
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XI    БРОЈ 11 КОВИН,  15. МАЈ 2013. ГОДИНЕ 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
264. 
  

На основу члана 32. став 1. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС", бр. 129/2007), члана 39. став 1. тачка 37. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст) и 
члана 7. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној 15.5.2013. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 

ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА 
 

1. У Верификациони одбор бирају се:  

1. Јелена Бабин – СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА –  Александар Вучић 
 
2. Милош  Вишњевац - САВА КРСТИЋ-
ПОКРЕТ ЗА ПРЕПОРОД – УЈЕДИЊЕНИ 
РЕГИОНИ 
 
3. Дејан Илић – Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска 
партија Србије (СДПС). 
 
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 
општине Ковин".  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-2/2013-I од  15. маја 2013. године 
     
                 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                             Владимир Милојевић, 
                            дипл. инж. машинства 
 
 

265. 
  
 На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – 
одлука УС и 54/2011) и члана 7. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“; бр. 17/2009) и Извештаја Верификационог одбора  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 15.5.2013. године, у 
09,40 часова, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 
 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Ковин, кандидатима за 
одборнике изабраним на изборима одржаним дана 07.4.2013. године са следећих изборних листа:  
 
1. САВА КРСТИЋ – ПОКРЕТ ЗА ПРЕПОРОД – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ 
 
Ред. 
Број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање  Год. 
Рођења 

Адреса  
становања 

1. АНА НОВКОВИЋ 
Професор разредне 
наставе 

1965. 
Ковин,  
Трг Ослобођења 3 



Страна 2  Број 11                         С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т                 15. Мај 2013. године 
 
 
 

2. САВА КРСТИЋ Машински техничар 1955. 
Гај,  
Мише Стојковића 144 

3. др СРЂАН НЕНЕК 
Специјалиста 
ургентне медицине 

 
1973. 

Гај,  
Николе Раткова 86 

4. МИЛКА НОВОСЕЛ  Угоститељ 1952. 
Мраморак,  
2. Октобра 134 

5. ИВИЦА ЖАРКОВ 
Дипломирани 
правник 

1962. 
Ковин, 
Цара Лазара 192 

6. др НЕВЕН ЖИКИЋ Доктор медицине 1962. 
Ковин,  
Цара Лазара 73/16 

7. МИЛОШ ВИШЊЕВАЦ 
Дипломирани 
инжењер машинства 

1982. 
Ковин,  
Цара Лазара 87/15 

8. др БИЉАНА ДОБРИЋ 
Доктор медицине, 
специјалиста  

 
1966. 

Ковин,  
Светог Саве 5 

 
2. Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пастор Vajdasági Magyar Szővetség – Pásztor István 
 
Ред. 
Број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање  Год. 
Рођења 

Адреса  
становања 

1. ТИВАДАР БОГОШ 
Инспектор заштите 
животне средине 

1965. 
Скореновац,  
Жарка Зрењанина 3 

2. ИЛИЈА ПИРКОВ Угоститељ 1974. 
Скореновац,  
1. Мај 27 

 
3. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић 
 
Ред. 
Број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање  Год. 
Рођења 

Адреса  
становања 

1. др ГОРДАНА ЗОРИЋ 
Доктор 
специјалиста 

1954. 
Ковин,  
Војвођанска 20 

2. ДУШАН ПЕТРОВИЋ Предузетник 1978. 
Ковин,  
ЈНА 114 

3. ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ Привредник 1981. 
Плочица, 
Краља Петра I 189 

4. 
МИРЈАНА 
РАНКОВСКИ 

Доктор 
специјалиста 

1978. 
Ковин, 
Ђуре Јакшића 47 

5. 
ВЛАДИМИР  
МИЛОЈЕВИЋ 

Диплимирани 
инжењер машинства 

1952. 
Ковин, 
С. Маринковић 17/21 

6. ЂУРИЦА ЦРЕПАЈСКИ 
Дипломирани 
саобраћајни инж. 

1957. 
Баваниште,  
С.Каначког 121 

7. 
ЛОЛИТА 
РАДОВАНОВ 

Економски техничар 
програмер 

1969. 
Ковин,  
Његошева 18 

8. ЗОРАН БРАДАЊИ Машински техничар 1969. 
Делиблато,  
Партизанска 24 

9. ПЕТАР ЧОЛАКОВИЋ Машински инжењер 1960. 
Ковин,  
Соње Маринковић 3 

10. 
СЛОБОДАНКА 
КОВАЧЕВИЋ 

Дипломирани 
еконимиста 

1976. 
Ковин,  
Карађорђева 53 

11. ДРАГАН ЛИСИЦА  Економиста  1962. 
Ковин,  
Б.Стефановић 33/5 

12. 
ТИХИМИР 
ВУКОСАВЉЕВИЋ 

Дипломирани инж. 
пољопривреде 

1956. 
Плочица,  
Широки Сокак 18 
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13. САЊА ПЕТРОВИЋ 
Дипломирани 
дефектолог 

1972. 
Ковин,  
Немањина 31 

14. ТОМА СПАСИЋ Електротехничар 1967. 
Гај,  
Драгише Матића 6 

15. РАДОЈИЦА МРВИЋ Тапетар 1960. 
Мраморак,  
Банатска 13 

16. ЈЕЛЕНА БАБИН 
Дипломирани инж.  
Пољопривреде 

1980. 
Баваниште,  
С.Каначког 44 

17. 
РАДИША 
АНТОНИЈЕВ 

Специјалиста 
ловства 

1964. 
Делиблато,  
Б.Јединства 7 

18. 
МИЛОШ 
МОСУРОВИЋ 

Професор 1958. 
Ковин,  
С.Маринковића 8/40 

19. 
МИРЈАНА 
ЛАЗАРЕВИЋ 

Економски техничар 1979. 
Ковин,  
Ратарска 11 

20. 
БРАНКО 
СИМАКОВИЋ 

Аутомеханичар 1965. 
Ковин,  
Ужичка 29 

21. БОЈАН СТОЈАНОВИЋ Тренер фудбала  1989. 
Баваниште,  
В. Митровић 86 

22. 
СТЕФАНИ 
МИЉКОВИЋ 

Филолог турског 
језика 

1989. 
Делиблато,  
Маршала Тита 72 

23. ЂУРИЦА БРАЊЕСКУ  
Механичар прив. 
механизације 

1980. 
Дубовац,  
Николе Тесле 47 

24. ЈОЖЕФ ГАШПАР Радник 1967. 
Скореновац,  
И.Лоле Рибара 26 

 
4. ЗА БОЉИ КОВИН – др БОЈАН ПАЈТИЋ 
 
Ред. 
Број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање  Год. 
Рођења 

Адреса  
становања 

1. СРЂАН СТОЈАНОВИЋ 
Професор 
информатике 

1974. 
Ковин,  
Пролетерска 53 

2. ДАНИЕЛ ЗАРИЈА 
Професор 
физичкког васпит. 

1979. 
Ковин,  
Цара Лазара 125 

3. ИВАНА МИЛИЋ 
Дипломирани 
фармацеут 

1965. 
Ковин, 
ЈНА 7/22 

4. ИГОР НАОД Струковни инжењер 1976. 
Делиблато,  
Богдана Петровића 74 

5. 
СТЕВАН 
РАДУЛОВИЋ 

Професор физичког 
васпитања 

1961. 
Баваниште,  
29. Новембра 25 

 
 
5. Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС). Јединствена Србија (ЈС), 
Социјалдемократска партија Србије (СДПС) 
 
Ред. 
Број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање  Год. 
Рођења 

Адреса  
становања 

1. МИЛЕНКО ГРУЈИЧИЋ 
Ветеринар, 
техничар 

1959. 
Мраморак,  
2. Октобра 120 

2. 
ЗОРА 
МИЛАДИНОВИЋ 

Пензионер 1956. 
Ковин,  
Пролетерска 211 

3. ЗОРАН НИКОЛИЋ 
Дипломирани 
правник 

1958. 
Ковин,  
Светог Саве 36 
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4. ДЕЈАН ИЛИЋ Радник 1970. 
Ковин, 
Цара Лазара 87/19 

5. ЛИДИЈА ВЕСЕЛИ 
Професор разредне 
наставе 

1972. 
Ковин,  
С. Марковића 1/1 

6. ДАРКО БАКОВИЋ Машински техничар 1968. 
Ковин,  
Соње Маринковић 9 

 
II 
 

 Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.  
 

III 
 

 Даном потврђивања мандата напред наведеним одбонрицима, престаје мандат 
одборницима из претходног сазива.  
 

IV 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Ковин“ и на сајту општине Ковин.  
 

V 
 

 Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 
доношења истог.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-3/2013-I од 15. маја 2013. године 

 
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
              Владимир Милојевић, дипл.инж.машинства 
 
266. 
  
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и 20. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 39. став 1. тачка 6, 
10. и 37. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 СТОЈАНОВИЋ СРЂАНУ, 
професору из Ковина, престаје функција 
председника Скупштине општине Ковин, 
истеком мандата, са 15.5.2013. године. 

 
II 

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

Број: 020-4/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
                         Владимир Милојевић, 
                                     дипл. инж. машинства 
 
267. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 6. и 
20. Законао локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. став 1. 
тачка 6, 10. и 37. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст) 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5. 2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА  

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 АНЕЂЕЛКОВИЋ СВЕТЛАНИ, 
самосталном ликовном ствараоцу, из Ковина, 
престаје функција заменика председника 
Скупштине општине Ковин, истеком 
мандата, са 15.5.2013. године. 
 

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

Број: 020-5/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                      Владимир Милојевић, 
                                  дипл. инж. машинства 
 
268. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 6. и 
20. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 6, 10. и 37. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФИНКЦИЈЕ 

СЕКРЕТАРА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 КОСАНОВИЋ ЈАВОРКИ, 
дипломираном правнику из Ковина, престаје 
функција секратара Скупштине општине 
Ковин, истеком мандата, са 15.5.2013. 
године. 

 
 

II 
 

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

Број: 020-6/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                           Владимир Милојевић, 
                                      дипл. инж. машинства 
 
269. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 6. и 
20. и члана 43. и 51. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и 
члана 71. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  

ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 БРАНКОВИЋ СЛАВКУ, професору 
из Ковина, престаје функција председника 
општине Ковин, истеком мандата, са 
15.5.2013. године. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-7/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                           Владимир Милојевић, 
                                      дипл. инж. машинства 
 
270. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 6. и 
20. и члана 43. и 51. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и 
члана 71. Статута општине Ковин („Сл.лист 
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општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 БОГДАНОВИЋ БЛАГОЈУ,  дипло-
мираном инжењеру пољопривреде, из 
Ковина, престаје функција заменика 
председника општине Ковин, истеком 
мандата, са 15.5.2013. године.  
 

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

Број: 020-8/2013-I од  15. маја 2013. године 
     
                     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                              Владимир Милојевић,  
                                дипл.инж.машинства 
 
271. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 ДОЛОВАЧКИ ВАСИ, магистру 
сликарства, из Баваништа, престаје функција 
члана Општинског већа општине Ковин, 
истеком мандата, са 15.5.2013. године. 
 
 

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

Број: 020-9/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
           ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

           Владимир Милојевић, 
         дипл. инж.машинства 
 

272. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 ВЕСЕЛИ ЛИДИЈИ, наставнику 
предметне наставе, из Ковина, престаје 
функција члана Општинског већа општине 
Ковин, истеком мандата, са 15.5.2013. 
године. 
 

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

Број: 020-10/2013-I од 15. маја 2013. године 
      
                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                               Владимир Милојевић,  
                              дипл. инж. машинства 
273. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 АНЂЕЛКОВИЋ ЈАДРАНУ, пољо-
привредном техничару, из Ковина, престаје 
функција члана Општинског већа општине 
Ковин, истеком мандата, са 15.5.2013. 
године. 

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

Број: 020-11/2013-I од 15. маја 2013. године 
   

                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                    Владимир Милојевић,  
                                    дипл. инж. машинства 
274. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 МАЛАЈМАРЕ ВАСИЛИЈУ, 
пензионеру, из Ковина, престаје функција 
члана Општинског већа општине Ковин, 
истеком мандата, са 15.5.2013. године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-12/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                               Владимир Милојевић,  
                               дипл. инж. машинства 
 
275. 
 
 На основу члана 32. став 1. 12.  
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 БУДИМЛИЋ ГОРАНУ, дипло-
мираном рударском инжењеру, из Ковина, 
престаје функција члана Општинског већа 
општине Ковин, истеком мандата, са 
15.5.2013. године. 
 

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

Број: 020-13/2013-I од  15. маја 2013. године 
     
            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                     Владимир Милојевић,  
                                     дипл. инж. машинства 
276. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 
 

 НИКОЛИЋ САШИ, програмеру, из 
Ковина, престаје функција члана 
Општинског већа општине Ковин, истеком 
мандата, са 15.5.2013. године. 
 

II 
 

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

Број: 020-4/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
      
                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                       Владимир Милојевић,  
                                       дипл. инж. машинства 
 
277. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
` 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
 
I 

 МИЛАДИНОВИЋ ЗОРИ, 
грађевинском техничару, из Ковина, престаје 
функција члана Општинског већа општине 
Ковин, истеком мандата, са 15.5.2013. 
године. 
 
 
 

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

Број: 020-15/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                        Владимир Милојевић,  
                                        дипл. инж. машинства 
 
278. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 ЈОНА МИХАЉУ, електротех-
ничару, из Скореновца, престаје функција 
члана Општинског већа општине Ковин, 
истеком мандата, са 15.5.2013. године. 
 

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

Број: 020-16/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                     Владимир Милојевић,  
                                     дипл. инж. машинства 
 
279. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 71. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 ВОЈВОДИЋ ЖАРКУ, струковном 
економисти из области царина, из Ковина, 
престаје функција члана Општинског већа 
општине Ковин, истеком мандата, са 
15.5.2013. године. 
 

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

Број: 020-17/2013-I од 15. маја 2013. године 
 

                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                    Владимир Милојевић, 
                                    дипл. инж. машинства 
 
280. 
  
 На основу члана 32. став 1. тачка 10. 
и 20. и члана 38. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и 
члана 39. став 1. тачка 6. и 37. и члана 50. 
став 1. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН  
 
I 

 САЊА ПЕТРОВИЋ, дипломирани 
дефектолог, из Ковина, бира се за 
председника Скупштине општине Ковин, са 
15.5.2013. године. 
 
 
 

II 
 Именовани функцију ће обављати на 
сталном раду.  

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

Број: 020-18/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                 Владимир Милојевић,  
                                  дипл.инж.машинства 
 
 
281. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 10 и 
члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 6. и 37. и члана 53. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН  

 
I 

 БРАНКО СИМАКОВИЋ, аутомеха-
ничар, из Ковина, бира се за заменика 
председника Скупштине општине Ковин, са 
15.5.2013. године. 

II 
 Именовани функцију неће обављати 
на сталном раду.  
 

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

Број: 020-22/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                     Владимир Милојевић,  
                                     дипл. инж. машинства 
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282. 
 
 На основу члана 40. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 55. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 МАРИЈА ЂОНДОВИЋ, дипломи-
рани правник из Ковина, поставља се за 
секретара Скупштине општине Ковин, на 
период од четири године, са 15.5.2013. 
године. 

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

Број: 020-19/2013-I од  15.маја 2013. године 
     
             ПРЕДСЕДНИК  
        Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
283. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 12, 
члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 13, члана 58. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5. 2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 ДР ГОРДАНА ЗОРИЋ, доктор 
специјалиста, из Ковина, бира се за 
председника општине Ковин, са 15.5.2013. 
године.  

 
II 

 Председнику општине Ковин из тачке 
1. овог Решења престаје мандат одборника у 
Скупштини општине Ковин.  
 

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

Број: 020-20/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
                          ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
284. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 12, 
члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 13. и члана 58. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној 15.5.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ДУШАН ПЕТРОВИЋ, предузетник, 
из Ковина, бира се за заменика председника 
општине Ковин, са 15.5.2013. године. 
 

II 
 Заменику председника општине 
Ковин из тачке 1. овог Решења престаје 
мандат одборника у Скупштини општине 
Ковин.  

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

Број: 020-21/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
            ПРЕДСЕДНИК  
       Сања Петровић, дипл. дефектолог 
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285. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12., 
члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 13, члана 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ВЕЛИМИР РАЂЕНОВИЋ, дипл. 
инж. пољопривреде-агроном, из Ковина, 
бира се за члана Општинског већа општине 
Ковин, са 15.5.2013. године. 
 

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

Број: 020-23/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
                ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
286. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12., 
члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 13, члана 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 АНЂЕЛ МАНЧЕВ, дипл. инж. 
пољопирвреде – заштита земљишта и 

мелиорације, из Ковина, бира се за члана 
Општинског већа општине Ковин, са 
15.5.2013. године. 
 

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

Број: 020-31/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
              ПРЕДСЕДНИК 
       Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
287. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12., 
члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 13, члана 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 САЊА СПАСИЋ, апсолвент Високе 
школе струковних студија – инжењер 
заштите животне средине, из Гаја, бира се за 
члана Општинског већа општине Ковин, са 
15.5.2013. године. 

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

Број: 020-24/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
                ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
288. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12., 
члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
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став 1. тачка 13, члана 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 РАДИША АНТОНИЈЕВ, специја-
листа ловства, из Делиблата, бира се за члана 
Општинског већа општине Ковин, са 
15.5.2013. године. 
 

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

Број: 020-25/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
           ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
289. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12., 
члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 13, члана 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ЕРЖЕБЕТ ТАНАСИЈЕВИЋ, 
професор историје, из Ковина, бира се за 
члана Општинског већа општине Ковин, са 
15.5.2013. године. 
 

 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-26/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
        ПРЕДСЕДНИК 
       Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
290. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12., 
члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 13, члана 61. Статута општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 СТЕВАН ЛАЛИЋ, професор поли-
техничког васпитања и образовања, из 
Ковина, бира се за члана Општинског већа 
општине Ковин, са 15.5.2013. године. 
 

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

Број: 020-27/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
            ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
291. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12., 
члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 13, члана 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ЂУРИЦА ЦРЕПАЈСКИ, дипломи-
рани саобраћајни инжењер, из Баваништа, 
бира се за члана Општинског већа општине 
Ковин, са 15.5.2013. године. 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-28/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
            ПРЕДСЕДНИК 
       Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
292. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12., 
члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 13, члана 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 
 

 НАДА РОВЧАНИН, дипломирани 
правник у пензији, из Мраморка, бира се за 
члана Општинског већа општине Ковин, са 
15.5.2013. године. 
 
 

 
 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број:020-29/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
           ПРЕДСЕДНИК 
       Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
293. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 12., 
члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 13, члана 61. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012 – пречишћен текст) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на Конститутивној седници 
одржаној дана 15.5.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ПЕТАР БОГУНОВИЋ, професор 
физичке културе, из Ковина, бира се за члана 
Општинског већа општине Ковин, са 
15.5.2013. године. 
 

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

Број: 020-30/2013-I од 15. маја 2013. године 
     
            ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 

294. 
 
 На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 
става 3. Закона о локалним изборима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
Одлука УС 54/2011) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
15.05.2013. године у 12,10 сати донела је 
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РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ БОГОШ ТИВАДАРУ 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Богош 
Тивадару, одборнику Скупштине општине 
Ковин, изабраном са Изборне листе Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор 
Vajdasági Magyar Szövetég –Pásztor István, 
престао мандат одборника дана 15.05.2013. 
године, пре истека времена на које је 
изабран, због подношења оставке.  
 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 Дана 15.05.2013. године одборник 
Богош Тивадар у складу са чланом 46. став 1. 
тачка 1. Закона о локалним изборима поднео 
је усмено оставку на седници Скупштине 
општине Ковин одржаној 15.05.2013. године, 
те је Скупштина на истој седници, на основу 
члана 46. став 3. Закона о локалним избо-
рима, утврдила да је одборнику Богош 
Тивадару престао мандат одборника дана 
15.05.2013. године у 12,10 сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због подношења оставке. 
 Ставом 3. истог члана  прописано је 
да после подношења усмене оставке одбо-
рника, скупштина без одлагања, на истој 
седници утврђује да је одборнику престао 
мандат. 
 Поступајући у складу са својим 
овлашћењима, а након подношења усмене 
оставке одборника Богош Тивадара, 
Скупштина општине Ковин донела је одлуку 
како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Уп-
равном суду  Београд у року од 48 сати од 
доношења Решења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-36/2013-I од 15. мајa 2013. године 
     
             ПРЕДСЕДНИК 
                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 

295. 
 
 На основу члана 46. став 1. тачка 5., а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним 
изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 
34/2010 – Одлука УС 54/2011) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
15.05.2013. године у 12,08 сати донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ ЦРЕПАЈСКИ ЂУРИЦИ 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Црепајски 
Ђурици, одборнику Скупштине општине 
Ковин, изабраном са Изборне листе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, 
престао мандат одборника дана 15.05.2013. 
године, пре истека времена на које је 
изабран, због избора на функцију која је, у 
складу са законом, неспојива с функцијом 
одборника.  

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 15.05.2013. године одборник 
Црепајски Ђурица изабран је за члана 
Општинског већа општине Ковин, те је 
Скупштина општине  на истој седници, на 
основу члана 46. став 6. Закона о локалним 
изборима, утврдила да је одборнику 
Црепајски Ђурици престао мандат одборника 
дана 15.05.2013. године у 12,08 сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због преузимања посла, 
односно функције које су, у складу са 
законом, неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због пру-
зимања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скуп-
штина јединице локалне самоуправе утврђује 
да је одборнику престао мандат. 
 Поступајући у складу са својим 
овлашћењима, а након избора одборника 
Црепајски Ђурице за члана Општинског већа 
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општине Ковин, Скупштина општине Ковин 
донела је одлуку како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог Решења допуштена је жалба 
Управном суду  Београд у року од 48 сати од 
доношења Решења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-35/2013-I од 15. мајa 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
 
 
296. 
 
 На основу члана 46. став 1. тачка 5., а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним 
изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 
34/2010 – Одлука УС 54/2011) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
15.05.2013. године у 12,07 сати донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ АНТОНИЈЕВ РАДИШИ 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Антонијев 
Радиши, одборнику Скупштине општине 
Ковин, изабраном са Изборне листе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, 
престао мандат одборника дана 15.05.2013. 
године, пре истека времена на које је 
изабран, због избора на функцију која је, у 
складу са законом, неспојива с функцијом 
одборника.  

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 15.05.2013. године одборник 
Антонијев Радиша изабран је за члана 
Општинског већа општине Ковин, те је 
Скупштина општине  на истој седници, на 
основу члана 46. став 6. Закона о локалним 
изборима, утврдила да је одборнику 
Антонијев Радиши  престао мандат 

одборника дана 15.05.2013. године у 12,07 
сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због преузимања посла, 
односно функције које су, у складу са 
законом, неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због 
прузимања функције, која је у складу са 
законом, неспојива са функцијом одборника 
скупштина јединице локалне самоуправе 
утврђује да је одборнику престао мандат. 
 Поступајући у складу са својим 
овлашћењима, а након избора одборника 
Антонијев Радише за члана Општинског већа 
општине Ковин, Скупштина општине Ковин 
донела је одлуку како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог Решења допуштена је жалба 
Управном суду  Београд у року од 48 сати од 
доношења Решења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-34/2013-I од 15. мајa 2013. године 
     
           ПРЕДСЕДНИК 
                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
297. 
 
 На основу члана 46. став 1. тачка 5., а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним 
изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 
34/2010 – Одлука УС 54/2011) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
15.05.2013. године у 12,06 сати донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ ПЕТРОВИЋ ДУШАНУ 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Петровић 
Душану, одборнику Скупштине општине 
Ковин, изабраном са Изборне листе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, 
престао мандат одборника дана 15.05.2013. 
године, пре истека времена на које је 
изабран, због избора на функцију која је, у 
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складу са законом, неспојива с функцијом 
одборника.  

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 15.05.2013. године одборник 
Петровић Душан изабран је за заменика 
Председника општине Ковин, те је 
Скупштина општине  на истој седници, на 
основу члана 46. став 6. Закона о локалним 
изборима, утврдила да је одборнику 
Петровић Душану  престао мандат одборника 
дана 15.05.2013. године у 12,06 сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због преузимања посла, 
односно функције које су, у складу са 
законом, неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због 
прузимања функције, која је у складу са 
законом, неспојива са функцијом одборника 
скупштина јединице локалне самоуправе 
утврђује да је одборнику престао мандат. 
 Поступајући у складу са својим 
овлашћењима, а након избора одборника 
Петровић Душана за заменика Председника 
општине Ковин, Скупштина општине донела 
је одлуку како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог Решења допуштена је жалба 
Управном суду  Београд у року од 48 сати од 
доношења Решења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-33/2013-I од 15. мајa 2013. године 
     
            ПРЕДСЕДНИК 
                     Сања Петровић, дипл.дефектолог 
298. 
 
 На основу члана 46. став 1. тачка 5., а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним 
изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 
34/2010 – Одлука УС 54/2011) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
15.05.2013. године у 12,05 сати донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ ДР ГОРДАНИ ЗОРИЋ 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Др. Гордани 
Зорић, одборнику Скупштине општине 
Ковин, изабраном са Изборне листе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, 
престао мандат одборника дана 15.05.2013. 
године, пре истека времена на које је 
изабрана, због избора на функцију која је, у 
складу са законом, неспојива с функцијом 
одборника.  

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  

О б р а з л о ж е њ е  
 Дана 15.05.2013. године одборник Др. 
Гордана Зорић изабран је за Председника 
општине Ковин, те је Скупштина општине  
на истој седници, на основу члана 46. став 6. 
Закона о локалним изборима, утврдила да је 
одборнику Др. Гордани Зорић  престао 
мандат одборника дана 15.05.2013. године у 
12,05 сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због преузимања посла, 
односно функције које су, у складу са 
законом, неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због 
прузимања функције, која је у складу са 
законом, неспојива са функцијом одборника 
скупштина јединице локалне самоуправе 
утврђује да је одборнику престао мандат. 
 Поступајући у складу са својим 
овлашћењима, а након избора одборника Др. 
Гордане Зорић за  Председника општине 
Ковин, Скупштина општине донела је одлуку 
како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог Решења допуштена је жалба 
Управном суду  Београд у року од 48 сати од 
доношења Решења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-32/2013-I од 15. мајa 2013. године 
     
           ПРЕДСЕДНИК 
                    Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
299.
 
 На основу члана 60. став 1. тачка 6. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012 – пречишћен текст) а у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник 
РС“, бр. 46/06, 111/09 и 99/2011 – др. закон), Правилником о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл.гласник РС“, бр. 46/2006), Уредбом 
о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Сл.гласник РС“, 
бр. 27/96) и одредбама члана 25. до 32. Правилник о организацији буџетског рачуноводства 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН, дана 24.12.2012. године, донео је  
 

П Р А В И Л Н И К  
О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА И УСКЛАЂИВАЊА 

КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ ОПШТИНЕ КОВИН И 
ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

 Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем (у даљем тексту: Правилник) прописује се начин и рокови вршења пописа 
имовине и обавеза општине Ковини директних корисника буџета општине Ковин (у даљем тексту: 
попис), и усклађивања књиговодственог са стварним стањем нађеним пописом, и то:  

- предмет пописа;  
- време вршења пописа,  
- начин и рокови припреме пописа;  
- начин и рокови формирања комисија за вршење пописа и њихове обавезе и 

одговорности у поступку пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем 
нађеним пописом;  

- поступак и рокови: пописивања предмета пописа, састављања извештаја о попису, 
усклађивања књиговодственог и стварног стања и доношење одлука о усвајању 
извештаја о попису и ликвидацији утврђених вишкоа и мањкова;  

- форма и садржај: одлуке о попису и формирању комисија, извештаја о попису и 
предлога одлуке о попису и  

- други задаци у вези са пописом.  
 У смислу Закона о буџетском систему, директни корисници буџета општине Ковин су:  
 - Скупштина општине;  
 - Председник општине и Општинско веће;  
 - Општинска управа и  
 - Јавно правобранилаштво општине Ковин.  
 

II ПРЕДМЕТ ПОПИСА 
 

Члан 2.  
 Предмет пописа су:  

- нефинансијска имовина (некретнине, опрема, уметничке слике, земљиште и шуме) у 
сталним средствима и нефинансијска имовина у припреми и дугорочна финансијска 
имовина (дати кредити), сопствени извори ове имовине (капитал) и дугорочне обавезе 
(примљени кредити);  

- нефинансијска имовина у залихама (ситан инвентар и материјал), новчана средства, 
племенити метали, хартије од вредности;  
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- краткорочна потраживања и пласмани и краткорочне обавезе, обавезе по основу 
расхода за запослене и осталих расхода из пословања и активна и пасивна временска 
разграничења и  

- друга непоменута средства, без обзира да ли се налазе код општине Ковин, односно 
директних корисника буџета општине Ковин, или су дата другим правним лицима на 
послугу, зајам, чување и друго, као и непоменуте обавезе.  

 
Члан 3. 

 По предмету пописа, попис може бити потпун и делимичан. Код потпуног пописа пописују 
се сва средства и обавезе општине Ковин и директних корисника буџета општине Ковин. Код 
делимичног пописа Председник општине Ковин, или наредбодавац директног буџетског 
корисника, одређује врсту средства или обавеза која су предмет пописивања.  
 

III ВРЕМЕ ВРШЕЊА ПОПИСА 
 

Члан 4. 
 По времену вршења пописа, попис може бити редован и ванредан. 
 Редован попис врши се на крају пословне године са стањем на дан 31.12. као потпун попис.  
 Ванредан попис врши се у току пословне године:  

- делимичан, приликом примопредаје дужности лица која рукују материјалним и 
новчаним средства и приликом појаве крађе и проневера, настале штете и слично, само 
за вредности које су премдет примопредаје, крађе, проневере, штете и слично, о чему 
одлуку доноси Председник општине Ковин, или наредбодавац директног буџетског 
корисника;  

- делимичан или потпун, у изузетним случајевима прописаним законом (статусне 
промене, промене облика организовања и др.), о чему одлуку доноси Председник 
општине Ковин. 

 
IV НАЧИНИ РОКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОПИСА 

 
Члан 5. 

 Да би се попис обавио квалитетно и благовремено неопходно је извршити следеће 
припреме:  

- доношење Одлуке о попису и формирању потребног броја комисија, што је обавеза 
наредбодавца директног буџетског корисника, или лица које он овласти;  

- сортирање, сређивање и груписање предмета пописа, издвајање туђе имовине и 
имовине за отпис и искњижавање, што је обавеза лица задуженог за предмет пописа 
и 

- обезбеђивање материјалних претпоставки за вршење пописа, као што је набавка 
образаца пописних листа и другог материјала неопходног учесницима у попису, што је 
обавеза централне комисије. 

 
Члан 6. 

 Да би се попис обавио квалитетно и благовремено неопходно је извршити следеће 
припреме у књиговодству:  

- ажурирање пословних књига у финансијском и материјалном књиговодству и 
књиговодству основних средстава и усклађивање исказаних стања на дан 31.12. године 
за коју се врши попис, најкасније до 15. јануара наредне године, о чему се састава и 
потпијује записник о сравњењу;  

- ажурирање пословних књига у финансијском и аналитичком књиговодству купаца и 
добављача и уклађивање исказаних стања на дан 31.12. године за коју се врши попис, 
најкасније до 15. јануара наредне године, о чему се саставља и потписује записник о 
сравњењу;  
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- обрачун и књижење курсних разлика за сва потраживања и обавезе са валутном 
клаузулом по средњем курсу Народне банке Србије на дан 31.12. године за коју се 
врши попис и  

- припремање одговарајућих пописних листа са уписаним подацима о номенклатури, 
називу, врсти, јединици мере предмета пописа, уколико постоје прописани обрасци 
пописних листа. Подаци из књиговодствених евиденција не могу се дати пре 
уписивања стварног стања и потписивања пописних листа од стране комисије и 
рачунополагача. 

 
V ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОПИС И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ И 

ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан 7. 
 За вршење редовног потпуног пописа имовине, председник општине и/или наредбодавац 
директног корисника, или лице које он овласти, формира, најкасније до 25. децембра у години за 
коју се врши попис, следеће комисије, понаособ за Општину Ковин и буџет општине Ковин и за 
сваког директног корисника:  

1. комисију за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и у припреми, и то: 
зграда и грађевинских објеката, и природне имовине (земљиште и шуме), и капитала, 
односно извора ове имовине;  

2. комисију за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и у припреми, и то 
опреме, и капитала односно извора ове имовине, и за попис нефинансијске имовине у 
залихама, и то ауто гума у употреби;  

3. комисију за попис дугорочне финансијске имовине (датих кредита), новчаних средства, 
племенитих метала и хартија од вредности, краткорочних потраживања и пласмана и 
дугорочних и краткорочних обавеза, обавеза по основу расхода за запослене и осталих 
расхода из пословања и активних и пасивних временских разграничења. 

 
Члан 8. 

 За координацију рада комисије за попис имовине из члана 7. овог Правилника председник 
општине Ковин формира Централну комисију за попис имовине најкасније до 25. децембра у 
години за коју се врши попис.  
 Председник општине Ковин, на предлог Централнекомисије за попис, може ангажовати 
вештака за процену квалитета и вредности појединих облика имовине и обавеза, уколико процени 
да постоји потреба за тим.  
 

Члан 9.  
 Председник општине Ковин најкасније до 25. децембра у години формира сталну 
комисију која ће у наредној години пописивати и записнички уништавати имовину коју је 
потребно записнички уништити због неупотребљивости.  
 

Члан 10. 
 Председник општине Ковин, или наредбодавац буџетског корисника, може у току године, 
према указаној потреби, формирати комисије за ванредни делимични попис имовине, или 
ванредни потпуни попис. Ванредни потпуни/делимични попис обавља се исто као и редован 
потпуни/делимични попис имовине.  
 

Члан 11. 
 Актом о образовању комисија из члана 7, 8, 9. и 10. овог Правилника одређују се 
председник и три члана комисије и заменици председника и чланова комисија, који ступају на 
место председника и чланова ако ови буду спречени да раде на попису, из редова запослених у 
свим директним корисницима буџета, имајући у виду њихову стручност која треба да одговара 
врсти имовине која се пописује.   
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 Председници и чланови комисије из тачке 1. овог члана не могу бити лица која се задужују 
за имовину која се пописује и њихови непосредни руководиоци, као ни лица која воде аналитичку 
евиденцију те имовине и финансијског књиговодство.  
 

Члан 12. 
 Лице које је основало комисије из члана 7, 8, 9. и 10. овог Правилника руководи 
организацијом рада комисија и одговорно је за правилност вршења пописа.  
 Комисије из члана 7, 9. и 10 овог Правилника одговорне су за тачност свих података 
утврђених бројањем, мерењем или на други одговарајући начин и унетих у пописне листе, а такође 
и за благовременост вршења пописа и састављања извештаја о попису дела имовине коју су 
пописивале.  
 Централна комисија из члана 8. овог Правилника стара се о благовременом извршењу 
припремних радњи. Такође, централна комисија обједињује планове рада свих комисија. У току 
пописа, Централна комисија проверава да ли се попис обавља у складу са достављеним 
плановима, отклања све проблеме у организацији пописа и неправилности у поступку пописа и 
даје потребна упутства комисијама за попис.  
 Такође, Централна комисија одговорна је за састављање Извештаја о извршеном попису са 
предлогом одлуке о усвајању пописа и елиминисању нађених разлика и благовремено достављање 
овог Извештаја старешини директног корисника и/или Председнику општине, најкасније до 31. 
јануара у години која следи години за коју се врши попис.  
 

 
 

VI ПОСТУПАК И РОКОВИ ПОПИСИВАЊА, САСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА О   
                 ПОПИСУ И УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ И СТВАРНОГ СТАЊА 

 
Члан 13. 

 Комисије из члана 7. овог Правилника састављају план рада до 30. децембра године за коју 
се врши попис и достављају га председнику централне комисије. План рада обавезно садржи 
датум почеткапописа, рок до којег се попис мора оавити, рок за усклађивање књиговодственог и 
стварног стања, односно вишкова и мањкова и рок за достављање извештаја о попису председнику 
централне комисије с тим да крајњи рок за обављање свих наведених послова не може бити после 
25. јануара године која следи години за коју се врши попис.  

Члан 14. 
 За време пописа обавезно је присуство одговорног лица задуженог материјалним 
вредностима које се пописују, иликњиговође директног корисника уколико се ради о попису 
потраживања и обавеза.  

Члан 15. 
 Комисије из члана 7, 9. и 10. овог Правилника придржавају се поступка при попису који 
обухвата следеће активности:  

- утврђивање стварних количина имовина бројањем, мерењем, проценом или на други 
одговарајући начин све имовине нађене на лицу места; уписивање нађених количина у 
пописне листе, с тим да се неупотребљива имовина уноси у посебне пописне листе, као 
и туђа имовина која се уноси у пописне листе по власницима;  

- имовина за коју нису унети подаци о номенклатури, називу, врсти и јединици мере, а 
нађенаје на месту пописа, дописује се у пописну листу;  

- уписивање у пописне листе промена насталих од дана вршења пописа до 31.12. 
односно свођење на стање 31.12. године за коју се врши попис;  

- уношење књиговодственог натуралног стања у поисне листе, утврђивање натуралних 
разлика између књиговодственог и стварног стања;  

- узимање изјаве одговорних лица која рукују имовином о самом поступку пописа и 
нађеним вишковима и мањковима;  
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- уношење цена имовине и вредносно обрачунавање, у сарадњи са финансијским, 
односно аналитичким књиговодством; пописне листе са исказаним вредностима 
потписују чланови Комисије и рачунополагач;  

- састављање извештаја о попису са утврђивањем нађених разлика између 
књиговодственог и стварног стања, што је обавеза председника комисије;  

- пописивање опреме дате на коришћење, природне имовине, нефинансијске имовине у 
припреми и аванса за нефинансијску имовину, сопствених извора сталне имовине и 
дугорочних обавеза, краткорочних потраживања и пласмана и краткорочних обавеза, 
обавеза по основу расхода за запослене и осталих расхода из пословања и активних и 
пасивних временских разграничења врши се на основу веродостојне књиговодствене 
документације, о чему се саставља извештај са утврђеним разликама и предлогом 
за њихово елиминисање и 

- достављање комплетног пописног материјала – односно попуњених и потписаних 
пописних листа (натуралног пописа и вредносно обрачунатих) и извештаја о попису – 
председнику централне комисије.  

 
Члан 16. 

 Након примања пописног материјала од Комисија из члана 7. овог Правилника, Централна 
комисија врши контролу унетих података и потписа чланова комисија и рачунополагача, пописне 
листе са извештајимакомисија и предлозима одлука пакује редом по рачунима главне књиге, за 
буџет и сваког директног корисника посебно. На основу извештаја комисија, централна комисија 
саставља, обједињени Извештај о извршеном попису са предлогом одлуке о усвајању пописа и 
елиминисању нађених разлика, и доставља их старељини директног корисника и/или Председнику 
општине, најкасније до 31. јануара у години која следи години за коју се врши попис.  
 

Члан 17. 
 Старешина директног корисника разматра Извештај о попису и доноси одговарајућу 
одлуку о усвајању извештаја о попису и утврђеним вишковима, мањковима и расходовању 
имовине.  
 Утврђени вишкови и мањкови не могу се међусобно пребијати.  
 

Члан 18. 
 Попис КЛАСЕ „0“ – нефинансијска имовина врши се према аналитичким рачунима 
како се воде у књиговодству, и подразумева:  

- попис некретнина и опреме, група 011: зграде и грађевински објекти и опрема;  
- попис култивисане имовине, група 012: основно стадо и вишегодишњи засади;  
- попис драгоцености, група 013;  
- попис природне имовине, група 014: земљишта, подземна блага и шуме и воде; 
- попис нефинансијске имовине у припреми и аванса за нефинансијску имовину, група 

015, и  
- попис нематеријалне имовине, група 016: компјутерски софтвери, књижевна и 

уметничка дела, патенти, goodwill и  
- попис нефинансијске имовине у залихама, група 020.  

 
Члан 19. 

 Приликом пописа имовине из члана 18. став 1. алинеја 1. – зграде и грађевински објекти и 
опрема, пописује се имовина која се сматр основним средством, сходно Правилнику о 
номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације. 
Приликомпописа ове имовине, комисија треба да утврди да ли је било додатних улагања на 
постојећој имовини, односно да ли је вршена реконструкција, додатних улагања на постојећој 
имовини, односно да ли је вршена реконструкција, адаптација, модернизација или друга доградња 
ради промене капацитета, побољшања  квалитета или промене намене, односно продужења века 
коришћења, што све повећава вредност имовине. У случају да је купљено коришћено основно 
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средство, комисија треба да утврди да ли је правилно утврђена његова вредност. Ако су поједина 
средства оштећена, комисија овакву имовину пописује у посебним пописним листама, утврђује 
степен оштећења и даје предлог за његово отклањање, или расходовање средстава.  
 Приликом пописа имовине из члана 18. став 1. алинеја 4:  

- земљиште: комисија врши попис посебно за сваку врсту земљишта, са подацима о 
величини земљишта и књиговодственој вредности на основу веродостојне 
документације (премеравање се врши само у изузетним случајевима, ако Комисија 
утврди да је потребно); 

- шуме: комисија процењује количину дрвне масе појединих врста дрвећа, дебљинске 
структуре и валитета дрвне масе. 

 Приликом пописа имовине из члана 18. став 1. алинеја 5. – нефинансијска имовина у 
припреми и аванси, комисија пописује све врсте сталне имовине у припреми, за свако средство 
појединачно, на основу веродостојне књиговодствене документације. Довршене инвестиције 
посебно се пописују и комисија даје предлог за њихово укњижавање на основу веродостојне 
књиговодствене документације. Обустављене инвестиције пописују се такође посебно, утврђује се 
разлог обустављања, уз увид у одлуку о њиховом обустављању, и комисија даје предлог за њихово 
довршавање, или евентуалну ликвидацију.  
 

Члан 20. 
 Попис нефинансијске имовине у залихама подразумева попис: робе за даљу продају, 
ситног инвентара иматеријала за сталне трошкове.  
 Одредбама рачуноводствених политика, број40-59/2011-II, прописано је да:  

- ситан инвентар и потрошни материјал приликом набавке исказују се у целости као 
текући расходи ине евидентирају се на залихама; 

- ситан инвентар и потрошни материјал приликом издаања у употребу не евидентирају 
се у помоћним евиденцијама;  

- изузетно, ауто-гуме издате у употребу, као и дострајале ауто-гуме, евидентирају се као 
ситан инвентар у употреби.  

 Сходно наведеном, ситан инвентар и потрошни материјал на залихама и у употреби не 
пописују се. Изузетно, пописују се ауто-гуме у употреби. приликомпописа ауто-гума не пописују 
се ауто-гуме купљене са возилом, већ самонакнадно набаввљене ауто-гуме које треба да буду 
посебно обележене. такође, у посебне листе уписују се и ауто-гуме ван употребе, то јест ауто-гуме 
које су у току године замењене и које се комисијскиуништавају на крају године. 

 
Члан 21. 

 Попис класе „1“ – финансијска имовина врши се према аналитичким рачунима како се 
воде у књиговодству, и подразумева:  

- попис дугорочне финансијске имовине, група конта 111;  
- попис дугорочне стране финансијске имовине, група конта 112;  
- попис новчаних средстава, племенитих метала и хартија од вредности, група конта 121;  
- попис краткорочних потраживања, група конта 122; 
- попис краткорочних пласмана, група конта 123;  
- попис активних временских разграничења, група конта 130. 

 Попис класе „1“ врши се тако што се у пописну листу уносе подаци према редоследу конта 
на којима су евидентирани. Пописна листа за овај попис није прописана, а треба да садржи конто, 
назив конта, стање по попису, стање по књигама и утврђене разлике са образложењем и 
предложеним начином за елиминисање разлика.  
 

Члан 22. 
 Попис готовине врши се бројањем према апоенима последњег радног дана у години и по 
завршетку рада благајне. Попис хартија од вредности спроводи се по номиналној вредности која је 
на њима назначена. Новчана средства на подрачунима укљученим у Консолидовани рачун трезора 
пописују се на основу извода о стању тих средстав ана дан 31.12. 
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 Попис дугорочне финансијске имовине и краткорочних пласмана и потраживања врши се 
под условом да је њихово усклађивање са дужницима извршено са стањем на дан 31.10. 
године за коју се врши попис, о чему постоји веродостојна исправа – извод отворених ставки. 
Комисија је дужна да провери да ли је усклађивање извршено.  
 Попис дугорочне финансијске имовине и краткорочних пласмана и потраживања врши се 
по контима и према дужницима, на основу веродостојне књиговодствене документације, а она 
финансијска имовина, пласмани и потраживања за која таква не постоји, уписују се у посебне 
листе. Приликом пописа, комисија треба да утврди основаност, доспелост, и процени наплативост 
свих исказаних позиција и ако утврди да је ненаплативост потпуна или делимична треба да да 
предлог за њихов отпис. Индиректном методом (преко исправке вредности) отписује се 
потраживање ако се на основу документације утврди да постоји вероватноћа да исто неће 
битинаплаћено. Директном методом (брисање из евиденције) отписује се потраживање ако се на 
основу документације може јасно видети да се потраживање неће наплатити. У оба случаја отпис 
потраживања мора бити образложен, а таква имовина, пласмани и потраживања уносе се у посебне 
пописне листе.  
 Попис активних временских разграничења врши се на основу веродостојне 
књиговодствене документаицје. 
 

Члан 23. 
 Попис класе „2“ – обавезе, врши се према аналитичким рачунимакако се воде у 
књиговодству, и подразумева:  

- попис дугорочних обавеза, категорија 210;  
- попис краткорочних обавеза, категорија 220;  
- попис обавеза по основу расхода за запослене, категорија 230;  
- попис обавеза по основу осталих расхода, категорија 240 и  
- попис обавеза из пословања, категорија 250. 

 Попис класе „2“ врши се такошто се у пописну листу уносе подаци према редоследу конта 
на којима су евидентирани. Пописна листа за овај попис није прописана, а треба да садржи конто, 
назив конта, стање по попису, стање по књигама и утврђене разлике са образложењем и 
предложеним начином за елиминисае разлика.  
 

Члан 24.  
 Попис обавеза врши се по контима и према повериоцима, на основу веродостојне 
књиговодствене документације, а оне обавезе за која таква не постоји уписују се у посебне листе, 
уз предлог за њихов отпис индиректном методом (преко исправке вредности) или директном 
методом (брисање из евиденције), што у оба случаја мора бити образложено. Комисија имаобавезу 
да провери да ли је извршено усаглашавање обавеза.  
 

Члан 25. 
 Попис класе „3“ – капитал, утврђивање резултатта пословања и ванбилансна 
евиденција, врши се према аналитичким рачунима како се воде у књиговодству, и подразумева:  

- попис капитала, категорија 310;  
- попис суфицита/дефицита из ранијих година, категорија 320 и  
- попис ванбилансне евиденције, категорија 350. 

 
Члан 26. 

 Попис капитала, то јест извора имовине у сталним средствима и залихама, врши се тако 
што се у пописну листу уносе подаци према редоследу конта на којима су евидентирани, уз 
упоређивање са стањима исказаним на одговарајућим контима имовинеу класи „0“, између којих 
треба да постоји једнакост.  
 Попис нераспоређеног вишка прихода – суфицита, односно непокривеног дефицита, из 
ранијих година, као и ванбилансне евиденције, врши се према аналитичким рачунима како се воде 
у књиговодству.  
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Члан 27. 
 Саставни део овог Правилника су обрасци: Решење о годишњем попису имовине и 
обавеза, Решење о образовању централне комисије за попис имовине и обавеза општине Ковин и 
буџета општине Ковин и директних корисника буџета општине Ковин, План рада комисије за 
попис, Извештај комисије за попис и Извештај централне комисије за попис. 
 

Члан 28. 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.  
 Овај Правилник објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 404-71/2012-II од 24.12.2012. године 

 
                   ПРЕДСЕДНИК 
                    Славко Бранковић, професор 
 
 
VII ФОРМА И САДРЖАЈ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈА,  
 ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ И ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОПИСУ 
 
1.  Решење о попису:  
 
 На основу члана 7. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем општине Ковин и директних корисника буџета 
општине Ковин, број 404-71/2012-II од 24.12.2012. године, а у складу са ланом 4. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
(„Сл.гласник РС2, број 46/2006) и одредбама члана 27. Правилника о организацији буџетског 
рачуноводству („Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) 
 
_______________________________________, дана __________. године, доноси 
     Старешина директног корисника буџета 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ГОДИШЊЕМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

 
_________________________________ 

назив директног корисника буџета 
 

И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ЗА _____________. ГОДИНУ 
 

 I Са стањем на дан 31.12. ________. године извршити редован и потпун попис имовинеи 
обавеза директног корисника буџета општине Ковин, __________________________, и то:  
назив директног корисника буџета 

1. попис нефинансијске имовине у сталним средствима и у припреми, и то: зграда и 
грађевинских објеката, и природне имовине (земљишта и шуме), и капитала, односно 
извроа ове имовине;  

2. попис нефинансијске имовине у сталним средствима и у припреми, и то опреме, и 
капитала односно извора ове имовине, и за попис нефинансијске имовине у залихама, и 
то ауто-гума у употреби;  

3. попис дугорочне финансијске имовине (датих кредита), новчаних средстава, 
племенитих метала и хартија од вредности, краткорочних потраживања и пласмана и 
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дугорочних и краткорочних обавеза, обавеза по основу расхода за запослене и осталих 
расхода из пословања и активних и пасивних временских разграничења. 

 
 II У складу са тачком 1. овог Решења, а према предмету пописа за одтачке од 1 до 3, 
образују се комисије за попис. 
 III Све комисије придржаваће се одредби Закона о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник 
РС“, бр. 46/06 и 11/09), Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем („Сл.гласник РС“, бр. 46/2006), Правилника о 
организацији буџетског рачуноводства („Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) и 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања с 
стварним стањем општине Ковин и директних корисника буџета општине Ковин. 
 IV Организацијом пописа руководи лице које доноси ово Решење у сарадњи са 
Централном комисијом. 
 V За попис нефинансијске имовине у сталним средствима и у припреми, и то: зграда и 
грађевинских објеката, и природне имовине (земљиште и шуте), и капитала, односно извора ове 
имовине, образује се комисија у саставу:  

1. _______________________________, председник 
2. _______________________________, заменик 
3. _______________________________, члан 
4. _______________________________, заменик 
5. _______________________________, члан 
6. _______________________________, заменик 
7. _______________________________, члан 
8. _______________________________, заменик.  

 
 За попис нефинансијске имовине у сталним средствима и у припреми, и то опреме и 
капитала, односно извора ове имовине, и за попис нефинансијске имовине у залихама, и то ауто 
гума у употреби, образује се комисија у саставу:  

1. _______________________________, председник 
2. _______________________________, заменик 
3. _______________________________, члан 
4. _______________________________, заменик 
5. _______________________________, члан 
6. _______________________________, заменик 
7. _______________________________, члан 
8. _______________________________, заменик.  
 

 За попис дугорочне финансијске имовине (датих кредита), новчаних средстава, 
племенитих метала и хартија од вредности, краткорочних потраживања и пласмана и дугорочних и 
краткорочних обавеза, обавеза по основу расхода за запослене и осталих расхода из пословања и 
активних и пасивних временских разграничења, образује се комисија у саставу:  

1. _______________________________, председник 
2. _______________________________, заменик 
3. _______________________________, члан 
4. _______________________________, заменик 
5. _______________________________, члан 
6. _______________________________, заменик 
7. _______________________________, члан 
8. _______________________________, заменик.  

 
Доставити:  
1. Пописним комисијама 
2. Централној комисији 
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3. Одељењу за буџет и финансије 
4. Архиви 

_______________________________________ 
Назив директног корисника 

 
Број: _______________ од ________________ 

 
       _____________________________ 
          Старешина директног корисника 
 
2.  Решење о образовању централне комисије 
 
 На основу члана 8. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем општине Коивни директних корисника буџета 
општине Ковин, број 404-71/2012-II ид 24.12.2012. године, а у складу са чланом 4. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
(„Сл.гласник РС“, бр. 46/2006) и одредбама члана 27. Правилника о организацији буџетског 
рачуноводства („Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 22/2009) 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН, дана _____________ године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 
ОПШТИНЕ КОВИН И БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН И ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ___________ ГОДИНУ 
 

 I Образује се централна комисија за попис имовине и обавеза општине Квин и директних 
корисника буџета општине Ковин са стањем на дан __________ године.  
 Комисија ће руководити радом комисија оформљених од стране старшина директних 
корисника буџета општине Ковин, или лица које они овласте, за попис: нефинансијске имовине у 
сталним средствима, нефинансијске имовине у припреми и дугорочне финансијске имовине, 
сопствених извора сталне имовине и дугорочних обавез; нефинансијске имовине у залихама 
(сопствених извора сталне имовине и дугорочних обавез; нефинансијске имовине у залихама (роба 
за даљу продају, ситан инвентар и материјал за сталне трошкове); новчаних средстава, племенитих 
метала, хартија од вредности и краткорочних потраживања и пласмана и краткорочних обавеза, 
обавеза по основу расхода за запослене и осталих расхода из пословања и активних и пасивних 
временских разграничења.  
 
 II Централна комисија за попис придржаваће се одредби Закона о рачуноводству и 
ревизији („Сл.гласник РС“, бр. 46/06 и 11/09), Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним стаем („Сл.гласник РС“, бр. 46/2006), 
Правилника о организацији буџетског рачуноводства („Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2009 и 
22/2009) и Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем општине Ковин и директних корисника буџета општине Ковин.  
 
 III Централна комисија за попис имовине и обавеза општине Ковин и директних 
корисника буџета општине Ковин образује се у саставу:  
 

1. _______________________________, председник 
2. _______________________________, заменик 
3. _______________________________, члан 
4. _______________________________, заменик 
5. _______________________________, члан 
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6. _______________________________, заменик 
7. _______________________________, члан 
8. _______________________________, заменик.  

 
Доставити:  
1. Пописним комисијама 
2. Централној комисији 
3. Одељењу за буџет и финансије 
4. Архиви 

Председник општине 
Број: _______________ од ________________ 

 
       _____________________________ 
             Председник општине Ковин  
3.  План рада:  
 
______________________________________ дана ________________године, доноси 
                      Назив комисије 
 

ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
 

 Решењем о попису број ___________ именована је Комисија за попис 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ у саставу:  
 

1. _______________________________, председник 
2. _______________________________, заменик 
3. _______________________________, члан 
4. _______________________________, заменик 
5. _______________________________, члан 
6. _______________________________, заменик 
7. _______________________________, члан 
8. _______________________________, заменик.  

 
 Основ за израду овог плана рада комисије за попис је Правилник о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем општине Ковин и 
директних корисника буџета општине Ковин.  
 Комисија за попис доноси следећи план рада:  
 
 - Чланови комисије ће три дана пре почетка пописа проверити да ли су обављене 
припремне радње из правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем општине Ковин, и преузеће пописни материјал од 
централне комисије; 
 - Попис ће започети дана ___________ године ________ и обављаће се у току радног 
времена, до завршетка утврђивања стварног стања, а најкасније до ____________. 
 - У року од два дана од завршетка утврђивања стварног стања, утврдиће се натуралне 
разлике у попису и затражити писмена изјава руковаоца о истима. 
 - У року од пет дана од завршетка утврђивања стварног стања унеће се ценаимовине и 
извршити вредносно обрачунавање, и проценити вредност мањкова по тржишним ценама. 
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 - У року од пет дана, а најкасније до 25. јануара, комисија ће сачинити извештај о 
извршеном попису са рекапитулациојом по контима пописних стања, књиговодствених стања и 
нађених разлика, и предати га председнику централне комисије и старешини директног корисника.  
 
Дана:  
Доставити:  

- председнику централне комисије 
- руковаоцима имовинекоја се пописује 
- старешини директног корисника 

              Председник комисије за пописе 
 
4. Извештај комисија:  
 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
 

__________________________________ 
Врста имовине 

 
ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА  ___________________________________________________ 
     Назив директног корисника буџета општине Ковин 

 
о извршеном попису на дан 31.12. __________. године 

 
 Комисија за попис _____________________________________________ именована 
Решењем број _______________ од ______________ године, у саставу:  
 

1. _________________________________, председник 
2. _________________________________, заменик 
3. _________________________________, члан 
4. _________________________________, заменик 
5. _________________________________, члан 
6. _________________________________, заменик 
7. _________________________________, члан 
8. _________________________________, заменик 
 
извршила је попис са стањем на дан _______________ године. 

 
 Пописом је нађено следеће стање пописане имовине и обавез:  
 
 ЗА КОНТО ___________________ 

1. стварно стање нађено пописом ____________________ 
2. књиговодствено стање ___________________________ 
3. разлика – мањак ________________________________ 
 разлика – вишак ________________________________ 
 

 Комисија предлаже да се нађене разлике изкњиже, и то:  
- вишак у корист ________________________________ 
- мањак на терет ________________________________ 

 Комисија предлаже да се из књиговодствене евиденције искњиже следећа имовина и 
обавезе ______________________________________________________________________ 
у износу динара ________________________________________________________________ 
из разлога _____________________________________________________________________ 
на терет/у корист _______________________________________________________________ 
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Прилог: пописне листе  
 
 Изјава рачунополагача:     ДА   НЕ 
 
 ЗА КОНТО ____________________ 

1. стварно стање нађено пописом ______________________ 
2. књиговодствено стање _____________________________ 
3. разлика – мањак __________________________________ 
 разлика – вишак __________________________________ 

 Комисија предлаже да се нађене разлике изкњиже, и то 
- вишак у корист _________________________________ 
- мањак на терет _________________________________ 

 Комисија предлаже да се из књиговодствене евиденције искњиже следећа имовина и 
обавезе ______________________________________________________________________ 
у износу динара ________________________________________________________________ 
из разлога _____________________________________________________________________ 
на терет/у корист _______________________________________________________________ 
Прилог: пописне листе  
 Изјава рачунополагача: Приложена, није приложена 
 
....... 
 
Прилог: пописне листе  
 Изјава рачунополагача: Приложена, није приложена 
 
....... 
Дана _____________ 
Чланови комисије 

1. ____________________________, председник  
2. ____________________________, члан 
3. ____________________________, члан 
4. ____________________________, члан 

 
5. Извештај централне комисије:  
 
 ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ ДИРЕКТНОГ 
КОРИСНИКА ___________________________________________________ 
          Назив директног корисника буџета општине Ковин 

О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ НА ДАН 31.12. ____________ ГОДИНЕ 
 

 На основу Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем општине Ковин и директних корисника буџета 
општине Ковин, Председник општине Ковин донео је решење о образовању Централне комисије 
за попис и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем општине Ковин и директних 
корисника буџета општине Ковин, број ____________ од ____________ године, у саставу: 

1. ________________________________, председник 
2. ________________________________, заменик 
3. ________________________________, члан 
4. ________________________________, заменик 
5. ________________________________, члан 
6. ________________________________, заменик 
7. ________________________________, члан 
8. ________________________________, заменик. 
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 На основу Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем општине Коивн и директних корисника буџета 
општине Ковин, формиране су ___________ године следеће комисије за попис имовине и обавеза 
директног корисника буџета ______________________________________________: 

1. комисија за попис нефинансијске имовине у сталним средствимаи у припреми, и то: 
зграда и грађевинских објеката, и природне имовине (земљишта и шуме), и капитала, 
односно извора ове имовине; 

2. комисија за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и у припреми и то 
опреме, и капитала односно извора ове имовине, и за попис нефинансијске имовине у 
залихама, и то ауто гума у употреби;  

3. комисија за попис дугорочне финансијске имовине (датих кредита), новачних 
средстава, племенитих метала и хартија од вредности, краткорочних потраживања и 
пласмана и дугорочних и краткорочних обавеза, обавеза по основу расхода за 
запослене и осталих расхода из пословања и активих и пасивних временских 
разграничења.  

 
 ........................................................... (текстуални део: о раду формираних комисија, 
поднетим извештајима и предлозима за елиминисање нађених разлика између стварног и 
књиговодствнеог стања) 
 ........................................................... 
 
 Централна комисија констатује да је попис протекао / није протекао без неправилности. 
Уочене неправилности односе се на ....................... 
 ........................................................... 
 
 Доставити:  

1. Руководиоцу одељења за буџет и финансије,  
2. Архиви 

 
 Дана _______________ 
 Чланови комисије:  

1. ____________________________, председник 
2. ____________________________, члан 
3. ____________________________, члан 
4. ____________________________, члан 

 
300.
 
 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 
 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 8.000,00 динара, у 
корист Голубовић Бојана, Ковин, 29. 
Новембра 58, за припреме и одлазак на 
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такмичење у борилачким вештинама у 
Београду и Загребу. 
 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  840-
119640-11, на рачун Спортског савеза 
општине Ковин, број 840-414763-58, како би 
се иста дозначила кориснику Голубовић 
Бојану на рачун 205-900100779358716. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 40-66/2013-II 
У Ковину, 04. март 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
301.  
 
 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 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 5.000,00 динара, у 
корист Илић Живане, Ковин, Космајска 3, 
за лечење. 

 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: 553-503/2013-II 
У Ковину, 16. април 2013. године 
     
    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
            Благоје Богдановић 
 
 
302. 
 
 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 
 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 4.000,00 динара, у 
корист Јованов Весне, Ковин, Пролетерска 
5, за лечење. 
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 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: 553-489/2013-II 
У Ковину, 18. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
303. 
 
 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 
 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 ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин, за 

одржавање општинског такмичења „Шта 
знаш о саобраћају“. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.19 
основно образовање, функција 912, 
економска класификација – трансфери 
осталим нивоима власти, са жиро рачуна 
буџета општине Ковин, број 840-119640-11, 
на рачун ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин број 
840-938660-58, како би се иста дозначила 
кориснику на конто 426621 материјал за 
културу.  
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 40-68/2013-II 
У Ковину, 19. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
   Славко Бранковић, професор 
 
 
304. 
 
 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 
 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 4.000,00 динара, у 
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корист Маринковић Душанке, Делиблато, 
Богдана Петровића 49, за лечење. 
 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: 553-501/2013-II 
У Ковину, 19. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
305. 
 
 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 
 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 5.000,00 динара, у 

корист Смиљковић Силве, Ковин, 1. Мај 8, 
за лечење. 
 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: 553-499/2013-II 
У Ковину, 19. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
306. 
 
 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 
 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 5.000,00 динара, у 
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корист Димић Драгане, Баваниште, Вука 
Караџића 49, за лечење. 
 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: 553-492/2013-II 
У Ковину, 19. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
307. 
 
 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 
 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 4.000,00 динара, у 

корист Ника Милене, Дубовац, Ново насеље 
47, за лечење. 
 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: 553-490/2013-II 
У Ковину, 19. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
308. 
 
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 
 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 4.000,00 динара, у 
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корист Новаков Милене, Ковин, Петра 
Драпшина 84, за лечење. 
 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: 553-471/2013-II 
У Ковину, 19. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
309. 
 
 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 
 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 4.000,00 динара, у 

корист Јон Саве, Дубовац, Миле Кердуља 
17, за лечење. 
 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: 553-470/2013-II 
У Ковину, 19. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
310. 
 
 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 
 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 4.000,00 динара, у 
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корист Мунћан Јасмине, Ковин, 
Пролетерска 247, за лечење. 
 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: 553-464/2013-II 
У Ковину, 19. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
311. 
 
 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 
 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 5.000,00 динара, у 

корист Њистор Јулијане, Мраморак, 
Војвођанска 115, за лечење. 
 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: 553-346/2013-II 
У Ковину, 19. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
312. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 
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корист Халас Наташе, Ковин, Пролетерска 
157, за лечење. 
 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: 553-474/2013-II 
У Ковину, 24. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
313. 
 
 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 
 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 6.000,00 динара, у 

корист Кикић Небојше, Ковин, Београдска 
12, за лечење. 
 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: 553-532/2013-II 
У Ковину, 24. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
314. 
 
 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 
 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 5.000,00 динара, у 
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корист Драча Гордане, Гај, Ново насеље 44, 
за лечење. 
 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: 553-514/2013-II 
У Ковину, 24. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
315. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 

корист Думитру Вере, Ковин, Цара Лазара 
67, за лечење. 
 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: 553-325/2013-II 
У Ковину, 24. април 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
316. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 
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корист Радуљ Александра, Ковин, Ђуре 
Петровића 1/18, за лечење, а на основу 
Захтева од 24.4.2013. 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, 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, Радуљ Александру 
 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: 553-533/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
317. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 

корист Аризановић Далибора, Ковин, 
Немањина 74/5, за лечење, а на основу 
Захтева од 24.4.2013. 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, 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, Аризановић Далибору. 
 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: 553-530/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
318. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 
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корист Златар Верице, Ковин, Пролетерска 
157, за лечење, а на основу Захтева од 
15.4.2013. 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, 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, Златар Верици. 
 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: 553-509/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
319. 
 
 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 
 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 8.000,00 динара, у корист Милојков 
Душана, Панчево, за несвакидашњи 

спортскипројекат „Бициклом Нолету у сусрет – 
РОЛАН ГАРОС – Француска 2013“, а на 
основу захтева од 24.4.2013. године. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.26 
дотације невладиним организацијама, функ-
ција 810 – услуге рекреације и спорта, пози-
ција 369, економска класификација 481 – 
Спортски савез општине Ковин, са жиро ра-
чуна буџета општине Ковин, број  840-
119640-11, на рачун Спортског савеза 
општине Ковин, број 840-414763-58, како би 
се иста дозначила кориснику Милојков Ду-
шану на рачун 200-416255032-25 код Пош-
танске штедионице. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 40-71/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
320. 
 
 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 
 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 Одбојкашког клуба „Баваниште“, 



15. Мај 2013. године                      С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т                    Страна 41  Број 11 
 
 
 
Баваниште, за припреме пионирске екипе за 
полуфинални турнир првенства Србије, који 
се одржва у Новој Вароши, а на основу 
захтева од 29.4.2013. године. 
 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  840-119640-11, на рачун 
Спортског савеза општине Ковин, број 840-
414763-58, како би се иста дозначила 
кориснику Одбојкашком клубу „Баваниште“ 
Баваниште на рачун 160-120961-70. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 40-73/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
 
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
321. 
 
 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 Коивн за 
2013. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
23/2012 и 4/2013) 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 
Одлукомо 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, о д о б р а 
в а м средства у износу од 25.000,00 динара, 
у корист МД „Ковински бећари“ Ковин, као 

помоћ за поправку дотрајалих музичких 
инструмената, а на основу захтева од 
24.4.2013. године.  
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.3. 
Устнаова Центар за културу, функција 820 – 
услуге културе, позиција 217, економска 
класификација 472 – накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, са жиро рачуна буџета 
општине Ковин, број  840-119640-11, на 
рачун Центра за културу Ковин број 840-
267664-05, како би се иста дозначила 
кориснику, МД „Ковински бећари“ Ковин на 
рачун број 200-2282600101031-87. 
 3. Корисник ових средстава је у 
обавези да средства користи наменски – за 
намене за које се иста одобравају.  
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за финансије ОУ Ковин – одсек за 
трезор.  
 
Број: 40-72/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
   Славко Бранковић, професор 
 
322. 
 
 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 
 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 5.000,00 динара, у 
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корист Радосављевић Слађе, Ковин, 
Пролетерска 75, за поправку крова. 
 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: 553-529/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
323. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 

корист Новаков Смиље, Гај, Драгише 
Матића 156, за набавку лекова.  
 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: 553-507/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
324. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 
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корист Ристић Милана, Баваниште, Светог 
Саве 71, за лечење. 
 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: 553-518/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
325. 
 
 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 
 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 2.000,00 динара, у 

корист Аћимов Драгана, Ковин, Петра 
Драпшина 114, за набавку лекова. 
 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: 553-504/2013-II 
У Ковину, 07. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
326. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 
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корист Журж Саве, Ковин, Пролетерска 145, 
за лечење. 
 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: 553-510/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
327. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 

корист Радаковић Драга, Ковин, Утринска 
бб, за лечење. 
 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: 553-473/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
328. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 
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корист Гашпар Амбруша, Ковин, 
Пролетерска 23, за лечење. 
 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: 553-479/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
329. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 

корист Стаменковић Слободана, Ковин, 
Петра Драпшина 19, за лечење. 
 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: 553-496/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
330. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 
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корист Ника Марије, Ковин, Диде Тркуље 8, 
за лечење. 
 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: 553-493/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
 
 
331. 
 
 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 
 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 3.000,00 динара, у 

корист Костић Јована, Делиблато, Козара 
18а, за лечење. 
 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: 553-505/2013-II 
У Ковину, 10. мај 2013. године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
    Славко Бранковић, професор 
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