКИ 

КОМУНАЛАЦ“ КОВИН 

 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 
изменама Правилника о организаицји рада и 
систематизацији послова и радних задатака 
Јавног предузећа за комунално стамбену 
делатност „Ковински комуналац“ Ковин, 
број 01-4225/1-12 од 20.11.2012. године.  
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 023-3/2013-III од 24. јануара 2013. г. 
     
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

        Благоје Богдановић  

 
 

2. 
 

 На основу члана 13а. став 1. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“, бр. 107/2005, 
72/2009 – др. Закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и 119/2012), 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 24.01.2013. 
године, д о н е л о    ј е  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ДОМУ ЗДРАВЉА „КОВИН“ ЗА ПРУЖАЊЕ 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ИЗ ДОМЕНА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ, ЧИЈЕ 
ФИНАНСИРАЊЕ СЕ НЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ У ОКВИРУ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ 

ОСИГУРАЊА 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност Дому здравља „Ковин“ Ковин за пружање здравствених услуга из 
домена лабораторијске дијагностике, чије финансирање се не обезбеђује у оквиру обавезног 
здравственог осигурања, и то:  
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Ред. 
Број 

Врсте услуге  Број 

Туморски маркери и хормони 
1.  Т3 233 
2.  Т4 240 
3.  TSH  995 
4.  TgAT 85 
5.  ANTI-TPO 54 
6.  FT3 111 
7.  FT4 269 
8.  CEA  105 
9.  CA-15-3-45 45 

10.  CA-125 123 
11. CA-19-9 84 
12 TPSA 261 
13. EPSA 162 
14. BHCG 118 

Биохемијске анализе 
15. Reuma faktor 250 
16.  ASTO 262 
17.  KLIRENS KREATININA 70 
18.  VAGINALNI SEKRET 162 
19.  HELICOBAKTER 245 
20. KREATIN KINAZA 441 
21.  TROPONIN 34 

 
II 
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ директор Дома здравља „Ковин“ Ковин, да у случају хитне потребе 
својим Актом дозволи и додатно пружање здравствених услуга из домена лабораторијске 
дијагностике у оквиру техничке опремљености лаборатовије и заступљености стручног кадра.  
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 
Ковин“.  

IV 
 

 Решење на дан доношења доставити Дому здравља „Ковин“ Ковин. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 501-3/2013-III од 24. јануара 2013. године 

 
        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

              Благоје Богдановић 
 
3. 
 
 На основу члана 8. Одлуке о финан-
сирању и суфинансирању програма рада и 
пројеката удружења („Сл. лист општине 
Ковин“, бр. 23/2012) и члана 55.  

 
Пословника о раду Општинског већа опш-
тине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
18/2009, 11/2012 и 12/2012) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 24.01.2013. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА  
УДРУЖЕЊИМА 

 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за 
расподелу средстава удружењима (у даљем 
тексту: Комисија), у саставу:  
 
 ПРЕДСЕДНИК:  

1. ВАСА ДОЛОВАЧКИ, члан 
Општинског већа општине Ковин 
задужен за област културе и 
информисања 

 
 ЧЛАНОВИ:  

1. ВАСИЛИЈЕ МАЛАЈМАРЕ, 
члан Општинског већа општине 
Ковин 

2. СРЂАН НЕНЕК, помоћник 
председника општине Ковин 

3. ДАРКО БАКОВИЋ, помоћник 
председника општине Ковин 

4. ДАНКО ЛОВИЋ из Ковина. 
 
 За секретара Комисије одређује се 
Лавиника Ђорђевић, запослена у Одсеку за 
локално економски развој.  
 

II 
 Задаци Комисије су да:  

- припреми јавни конкурс; 
- донесе Правилник о начину и 

критеријумима за избор програма 
и пројеката који реализују удру-
жења;  

- изради конкурсну документацију;  
- размотри пријаве на конкурс;  
- врши рангирање програма и про-

јеката који се предлажу за финан-
сирање или суфинансирање;  

- припреми Предлог одлуке о 
расподели средстава за финан-
сирање или суфинансирање прог-
рама који доноси Општинско веће 
општине Ковин;  

- припреми Извештај о реализацији 
програма и финансијском утрош-
ку средстава;  

- врше и друге послове у складу са 
Одлуком о финансирању и суфи-

нансирању програма рада и про-
јеката удружења.  

 
III 

 Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обавља Одсек 
за локално економски развој у сарадњи са 
Одељењем за општу управу и јавне службе.  
 

IV 
 Мандат Комисије траје годину дана.  
 

V 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-3/2013-III од  24. јануара 2013. г. 
     
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
          Благоје Богдановић 
 
4. 
 
 На основу члана 63. став 1. тачка 25. 
Статута општине Ковин ("Сл. лист општине 
Ковин" број: 11/2012- пречишћен текст) и 
члана 5. Одлуке о утврђивању права на рег-
ресирање трошкова боравка у предшколској 
установи за дете трећег, односно четвртог 
реда рођења ("Сл. лист општине Ковин" 
број:23/2012), 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН,  на седници одржаној дана 
24.01.2013. године, д о н о с и  
 

П Р А В И Л Н И К 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ЗА 
РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА 

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
"НАША РАДОСТ" КОВИН ЗА ДЕТЕ 

ТРЕЋЕГ, ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА 
РОЂЕЊА 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

Овим Правилником утврђују се бли-
жи услови и начин остваривања права за рег-
ресирање трошкова боравка у предшколској 
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установи "Наша радост" Ковин за дете тре-
ћег, односно четвртог реда рођења утврђеног 
Одлуком Скупштине општине Ковин о 
утврђивању права на регресирање трошкове 
боравка у предшколској установи за дете 
трећег, односно четвртог реда рођења (у 
даљем тексту: Одлука). 
 
II УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА 

БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
"НАША РАДОСТ" КОВИН ЗА ДЕТЕ 

ТРЕЋЕГ, ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА 
РОЂЕЊА 

 
Члан 2 

Дете трећег, односно четвртог реда 
рођења исте мајке (у даљем тексту: треће и 
четврто дете), чија породица има пребива-
лиште у општини Ковин, има право за регре-
сирање трошкова боравка целодневног, од-
носно полудневног боравка у предшколској 
установи "Наша Радост" Ковин у складу са 
овим Правилником. 

 
Члан 3 

Захтев за признавање права за регре-
сирање трошкова целодневног, односно по-
лудневног боравка у предшколској установи 
"Наша радост" Ковин подноси један од 
родитеља Општинској управи Ковин. 

О праву из става 1. овог члана доноси 
се решење по прописима о општем управном 
поступку. 

 
Члан 4 

Уз захтев, подносилац захтева 
прилаже: 

1. Фотокопију личне карте 
подносиоца захтева 

2. Извод из матичне књиге рођених за 
сву децу у породици 

3. Доказ о пребивалишту за децу за 
коју се тражи остваривање права 

4. Потврду предшколске установе о 
упису детета. 

 
Члан 5 

Право за регресирање трошкова 
боравка у предшколској установи "Наша 
радост" Ковин, у смислу овог Правилника 
признаје се од дана поднетог захтева до краја 
календарске године, осим за децу најстаријег 

предшколског узраста, где се право признаје 
до 30.06. ако је дете у полудневном боравку, 
а до 31.08. ако је дете у целодневном 
боравку. 

За децу за коју је остварено право за 
регресирање трошкова боравка у предшкол-
ској установи, у претходној календарској 
години, надлежни општински орган управе, 
по прибављеној потврди да се дете и даље 
налази у предшколској установи, продужиће 
коришћење оствареног права, у зависности 
од узраста детета и у текућој календарској 
години. 

 
Члан 6 

Предшколска установа "Наша ра-
дост" Ковин доставља општинској управи, 
месечни извештај о целодневном, односно 
полудневном боравку за свако треће и чет-
врто дете за које је донето решење, до 
десетог у месецу за претходни месец, на 
обрасцима ЦБ и ПБ који чине саставни део 
овог Правилника. 

Одељење за општу управу и јавне 
службе по извршеној контроли оверен Из-
вештај из става 1. овог члана заједно са Реше-
њем о одобравању средстава за регресирање 
трошкова боравка у ПУ "Наша радост" 
Ковин за дете трећег, односно четвртог дета 
рођења доставља Одељењу за финансије. 

Средства из става 2. овог члана 
преносе се ПУ "Наша радост" Ковин, на ос-
нову захтева за плаћање и трансфера средста-
ва, искључиво за намене за која су им одо-
брена Финансијским планом. 

За дане присуства детета, трошкови 
боравка деце регресирају се у пуном износу а 
за дане одсуства из предшколске установе, 
надокнађују се трошкови у висини од 50% 
износа трошкова који су утврђени Решењем о 
утврђивању цене боравка деце у целоднев-
ном и полудневном боравку у ПУ "Наша 
радост" Ковин, донетим од стране Општин-
ског већа општине Ковин. 

 
Члан 7 

У периоду престанка рада васпитних 
група полудневног боравка (јули и август) не 
обезбеђују се средства за регресирање трошкова 
боравка трећег и четвртог детета. 
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III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 8 
До доношења Решења о утврђивању 

права за регресирање трошкова боравка у ПУ 
за дете трећег, односно четвртог реда рођења, 
трошкови боравка за јануар 2013. године, 
признају се ПУ "Наша радост" Ковин, на ос-
нову Извештаја о присуству деце у целоднев-
ном, односно полудневном боравку, достав-
љеног Општинској управи Ковин, Одељењу 
за општу управу и јавне службе до 10. 
фебруара 2013. године. 

 
Члан 9 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Ковин", а примењује се од 
01.01.2013. године. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 60-3/2013-III од  24. јануара 2013. г. 
     
 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

  Благоје Богдановић 
 
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
5. 
 
 На основу члана 69. Закона о буџет-
ском 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) као 
наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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 12.000,00 динара, у 
корист Станковић Мирјане, Ковин, Иве 
Андрића 9, а на основу Захтева број 553-
16/2013-II од 03.01.2013. године. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – 
социјална заштита, накнада 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: 553-16/2013-II 
У Ковину, 03. јануар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
    Славко Бранковић, професор 
 
6. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/09, 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) као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
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. функционална 
класификација 160, позиција 374, економска 
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА 
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РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од 
25.000,00 динара на име Општег удружења 
предузетника општине Ковин – Секција 
„Стари Лала“ Ковин, а за организацију 
дочека „Српске Нове године 2013.“. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се уоквиру раздела 3. глава 3.27. 
– Дотације невладиним организацијама, 
функционална класификација 860, позиција 
373, економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама по конкурсима, 
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 
840-119640-11 на рачун Општег удружења 
предузетника општине Ковин – Секција 
„Стари Лала“ Ковин број 200-
2282350101031-64. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају, и 8 дана по 
утрошку средстава достави извештај о утро-
шеним средствима. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 
Број: 40-5/2013-II 
У Ковину, 11. јануар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
7. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/09, 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) као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
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. функционална 
класификација 160, позиција 374, економска 

класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од 
5.000,00 динара на име Савеза возача 
општине Ковин за организацију прославе 
„Дана возача“. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се уоквиру раздела 3. глава 3.27. 
– Дотације невладиним организацијама, 
функционална класификација 860, позиција 
373, економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама по конкурсима, 
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 
840-119640-11 на рачун Савеза возача опш-
тине Ковин број 200-2281780101031-62. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају, и 8 дана по 
утрошку средстава достави извештај о утро-
шеним средствима. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 
Број: 40-6/2013-II 
У Ковину, 15. јануар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
8. 
 
 На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/09, 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) као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
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. функционална 
класификација 160, позиција 374, економска 
класификација 499 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА 
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РЕЗЕРВА, одобравам средства у износу од 
20.000,00 динара на име Српске правос-
лавне цркве СветихАрхангела Михаила и 
Гаврила у Ковину за припрему прославе са 
децом за Светог Саву. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се уоквиру раздела 3. глава 3.25. 
– Дотације невладиним организацијама, 
функционална класификација 840, позиција 
368, економска класификација 481 – Верске 
заједнице, за жиро тачуна буџета општине 
Ковин број 840-119640-11, на рачун Црквене 
Општине број 200-2292720101031-17. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају, и 8 дана по 
утрошку средстава достави извештај о утро-
шеним средствима. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
 
Број: 40-8/2013-II 
У Ковину, 18. јануар 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
  Славко Бранковић, професор 
 
9. 
 
 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) као наредбодавац буџета 
 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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 резер-
ве, функција 160 опште јавне услуге, пози-
ција 374, економска класификација 499 – ТЕ-
КУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 

средства у износу од 5.000,00 динара, у ко-
рист Пал Терезие, Скореновац, Пролетерска 
19, а на основу Захтева број 553-17/2013-II од 
03.01.2013. године. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 
Центар за социјални рад општине Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнада 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: 553-17/2013-II 
У Ковину, 23. јануар 2013. године 
     
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
           Благоје Богдановић 
 
10.  
 
 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) као наредбодавац буџета 
 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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 резер-
ве, функција 160 опште јавне услуге, пози-
ција 374, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 4.000,00 динара, у 
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корист Андрејић Божидара, Ковин, Проле-
терска 141, а на основу Захтева број 553-
49/2013-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, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнада 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: 553-49/2013-II 
У Ковину, 23. јануар 2013. године 
     
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
           Благоје Богдановић 
 

11. 
 
 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) као наредбодавац буџета 
 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ КОВИН доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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, функ-
ција 160 опште јавне услуге, позиција 374, 
економска класификација 499 – ТЕКУЋА 
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам средства 
у износу од 4.000,00 динара, у корист Удо-
вичић Марије, Ковин, Дунавска бб, а на 

основу Захтева број 553-29/2013-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, 
функционална класификација 090, позиција 
351, економска класификација 472 – соци-
јална заштита, накнада 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: 553-29 /2013-II 
У Ковину, 23. јануар 2013. године 
     
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
           Благоје Богдановић 
 
 
ОПШТИ АКТИ УСТАНОВА И 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
 
 
12. 
 
 На основу члана 24. став 3. а у вези са 
ставом 2. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05 и 54/09), члана 28. став 7. тачка 
8. Одлуке о организовању Јавног предузећа 
за комунално стамбену делатност („Сл.лист 
општина Панчево, Ковин и Опово“, бр. 6/94, 
„Сл.лист општина Смедерево и Ковин“, бр. 
2/96, 8/98, 17/98 и 1/2004 и „Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 8/2007), члана 12. 26. 33. став 2. и 
34. Статута Јавног предузећа за стамбено 
комуналну делатност „Ковински комуналац“ 
Ковин, директора ЈП „Ковински комуналац“ 
и члна а21. Правилника о организацији рада 
и систематизацији послова и радних задатака 
ЈП за комунално стамбену делатност 
„Ковински комуналац“ Ковин број 01-2120/1-
12 од 30.7.2012. године, на основу указане 
потребе, донео је дана 20.11.2012. године, 
следећи  
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П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И 

РАДНИХ ЗАДАТАКА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО 

СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ „КОВИНСКИ 
КОМУНАЛАЦ“ КОВИН 

 
Члан 1. 

 Овим Праивлником о изменама 
Правилника о организацији рада и система-
тизацији послова и радних задатака Јавног 
предузећа за комунално стамбену делатност 
„Ковински комуналац“ Ковин врши се 
измена Табеларног прегледа свих послова 
(радних места) са бројем извршилаца и пот-
ребном стручном спремом, као и у Прегледу 
текста описа и пописа свих послова са усло-
вима за заснивање радног однога, односно 
распоређивање запослених који чине састав-
ни део Правилника, тако што се у Служби 
одржавања у организационом делу Одржава-
ње механизације и возила бришу послови под 
редним бројем 74 – Референт за механи-
зацију, ССС – ВШС, један извршилац као и у 
Прегледу текста описа и пописа.  
 У Служби одржавања код послова и 
радних задатака под редним бројем 65 – 
Руководилац службе опис послова се допу-
њује тако што се пре последње  алинеје до-
дају следеће алинеје:  

- обавезан је да формира и 
одржава базу података са технич-
ком документациојом за све уређаје 
и опрему уоквиру делатности за 
коју је задужен;  

- одговоран је за исправан рад 
на припадајућој механизацији и 
путничком возилима као и њихову 
потпуну погонску спремност;  

- води анализу утрошка горива 
и мазива и резервних делова по 
возилима као и за уређаје и опрему 
на месечном и годишњем нивоу;  

- у обавези је да припреми 
возила и радне машине за технич-
кипреглед ради продужења регис-
трације;  

- дужан је да свакодневно пот-
писује путне налоге за сва моторна 
возила и радне машине, чиме 
гарантује њихову техничку исп-
равност; 

- одговоран је за примену про-
писа имера о безбедности и заш-
тити здравља на раду, за све запос-
лене у предузећу;  

- обавеза је да прати и приме-
њује прописе из области безбед-
ности и заштите на раду;  

- у обавези је да за сваку на-
редну годину припреми план на-
бавке заштитних средстава за све 
запослене у предузећу и врши ре-
довну контролу, на радним местима 
и градилиштима, о коришћењу 
личних средстава заштите на раду.  

 
Члан 2. 

 Остале одредбе Правилника о 
организацији рада и систематизацији послова 
и радних задатака Јавног предузећа за 
комунално стамбену делатност „Ковински 
комуналац“ Ковин број 01-2120/1-12 од 
30.7.2012. године на који је Општинско веће 
општине Ковин дало сагласност Решењем 
број 023-23/2012-III од 08.10.2012. године 
остаје на снази у целости.  
 

Члан 3. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања на огласној табли 
предузећа, односно даном давања саглас-
ности од стране Општинског већа општине 
Ковин. 
     
   ДИРЕКТОР 
        Александар Којић, дипл.инг.грађ.
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