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Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

Godina XXXV               17. mart 2014. godine                             Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 2            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
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 На основу члана 46 и 49. Закона о локалним изборима 
(„Сл. Гласник РС“ бр. 129/07, 54/11) и члана 35. Статута 
Општине Ковачица („Сл. лист општине Ковачица“ бр. 
13/08 и 9/09) Скупштина општине Ковачица на седници 
одржаној дана 14.03.2014.г. донела је 
  

РЕШЕЊЕ 
О   ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА 

 
I. 
 

ПРЕСТАЈЕ  мандат одборнику ЦАКИЋ ЈЕЛЕНИ, из  
Дебељаче, Ж. Зрењанина 60, изабраном на изборима 
одржаним 06.05.2012.г. са изборне листе, 
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-БОРИС ТАДИЋ, због 
поднете оставке. 
 

II. 
 

Решење објавити у „Сл. Листу општине Ковачица“ 
 
Поука о правном леку: 
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења 
Решења. 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:06-5/14-01   ПРЕДСЕДНИК С.О. 
Дана:14.03.2014.г.      Пушкар Јано с.р. 
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На основу члана 56. Закона о локалним изборима 
(„Сл. Гласник РС“ бр. 129/07) и члана 35. Статута 
Општине Ковачица („Сл. лист општине Ковачица“ бр. 
13/08 и 9/09) Скупштина општине Ковачица на седници 
одржаној дана  14.03.2014.г. донела је 
  
 

РЕШЕЊЕ 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА 
 

I. 
 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине 
Ковачица, изабраном на изборима одржаним 
06.05.2012.г.са изборне листе: 
 
-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-БОРИС ТАДИЋ 
-ИВАН МАРКО, из Ковачице, ул. Налепкова 54, 

II. 
 

Решење објавити у „Сл. Листу општине Ковачица“ 
 
Поука о правном леку: 
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења 
Решења. 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:06-5/14-01   ПРЕДСЕДНИК С.О. 
Дана:14.03.2014.г.      Пушкар Јано с.р. 
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Na osnovu člana  35. Statuta Opštine Kovačica („Sl. list 
opštine Kovačica“ br. 13/08 i 9/09),  i  člana 36. Poslovnika 
Skupštine Opštine Kovačica („Sl. list Opštine Kovačica“ br. 
1/10) Skupština opštine Kovačica na sednici održanoj dana 
14.03.2014.godine, donela je 
 
 

R E Š E N J E  
O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA 

SKUPŠTINE 
OPŠTINE KOVAČICA 

 
I. 
 
 

PETRAK DUŠANKA, iz Kovačice, ul. P. Lumumbe 12. 
Razrešava se sa funkcije zamenika predsednika Skupštine 
opštine Kovačica.  
 

II. 
 
Rešenje objaviti u „Sl. listu opštine Kovačica“ 
 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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Na osnovu člana  35. Statuta Opštine Kovačica („Sl. list 
opštine Kovačica“ br. 13/08 i 9/09), i  člana 19. Poslovnika 
Skupštine Opštine Kovačica („Sl. list Opštine Kovačica“ br. 
1/10) Skupština opštine Kovačica na sednici održanoj dana 
14.03.2014.godine, donela je 
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R E Š E N J E  
O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 

OPŠTINE KOVAČICA 
 

I. 
 

GAGES JAN, iz Kovačice, ul. Dr. J. Bulika 41. bira se za 
zamenika predsednika Skupštine opštine Kovačica. 
 

II. 
 
Rešenje objaviti u „Sl. listu opštine Kovačica“ 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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Na osnovu čl. 50. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.Glasnik 
RS“ br. 129/07) i čl. 56. Statuta Opštine Kovačica („Sl. List 
Opštine Kovačica“ br. 13/08, 9/09) i predloga  predsednika 
Opštine za razrešenje i izbor člana Opštinskog veća Opštine 
Kovačica broj 26/14-13 od 03.03.2014.g., Skupština opštine 
Kovačica na sednici održanoj dana   14.03.2014. Godine 
donosi 

R E Š E N J E 
O RAZREŠENJU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA 

OPŠTINE KOVAČICA 
 

Član 1. 
Razrešavaju se dužnosti članova Opštinskog veća Opštine 
Kovačica: 
LUPU ADAM, iz Uzdina, ul. A. Janku br. 6,   
ZEMEN VJERA, iz Padine, ul. D. Dolina br. 36,  

 
Član 2. 

Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Kovačica“. 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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Na osnovu čl. 50. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. 
Glasnik RS“ br. 129/07) i čl. 56. Statuta Opštine Kovačica 
(„Sl. List Opštine Kovačica“ br. 13/08, 9/09) i predloga 
predsednika Opštine za razrešenje i izbor člana Opštinskog 
veća Opštine Kovačica, broj 26/14-13 od 03.03.2014.g., 
Skupština opštine Kovačica na sednici održanoj dana  
14.03.2014. godine donosi 

 
R E Š E N J E 

O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE 
KOVAČICA 

 
Član 1. 

Biraju se za članove Opštinskog veća Opštine Kovačica: 
KSENIJA OALĐE, iz Uzdina, ul. JNA br.  94,     
IVANA JAŠKO, iz Kovačice, ul. 14. VUB br.  26,     

 
Član 2. 

 
Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Kovačica“. 

OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) члана 
44-46. 55. 110. и 111. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник РС" број 24/11) и члана 16.став1., 
тачка 17. Статута општине Ковачица ("Службени лист 
општине Ковачица" број 13/08 и 9/09) Скупштина 
општине Ковачица на седници одржаној дана 14.03.2014. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се права и услуге у области 
социјалне заштите на територији општине Ковачица, као 
и начин и услови остваривања тих права и услуга у 
складу са законом. 
  

Члан 2. 
Права и услуге у области социјалне заштите утврђена 
овом одлуком могу да остваре лица која имају 
пребивалиште на територији општине Ковачица. 
Изузетно: 
- право на једнократну новчану помоћ имају лица која се 
затекну у скитњи па их је потребно вратити у општину 
где имају стално пребивалиште. 
 

Члан 3. 
Средства за финансирање права и услуга у области 
социјалне заштите обезбеђују се у буџету општине 
Ковачица. 
Средства за финансирање права корисника и услуга из 
члана 2. став 2. ове Одлуке обезбеђују се у буџету 
општина у којима ти корисници имају место 
пребивалишта. 
Средства за остваривање ових права и услуга обезбеђују 
се и од донатора, спонзора, фондова намењених смањењу 
сиромаштва, као и учешћем корисника и сродника који 
су у складу са законом дужни да учествују у њиховом 
издржавању. 
 

Члан 4. 
Права и услуге у области социјалне заштите утврђена 
овом Одлуком остварују појединац и породица. 
Породицом у смислу ове Одлуке сматрају се брачни и 
ванбрачни другови, деца  ( брачна, ванбрачна, усвојена, 
узета на издржавање ) сродници у правој линији, а у 
побочној до другог степена сродства, под условом да 
живе у заједничком домаћинству. 
 
II  ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 
 

Члан 5. 
Права у социјалној заштити представљају различите 
облике материјалне подршке у циљу обезбеђивања 
егзистенцијалног минимума и подршке социјалној 
интеграцији појединца и породице. 
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Права утврђена овом одлуком су: 
 
1. Право на једнократне помоћи 
2. Право на опремање корисника за смештај у установу 
социјалне заштите или другу породицу 
3. Право на трошкове сахране 
4. Ванредне новчане помоћи 
5. Помоћ у натури 
6. Набавка уџбеника и школског прибора за материјално 
угрожену децу 
7. Трошкови школовања, смештаја и превоза материјално 
угрожене деце     
          

Члан 6. 
Услуге у социјалној заштити су активности пружања 
подршке и помоћи грађанима и њиховим породицама 
ради побољшања, односно очувања квалитета живота, 
отклањања или ублажавања ризика неповољних 
животних околности, као и развоја потенцијала 
корисника за самосталан живот. 
Услуге које се утврђују овом одлуком су: 
 

1. Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица 
2. Помоћ и нега у кући за лица са инвалидитетом 
3. Дневни боравак за  младе и одрасле са сметњама у 
развоју 
4. Саветодавно-терапијске, правне и услуге СОС 
телефона  

 
Члан 7. 

Корисници права  из ове одлуке могу бити: 
 
1. корисници права на новчану социјалну помоћ; 
2. корисници права на додатак за помоћ и негу другог 
лица и увећани додатак под условом да немају имовину и 
ствари веће вредности, вишак стамбеног простора и чији 
просечни месечни приход (у последња три месеца која 
претходе месецу подношења захтева) не прелази 50% 
просечне месечне зараде остварене по запосленом у 
општини Ковачица; 
3. лица која болују од тешке хроничне болести под 
условом да немају имовину и ствари веће вредности, 
вишак стамбеног простора и чији просечни месечни 
приход ( у последња три месеца, која претходе месецу 
подношења захтева ) не прелази износ просечне месечне 
зараде остварене по запосленом у општини Ковачица; 
4.самохрани родитељи са једним или више деце, под 
истим условима као корисници из тачке 3. овог члана; 
5.породице са троје или више малолетне деце, под истим 
условима као корисници из тачке 3. овог члана; 
6.деца и омладина ометена у развоју по мишљењу 
Интерресорне комисије општине Ковачица; 
7. други појединци и породице (незапослена лица, 
инвалидна лица, пензионери, војни инвалиди, цивилни 
инвалиди рата и др.) под истим условима као корисници 
из тачке 3. овог члана. 
 

Члан 8. 
Изузетно, право из члана 5. ове Одлуке може се признати 
и лицима која нису наведена у члану 7. ако стручни тим 
Центра за социјални рад процени да је потреба изузетна и 
помоћ неопходна и неодложна. 
Корисник права из члана 5. ове Одлуке не може бити: 
појединац,односно члан породице који је способан за 
рад, уколико одбије понуђено запослење, радно 
ангажовање на привременим, повременим и сезонским 
пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, 
доквалификацију или основно образовање. 

 III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 
 
1. Право на једнократне помоћи 
 

Члан 9. 
Право на једнократну помоћ имају појединац или 
породица који се налазе у стању тренутне, изузетно 
тешке ситуације, коју не могу самостално превазићи и то 
нарочито у случајевима: задовољавања основних 
животних потреба, отклањања последица елементарних 
непогода, постпеналне заштите, прихвата по престанку 
смештаја у установи социјалне заштите и другим 
ванредним и изузетно тешким приликама. 
Задовољавањем основних животних потреба сматра се 
нарочито: набавка неопходних ствари за домаћинство, 
намирница, огрева, уџбеника и школског прибора за 
децу, зимнице, неопходне гардеробе, као и задовољавање 
других потреба изазваних специфичним стањем или 
ситуацијом ( болест, тешка инвалидност и друго). 
 

Члан 10. 
Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу. 
Право на једнократну помоћ појединац или породица 
могу да остваре највише једном или више пута у 
календарској години с тим да укупан  износ овог права не 
може бити виши од просечне зараде по запосленом у 
општини Ковачица у претходном месецу, а одређује се 
према стварним потребама у конкретном случају. 
Изузетно од става 2. овог члана појединац или породица 
може право на једнократну помоћ користити и више пута 
у календарској години, с тим да укупна средства 
остварена по овом основу не прелазе двоструки износ 
просечне зараде по запосленом у општини Ковачица у 
претходном месецу. 
Под претходним месецом сматра се месец за који је у 
моменту подношења захтева познат податак о исплаћеној 
просечној заради у општини Ковачица. 
 

Члан 11. 
Уколико лице које је радно способно, односно члан 
његовог домаћинства одбију понуђени посао из 
неоправданих разлога губе право на једнократну помоћ 
из члана 9. ове Одлуке. 
 

Члан 12. 
У поступку решавања о праву на једнократну помоћ 
Центар за социјални рад је дужан да цени да ли се 
пружањем и других облика социјалне заштите може 
ефикасније постићи задовољавање потребе корисника. 
 

Члан 13. 
О праву на једнократну помоћ Центар за социјални рад 
одлучује решењем. 
Рок за одлучивање о праву на једнократну помоћ је три 
дана од дана подношења захтева.  
Висину износа за једнократну новчану помоћи утврђује 
Центар за социјални рад на основу процене водитеља 
случаја. 

Члан 14. 
Изузетно, лицу које име пребивалиште односно 
боравиште на територији друге општине и које је 
затечено у скитњи може се одобрити једнократна помоћ 
ради повратка у матичну општину. 
Центар за социјални рад ће извршити рефундацију тако 
одобрених средстава од општине у којој то лице има 
пребивалиште, односо боравиште 
 



Strana 8  Broj 2         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 17. mart 2014. 
 
2. Право на опремање корисника за смештај у установу 
социјалне заштите или другу породицу 
 

Члан 15. 
Лицу које се упућује на смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу може се обезбедити 
најнеопходнија опрема коју само не може да обезбеди, а 
исту му не могу обезбедити ни сродници који су према 
закону дужни да учествују у његовом издржавању, 
уколико то право не може да оствари по другом основу. 
 

Члан 16. 
Лицима која су смештена у установу социјалне заштите 
или другу породицу може се обезбедити одећа и обућа, 
поклон пакети при обиласку, трошкови лечења, 
трошкови превоза приликом доласка у породицу или код 
сродника и повратка у установу или породицу, плаћања 
трошкова ради регулисања потребне документације, 
трошкови медикаментозне терапије и друго. 
 

Члан 17. 
Право на опрему корисника може се признати у висини 
износа стварних трошкова, а највише до износа просечне 
месечне зараде остварене по запосленом у општини 
Ковачица у моменту одлучивања о праву. 
О праву на опрему за смештај корисника у установу 
социјалне заштите или другу породицу одлучује 
решењем Центар за социјални рад. 
 
3. Право на трошкове сахране 
 

Члан 18. 
Накнада трошкова сахране у целости се признаје за:  
-  лице које нема законске обвезнике издржавања нити 
сопствене приходе; 
-  непознато лице или лице непознатог пребивалишта; 
-  корисника новчане социјалне помоћи; 
- корисника на смештају у установи социјалне заштите за 
кога трошкове смештаја у целости сноси буџет 
Републике Србије. 
 

Члан 19. 
У трошкове сахране спадају: нужна посмртна опрема, 
трошкови превоза посмртних остатака, рад на 
сахрањивању и гробно место уколико на други начин 
није обезбеђено. 
Под нужном посмртном опремом подразумевају се: 
ковчег, табут, покров и надгробно обележје (крст, 
пирамида или нишан). 

Члан 20. 
Уколико појединци који нису сродници обавезни на 
издржавање изврше сахрану лица имају право на накнаду 
трошкова сахране у висини трошкова учињених за 
набавку најнеопходније погребне опреме. 
О праву на накнаду трошкова сахране Центар за 
социјални рад одлучује решењем, на основу поднетог 
захтева и приложених рачуна. 
 

Члан 21. 
Уколико се иза смрти лица сахрањеног из средстава 
буџета општине Ковачица покрене оставински поступак, 
Центар за социјални рад ће узети учешће у поступку, 
односно пријавити потраживање у оставинској маси у 
висини учињених трошкова сахране. 
Уколико је оставински поступак окончан без сазнања 
Центра за социјални рад, овај ће против наследника 
односно легатара покренути судски поступак ради 
накнаде трошкова сахране. 

 
4. Ванредне новчане помоћи 
 

Члан 22. 
Ванредну новчану помоћ могу остварити: 
- појединац или породица којима је у пожару, поплави, 
земљотресу или у другим непогодама потпуно или 
знатно оштећен стамбени простор који користе по основу 
власништва или по основу закупа, без обзира на висину 
прихода појединца или породице - у износу од једне до 
три просечне зараде по запосленом у општини Ковачица 
у претходном месецу;  
- породица у којој је несрећним случајем наступила смрт 
једног или више чланова, а чији просечни месечни 
приход за претходна три месеца не прелази једну 
просечну зараду по запосленом у општини Ковачица 
исплаћену у претходном месецу - у износу од једне до 
три просечне зараде по запосленом у општини Ковачица 
у претходном месецу; 
- породице у којима је члан породице оболео од тешке 
болести, а чији просечни месечни приход за претходна 
три месеца не прелази једну просечну зараду по 
запосленом у општини Ковачица исплаћену у 
претходном месецу - у износу од једне до три просечне 
зараде по запосленом у општини Ковачица у претходном 
месецу, под условом да оболели члан породице није 
стекао својство осигураног лица, односно да трошкови 
његовог лечења не падају на терет средстава обавезног 
осигурања; 
- појединац или породица која је стамбено угрожена и то 
за побољшање услова становања или плаћања закупнине 
чији просечни месечни приход за претходна три месеца 
не прелазе једну просечну зараду у општини Ковачица 
исплаћену у претходном месецу - у износу до највише 
две просечне зараде по запосленом у општини Ковачица 
у претходном месецу; 
- деца без родитељског старања која су на евиденцији 
Центра за социјални рад за набавку школског прибора и 
уџбеника, трошкове екскурзије и рекреативне наставе - у 
износу од 50% просечне зараде по запосленом исплаћене 
у општини Ковачица у претходном месецу,  
 

Члан 23. 
Под приходима појединца и породице Одлуке 
подразумевају се приходи остварени у претходна три 
месеца по свим основима, изузев прихода по основу 
дечијег додатка, родитељског додатка, додатка за помоћ 
и негу другог лица и увећаног додатка за негу и помоћ 
другог лица, накнаде за телесно оштећење, примања по 
основу награда и отпремнина за одлазак у пензију и 
примања по основу ученичког и студентског стандарда. 
Тешком болешћу сматрају се малигна обољења, шећерна 
болест, хемофилија, душевна болест и поремећаји, 
прогресивна нервно-мишићна обољења, церебрална 
парализа, мултипле склероза, реуматска грозница, 
коронарне и цереброваскуларне болести, системске 
аутоимуне болести, хроничне бубрежне инсуфицијенције 
и цистичне фиброзе. 
 

Члан 24. 
Стамбено угроженим сматра се појединац или породица 
под условом да нема стан или кућу у власништву на 
територији Републике Србије, да не користи друштвени 
стан по основу закупа на територији општине Ковачица, 
да нема могућности да реши стамбено питање на други 
начин, да не испуњава услове за смештај у установу 
социјалне заштите или другу породицу и да је он или 
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члан његове породице потпуно неспособан за рад и 
привређивање. 
Стамбено угроженим сматрају се појединац или 
породица под условом да као власник односно закупац 
живи у неусловном стану, у подрумским или таванским 
просторијама, влажним, без струје, водоводне и 
канализационе инсталације и да је он или члан његове 
породице потпуно неспособан за рад и привређивање. 
 

Члан 25. 
Висину износа ванредне новчане помоћи утврђује Центар 
за социјални рад на основу процене стручног тима. 
У поступку решавања о праву на ванредну новчану 
помоћ Центар за социјални рад је дужан да цени да ли се 
пружањем и других облика социјалне заштите може 
ефикасније постићи задовољавање потребе корисника. 
О праву на ванредну новчану помоћ одлучује Центар за 
социјални рад решењем. 
Рок за доношење решења из става 3. овог члана је 3 дана 
од дана подношења захтева. 
 
 
5. Помоћ у натури 
 

Члан 26. 
Под помоћи у натури у смислу ове Одлуке подразумева 
се набавка: огрева, одеће, обуће, средстава за хигијену, 
животних намирница и друго. 
 

Члан 27. 
У зависности од планираних средстава из буџета 
општине Ковачица и других извора, корисницима 
новчане социјалне помоћи и деци без родитељског 
старања који се греју на чврста горива може се 
обезбедити куповина огрева. 
Стручни тим Центра за социјални рад сачињава списак 
корисника из става 1. овог члана, а набавка огрева се 
спроводи у складу са Законом о јавним набавкама и 
Правилником о јавним набавкама мале вредности Центра 
за социјални рад. 
 

Члан 28. 
Набавка одеће и обуће за децу без родитељског старања, 
кориснике новчане социјалне помоћи и друга лица која 
су се нашла у стању социјалне потребе може се извршити 
преко Центра за социјални рад. 
Центар за социјални рад о набавци одлучује решењем на 
основу испостављених рачуна. 
 

Члан 29. 
У изузетним случајевима ( тешка болест, инвалидност, 
неспособност кретања, напуштање деце од стране 
родитеља ) може се извршити набавка потребне хране и 
средстава за личну хигијену за период док такво стање 
траје. 
Центар за социјални рад о набавци одлучује решењем на 
основу испостављених рачуна. 
 
   
6.Трошкови школовања, смештаја и превоза материјално 
угрожене деце                             
             

Члан 30. 
Право на трошкове школовања, смештаја и превоза може 
се признати деци без родитељског старања, деци из 
породица које су корисници права на новчану социјалну 
помоћ и деци из породица које су се нашле у стању 

социјалне потребе, а која могу да се оспособе за одређено 
занимање. 
О праву на трошкове смештаја и превоза у друго место 
ради школовања деце из става 1. овог члана Центар за 
социјални рад одлучује решењем, које је правни основ за 
закључивање уговора између Центра за социјални рад и 
школе, која врши оспособљавање за одређено занимање. 
 

Члан 31. 
Деци ометеној у развоју признају се трошкови смештаја у 
интернате специјализованих школа, као и нужни 
трошкови превоза за дете и пратиоца. 
О праву на трошкове смештаја и превоза у друго место 
деце из става 1. овог члана Центар за социјални рад 
одлучује решењем које је правни основ за закључивање 
уговора између Центра за социјални рад и школе која 
врши оспособљавање за одређено занимање. 
 
  
IV  УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 
 
1. Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица 
 

Члан 32. 
Услуга помоћи и неге у кући обезбеђује се одраслим и 
старим, инвалидним, изнемоглим и хронично оболелим 
лицима која живе сама у домаћинству и нису у стању да 
се сама старају о себи, или живе у домаћинству са другим 
лицем, неспособним да им пружи помоћ. 
Услуга помоћи у кући обезбеђује се у трајању од највише 
60 сати месечно. 
 

Члан 33. 
О услузи помоћи у кући одлучује Центар за социјални 
рад по поднетом захтеву уз који се прилаже следећа 
документација: 
-  копија личне карте; 
- доказ о редовним месечним примањима оствареним у 
последња три месеца која претходе месецу у коме је 
поднет захтев; 
- уверење о имовном стању за себе и сроднике обавезне 
на издржавање ( Републички геодетски завод и Пореска 
управа ) из места рођења и места пребивалишта; 
- уверење Националне службе за запошљавање за 
незапослена лица, чланове домаћинства; 
-  потребна здравствена документација; 
-  оверена фотокопија здравствене књижице. 
  

Члан 34. 
Услуга помоћи у кући обухвата помоћ у обезбеђивању 
исхране ( допремање хране у стан корисника или 
припремање хране у стану ) одржавању личне хигијене и 
хигијене стана, одржавању одевних предмета, 
постељине, кретању у стану и ван њега, одласку у 
здравствену установу и друге услуге. 
Услуге из става 1. овог члана сврставају се у групу ткзв. 
"лакших активности" и групу ткзв. "тежих-сложенијих 
активности" и ближе су одређене Правилником  о 
ритеријумима и мерилима за утврђивање висине учешћа 
корисника и сродника у трошковима услуге помоћи и 
неге у кући, које доноси надлежни орган општине 
Ковачица. 

Члан 35. 
Обавезу и висину учешћа корисника и сродника у 
трошковима пружања ове услуге утврђује Центар 
решењем, а у складу са Правилником о  критеријумима и 
мерилима из члана 34. став 2. ове Одлуке. 
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2.Помоћ и нега у кући за лица са инвалидитетом 

 
Услуга помоћи и неге у кући обезбеђује се  лицима са 
инвалидитетом. 
Услуга помоћи у кући обезбеђује се у трајању од највише 
60 сати месечно. 
 

Члан 36. 
О услузи помоћи у кући одлучује Центар за социјални 
рад по поднетом захтеву уз који се прилаже следећа 
документација: 
-  копија личне карте; 
- доказ о редовним месечним примањима оствареним у 
последња три месеца која претходе месецу у коме је 
поднет захтев; 
- уверење о имовном стању за себе и сроднике обавезне 
на издржавање ( Републички геодетски завод и Пореска 
управа ) из места рођења и места пребивалишта; 
- уверење Националне службе за запошљавање за 
незапослена лица, чланове домаћинства; 
-  потребна здравствена документација; 
-  оверена фотокопија здравствене књижице. 
  

Члан 37. 
Услуга које лице добија су: нега, учење практичних 
вештина, програм за развој способности и провођење 
слободног времена. Услуга је искључиво усмерена на 
помоћ лицу, негу и задoвољавање његових потреба. 
  
 
3. Дневни боравак за младе и одрасле са сметњама у 
развоју 
 

Члан 38. 
Коришћење услуге дневног боравка може остварити лице 
ометено у физичком или психичком развоју, оболело од 
аутизма, са поремећајима у друштвеном понашању и 
одрасло лице, које има право на смештај у установу или 
другу породицу ако је у зависности од степена и врсте 
ометености, могућности и потреба ових  лица и других 
разлога, овакав облик заштите најцелисходнији. 
 

Члан 39. 
Корисницима из члана 38. ове Одлуке у дневном боравку 
се обезбеђују боравак, исхрана, радна и окупациона 
терапија, културно забавне и рекреативне активности 
према способностима и склоностима. 
Дневни боравак за лица ометена у развоју организује се 
за особе од 15 година старости. 
 

Члан 40. 
Дневни боравак се организује у времену од 8-16 сати 
сваког дана осим недеље, у просторијама које су 
наменски оспособљене за потребе ових лица. 
 

Члан 41. 
Захтев за коришћење услуге дневног боравка са решењем 
о разврставању и или мишлјем ИРК. 
Потребу и целисходност обезбеђивања права из става 1. 
овог члана утврђује стручни тим Центра за социјални 
рад. 
 

Члан 42. 
Услуге дневног боравка ( смештај, исхрана, здравствена 
заштита, васпитно образовни рад и радни третман ) 
финансирају се из буџета општине Ковачица и средстава 
којима сродници обавезни на издржавање ових 
корисника учествују у трошковима дневног боравка. 

Цену дневног боравка, параметре за одређивање висине 
учешћа сродника у трошковима коришћења дневног 
боравка, као и број и структуру извршилаца услуга у 
дневном боравку утврђује надлежни орган општине 
Ковачица.  
       
4. Саветодавно-терапијске, правне и услуге СОС 
телефона 
 

Члан 43. 
Саветодавно-терапијске, услуге пружања правне помоћи 
и услуге СОС телефона пружају се као вид подршке 
појединцима и породицама у кризи, ради унапређивања 
породичних односа, превазилажења кризних ситуација и 
стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у 
друштву. 

Члан 44. 
Пружалац услуга пружа информативне, правне, 
едукативне, саветодавне и терапијске услуге, као и 
услугу подршке и оснаживања жртава породичног 
насиља путем дежурства на СОС телефону. 
 
  
V  ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И 
УСЛУГА 
 

Члан 45. 
Поступак за остваривање права и услуга из ове Одлуке 
покреће се на захтев странке, односно њеног законског 
заступника или старатеља и по службеној дужности. 
Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне 
заштите у складу са законом. 
Центар за социјални рад покреће поступак по службеној 
дужности на своју иницијативу или поводом иницијативе 
грађана или овлашћених органа и других правних и 
физичких лица када је то у интересу лица или друштвене 
заједнице или када постоји интерес трећих лица. 
Када се као корисник права и услуга појављује породица 
за носиоца права одређује се један пунолетан, пословно 
способан члан породице. 
 

Члан 46. 
О захтевима за остваривање права и услуга из ове Одлуке 
одлучује у првом степену Центар за социјални рад 
Ковачица. 
Поступак за остваривање и заштиту права и услуга из ове 
Одлуке води се по одредбама Закона о социјалној 
заштити и Закона у општем управном поступку. 
Ради потпунијег сагледавања социјалних потреба 
корисника Центар за социјални рад када решава у првом 
степену може тражити мишљење месне канцеларије, 
удружења грађана и других лица и установа. 
 

Члан 47. 
О захтевима за остваривање права из ове одлуке Центар 
за социјални рад одлучује решењем. 
У случају када странка подноси захтев за коришћење 
услуге, ако Центар за социјални рад процени да постоји 
потреба за пружањем услуге, издаје упут за коришћење 
услуге у складу са одредбама Закона о социјалној 
заштити. 
Уколико Центар за социјални рад процени да не постоји 
потреба за коришћењем услуге захтев странке одбија 
решењем.  
 

Члан 48. 
Против решења којим се одлучује о праву странке из ове 
одлуке као и против решења којим се одбија захтев 
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странке за коришћење услуге из ове одлуке може се 
изјавити жалба Општинском већу општине Ковачица. 
Одлуку о жалби Општинско веће општине Ковачица 
доноси у року од 30 дана. 
   

Члан 49. 
Исплату новчаних износа остварених по основу права 
утврђених овом Одлуком врши Центар за социјални рад. 
Услуге социјалне заштите  у обиму и под условима 
утврђеним овом Одлуком обезбеђују се  на територији 
општине Ковачица.     

Члан 50. 
Центар за социјални рад је дужан да води посебну 
евиденцију о признатим правима и услугама, а на захтев 
Општинског већа општине Ковачица дужан је да достави 
извештај о признатим правима и услугама и утрошеним 
средствима. 
  
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 51. 
За остваривање права и услуга из ове Одлуке, која се 
односе на све наведене видове институционалног и 
ванинституционалног збрињавања, а за чије остваривање 
у општини Ковачица не постоје услови, до стварања 
услова за њихову реализацију, корисници тих права 
упућиваће се у друге општине где такве институције 
постоје, на терет средстава намењених за финансирање 
социјалне заштите у општини Ковачица. 
 

Члан 52. 
Средства за остваривање права по овој Одлуци 
обезбеђују се у буџету општине Ковачица и наменски се 
преносе на жиро рачун Центра за социјални рад 
Ковачица према врстама права и облика социјалне 
заштите. 
Средства за услуге предвиђене овом Одлуком обезбеђују 
се у буџету општине Ковачица и наменски се преносе на 
жиро рачун пружаоца услуге. 
У буџету општине Ковачица опредељују се и потребна 
средства за финансирање радника на обављању послова 
социјалног рада из надлежности локалне самоуправе. 
 

Члан 53. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о социјалној заштити грађана општине 
Ковачица("Сл.лист општине Ковачица" бр. 7/6 и 8/7). 
 

Члан 54. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Ковачица". 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:06-5/14-01   ПРЕДСЕДНИК С.О. 
Дана:14.03.2014.г.      Пушкар Јано с.р. 
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Na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji 
(''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – 
odluka US,  24/11, 121/12, 50/13 – odluka US i 54/13 – 
odluka US), člana 9. stav 5. Zakona o strateškoj proceni 
uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br. 
135/2004 i 88/2010) i člana 35. Statuta opštine Kovačica 
("Službeni list opštine Kovačica" br.13/08, 9/09), Skupština 
opštine Kovačica, po pribavljenom mišljenju Komisije za 

planove br.350-74/13-04 od 18.12.2013.god., na sednici 
održanoj  14.03.2014. god. donosi 
 

O D L U K U  
O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

OPŠTINE KOVAČICA 
 

Član 1.  
 
Pristupa se izradi Izmena i dopuna Prostornog plana Opštine 
Kovačica ("Sl. list Opštine Kovačica" , br. 13/12) (u daljem 
tekstu: Plan).  

Član 2.  
 
Izmene i dopune Prostornog plana Opštine Kovačica odnose 
se na kompletan obuhvat Prostornog plana Opštine Kovačica. 
 
Grafički prikaz granice obuhvata Izmena i dopuna Prostornog 
plana Opštine Kovačica je sastavni deo ove Odluke. 
 

Član 3. 
 
Izrada Izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Kovačica 
je rezultat procesa stalnog praćenja i ocjenjivanja stanja u 
prostoru.  
 
Izmenama i dopunama Plana pristupa se zbog uočenih 
tehnièkih neusklaðenosti i zbog utvrđene potrebe 
redefinisanja planskih rešenja, čime će se omogućiti 
nedvosmisleno tumačenje odredbi za sprovođenje i efikasnija 
realizacija planiranih sadržaja. 

Član 4. 
 

Izmene i dopune Prostornog plana Opštine Kovačica  odnose 
se na sledeæe:  
 

1. dozvoliti izgradnju energetskih proizvodnih objekata 
koji bi koristili obnovljive izvore energije u okviru 
radnih kompleksa i radnih zona u naseljima i van 
naselja; 

2. preispitati pravila građenja; 
3. preispitati pravila uređenja i građenja elektronske 

komunikacione infrastrukture (grafički i tekstualno); 
4. definisati novu trasu planiranog razvodnog gasovoda 

za Opštinu Opovo (po potrebi grafički i tekstualno); 
5. definisati odredbu "da na teritoriji Opštine Kovačica 

nije predviđeno nikakvo postrojenje za sakupljanje, 
transport, skladištenje, tretman i odlaganje opasnog 
otpada, odnosno da izgradnja takvog objekta nije 
moguća" a u skladu sa Odlukom da na teritoriji 
Opštine Kovačica nije predviđeno nikakvo 
postrojenje za sakupljanje, transport, skladištenje, 
tretman i odlaganje opasnog otpada, odnosno da 
izgradnja takvog objekta nije moguća, doneta od 
strane Skupštine Opštine Kovačica na sednici 
održanoj dana 19.02.2013.g. pod br. 06-8/13-01, 
objavljenoj u Službenom listu Opštine Kovačica 
br.4/13; 

6. izmena šematskog prikaza uređenja naselja Padina 
br.3.2 u delu koji se odnosi na namenu parcela 
obuhvaćenih između ulica Jana Čajaka i Omladinska.  

 
Član 5. 

 
Prilikom izrade Izmena i dopuna Prostornog plana Opštine 
Kovačica,  ne izrađuje se Koncept Plana već se odmah 
pristupa izradi Nacrta Plana. 
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Član 6. 
 

Rok za izradu Plana je 6 (šest) meseci od dana stupanja na 
snagu ove odluke. 

Član 7. 
 

Nosilac izrade Plana je Odeljenje za urbanizam, stambeno-
komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i 
energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine 
Kovačica. 

 
Izrada Plana ustupa se u skladu sa zakonom kojim se uređuju 
javne nabavke. 

Član 8.  
 
Sredstva za izradu Plana obezbediće se iz budžeta Opštine 
Kovačica. 

Član 9.  
 

Sastavni deo ove odluke je Odluka o nepristupanju izradi 
Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana 
Opštine Kovačica na životnu sredinu, koju je usvojila 
Skupština opštine Kovačica, na sednici održanoj dana 
14.03.2014.godine. 

Član 10.  
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja 
u "Službenom listu Opštine Kovačica ''. 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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Na osnovu člana 5. i člana 9. stav 2. Zakona o proceni uticaja 
na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 
135/04 i 88/10), članova 20 i 32. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 
129/07) i člana 35. Statuta opštine Kovačica („Službeni list 
opštine Kovačica“, broj 13/08 i 9/09), Skupština opštine 

Kovačica na sednici održanoj dana 14.03. 2014. godine 
donela je 
 

ODLUKU 
o ne pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu 
sredinu izmena i dopuna Prostornog plana opštine Kovačica 

 
Član 1. 

 
Ne pristupa se izradi Strateške procene uticaja izmena i 
dopuna Prostornog plana opštine Kovačica na životnu 
sredinu, (u daljem tekstu: Strateška procena). 
 

Član 2. 
 

Cilj donošenja izmena i dopuna Prostornog plana opštine 
Kovačica (u daljem tekstu: Plan) su uočene tehničke 
neusklađenosti i utvrđene potrebe redefinisanja planskih 
rešenja, čime će se omogućiti nedvosmisleno tumačenje 
odredbi za sprovođenje i efikasnija realizacija planiranih 
sadržaja. 

Član 3. 
 

Razlozi za ne pristupanje izradi Strateške procene definisani 
su na osnovu mogućih uticaja plana na sledeći način: 
- osnovni razlog zbog kojeg nije potrebna izrada strateške 

procene uticaja Plana na životnu sredinu je da je za 
Prostorni plan opštine Kovačica urađena Strateška 
procena uticaja na životnu sredinu, kao i Izveštaj o 
strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, na koji je 
saglasnost dalo Odeljenje za urbanizam, stambeno-
komunalne i inspekcijske poslove, sada Odeljenje za 
urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu 
životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinske 
pravne i inspekcijske poslove; 

- mišljenje Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu 
delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, 
imovinsko pravne i inspekcijske poslove je da se za 
predmetni Plan ne pristupi izradi Strateške procene; 

- razlog ne pristupanja izradi Strateške procene je i taj da 
se može smatrati da će planska rešenja doprineti zaštiti 
životne sredine u više aspekata: 

 energetski proizvodni kompleksi koji koriste 
obnovljive izvore energije značajno doprinose 
zaštiti životne sredine 

 odredba „da na teritoriji opštine Kovačica nije 
predviđeno postrojenje za sakupljanje, 
transport, skladištenje, tretman i odlaganje 
opasnog otpada, odnosno da izgradnja takvog 
objekta nije moguća“ sprečava pojave rizika 
zagađenja životne sredine. 

 
Član 4. 

 
Razmatraju se sledeći kriterijumi za određivanje mogućih 
karakteristika značajnih uticaja Plana na životnu sredinu 
shodno članu 6. Zakona o strateškoj proceni uticaja na 
životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 
135/04 i 88/10): 

- značaj Plana za zaštitu životne sredine i održivi 
razvoj; 

- problemi zaštite životne sredine Plana i mogućnost 
uticaja Plana na vazduh, vode, zemljište, mikro, 
biljni i životinjski svet, staništa i biodiverzitet; 

- uticaj Plana na stanovništvo i zdravlje žitelja opštine 
Kovačica; 

- karakteristike uticaja Plana na životnu sredinu, 
naročito u smislu verovatnoće, intenziteta, 
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složenosti, trajanja, učestalosti, ponavljanja, 
prostorne dimenzije, pojave rizika po ljudsko 
zdravlje i sredinu,delovanja na oblasti od prirodne, 
kulturne i druge važnosti i delovanja na ugrožene 
oblasti i dr. 

U vezi sa navedenim kriterijumima konstatuje se da su 
planska rešenja u svim oblastima integrisana sa zaštitom 
životne sredine i da realizacijom predloženih rešenja neće 
doći do značajnijih negativnih uticaja na životnu sredinu. 
Naprotiv aktivnosti na izgradnji energetskih proizvodnih 
objekata i odredba „da na teritoriji opštine Kovačica nije 
predviđeno postrojenje za sakupljanje, transport, skladištenje, 
tretman i odlaganje opasnog otpada, odnosno da izgradnja 
takvog objekta nije moguća“ imaće pozitivne efekte na stanje 
životne sredine. 
Neće se razmatrati sledeći kriterijumi za određivanje 
mogućih karakteristika značajnih uticaja Plana na životnu 
sredinu: 

- prekogranična priroda uticaja-smatra se da ih neće 
biti; 

- kumulativna i sinergijska priroda uticaja-smatra se 
da će takvi uticaji na zagađenje životne sredine biti 
zanemarljivi. 

-  
 

Član 5. 
 

Ova odluka je sastavni deo Odluke o izradi izmena i dopuna 
Prostornog plana opštine Kovačica. 
 

Član 6. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja 
u „Službenom listu opštine Kovačica“. 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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Na osnovu čl. 35. Statuta opštine Kovačica ( „SL.list opštine 
Kovačica“ 13/08, 9/09), Skupština opštine Kovačica na 
sednici održanoj dana 14.03.2014.g. donosi 
 

O D L U K U 
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O BUDŽETSKOJ 

INSPEKCIJI I REVIZIJI  NA TERITORIJI OPŠTINE 
KOVAČICA (Sl.list opštine Kovačica br.6 /2004) 

 
Član 1. 

 
Ovom odlukom prestaje da važi Odluka  o budžetskoj 
inspekciji i reviziji na teritoriji opštine Kovačica („Sl.list 
opštine Kovačica br. 6/2004). 
 

Član2. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja  
u  „Sl.listu opštine Kovačica“. 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
 
 

16 
 
Na osnovu čl. 92. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik  
Republike Srbije „ br 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
i 93/2012, 62/2013, 63/2013) i čl. 35. Statuta opštine 
Kovačica  (“Sl.list opštine Kovačica“ br.13/08, 9/09), 
Skupština opštine Kovačica na sednici održanoj dana 
14.03.2014.g. donosi sledeću 
 

O D L U K U 
O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA 

 
 

Član 1. 
 
Odobrava se, uz saglasnost Državne revizorske institucije 
broj 400-238/2014-04 od 31.01.2014.g., angažovanje 
eksternog revizora za vršenje revizije Završnog računa 
budžeta opštine Kovačica za 2013.g. 
 

Član 2. 
 
Prihvata se ponuda ovlašćenog  revizora  „MC GLOBAL 
AUDIT“ doo, Resavska 68, Beograd za vršenje eksterne 
revizije Završnog računa budžeta opštine Kovačica za 
2013.g. 

Član 3. 
 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 
“Sl.listu opštine Kovačica“. 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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Na osnovu člana 35. Statuta opštine Kovačica ( Sl.list 
Opštine Kovačica br.13/08 i 9/09) Skupština opštine 
Kovačica na  sednici оdržanoj dana  14.03.2014. godine 
donela je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izveštaja o radu Javnog pravobranilaštva Opštine 

Kovačica  za 2013. g.  
 

I. 
 

USVAJA SE Izveštaj o radu Javnog pravobranilaštva Opštine 
Kovačica  za 2013. g. 

II. 
 
Zaključak objaviti u Službenom listu Opštine Kovačica 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 

 
18 

 
Na osnovu člana 35. Statuta opštine Kovačica (Sl.list Opštine 
Kovačica br.13/08 i 9/09) Skupština opštine Kovačica na  
sednici оdržanoj dana  14.03.2014. godine donela je 
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Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine 

Kovačica  za 2013. g.  
 

I. 
 

USVAJA SE Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine 
Kovačica za 2013. g. 

II. 
 
Zaključak objaviti u Službenom listu Opštine Kovačica 

 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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Na osnovu člana 35 Statuta Opštine Kovačica( Službeni list 
opštine Kovačica br. 13/08 i 9/09 ) i člana  4. tačka 2. Odluke 
o obrazovanju štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine 
Kovačica ( Službeni list opštine Kovačica br. 3/11 ) 
Skupština opštine Kovačica na  sednici održanoj dana 
14.03.2014 godine, donela je  
 

REŠENJE 
O RAZREŠENJU I IMENOVANJU DVA ČLANA ŠTABA 

ZA VANREDNE SITUACIJE 
ZA TERITORIJU OPŠTINE KOVAČICA 

 
Član 1. 

 
Razrešavaju se članovi Štaba za vanredne situacije za 
teritoriju opštine Kovačica imenovani Rešenjem SO 
Kovačica broj 06-37/11 od 14.06.2011.g 

 
-Petrovič Ondrej, član Štaba za vanredne situacije, 
-Vukadin Gojko, član Štaba za vanredne situacije, 
 

Član 2. 
 

Imenuju se za članove Štaba za vanredne situacije za 
teritoriju opštine Kovačica: 

 
-Petraš Jan, iz Padine, direktor RTVOK Kovačica, 
-Kinčeš Bela, iz Debeljače, direktor Direkcije za izgradnju 
Opštine Kovačica,  

Član 3. 
 

Mandat imenovanim članovima traje do isteka mandata Štaba 
za vanredne situacije za teritoriju opštine Kovačica, 
imenovanog Rešenjem SO Kovačica broj 06-37/11 od 
14.06.2011.g 

Član 4. 
 

Rešenje objaviti  u Službenom listu opštine Kovačica. 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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Na  osnovu člana 35. Statuta Opštine Kovačica („Sl. list 
Opštine Kovačica“ broj 13/08 i 9/09), Skupština Opštine 
Kovačica na sednici održanoj dana 14.03.2014.g. donela je: 
 

REŠENJE  
O RAZREŠENJU  I IMENOVANJU DIREKTORA 
GALERIJE NAIVNE UMETNOSTI KOVAČICA 

 
I. 
 

RASPIR MARIJA, iz Kovačice, ul. Dr. Janka Bulika 16. 
razrešava se sa funkcije  direktora Galerije naivne umetnosti 
Kovačica. 

II. 
 
RASPIR MARIJA, iz Kovačice, ul. Dr. Janka Bulika 16. 
imenuje se za direktora Galerije naivne umetnosti Kovačica, 
na mandatni period od 4 godine. 

 
III. 

 
Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Kovačica“ 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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Na osnovu člana 54 Zakona o osnovama sistema obrazovanja 
i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ broj 72/09) i člana 35. Statuta 
opštine Kovačica („Službeni list opštine Kovačica“ br. 13/08 
i 9/09), Skupština opštine Kovačica, na sednici održanoj  
14.03.2014.g. donosi 

 
R E Š E N J E 

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA 
ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „LUKRECIJA 

ANKUCIĆ“ SAMOŠ 
 

Član 1. 
 

Razrešava se dužnosti člana  školskog odbora Osnovne škole 
„Lukrecija Ankucić“ Samoš, imenovana iz reda roditelja: 
-MILENA ILIĆ 

Član 2. 
 

Imenuje se za člana školskog odbora Osnovne škole 
„Lukrecija Ankucić“ Samoš iz reda roditelja: 
-DIANA RADOVANOV, iz Samoša, ul. Đure Jakšića 25. 
 

Član 3. 
 

Mandat  članu  školskog  odbora  traje  do  isteka  mandata  
školskog  odbora Osnovne  škole  „Lukrecija Ankucić“  
Samoš  imenovanog   Rešenjem  SO Kovačica br. 06-33/10 
od 14.jula 2010.g.  

Član 4. 
 
Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Kovačica“. 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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 Na osnovu čl. 35. Statuta Opštine Kovačica („Sl. list 
Opštine Kovačica“ br. 13/08,09/09), Skupština opštine 
Kovačica na sednici održanoj dana 14.03.2014. Godine 
donela je 

R E Š E N J E 
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O 

IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GALERIJE 
NAIVNE UMETNOSTI KOVAČICA   

 
I 
 

DAJE SE saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama 
Statuta Galerije naivne umetnosti Kovačica, donetu na 
sednici Upravnog odbora  dana 13.11.2013.  godine. 
 

II 
 

Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Kovačica“. 
 
OPŠTINA KOVAČICA 
SKUPŠTINA OPŠTINE 
Broj:06-5/14-01  PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Dana:14.03.2014.g  Puškar Jano s.r. 
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 S A D R Ž A J  
Reg.br.  

Skupština opštine 
 

Str. 

 Rešenja  
6 РЕШЕЊЕ  О   ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОВАЧИЦА 
5 

7 РЕШЕЊE О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА 

5 

8 REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 
OPŠTINE KOVAČICA 

5 

9 REŠENJE  O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 
OPŠTINE KOVAČICA  

6 

10 REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOVAČICA 6 
11 REŠENJE  O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOVAČICA 6 

 Odluke  
12 ОДЛУКA О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА 
6 

13 ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE KOVAČICA 11 
14 ODLUKA o ne pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna 

Prostornog plana opštine Kovačica 
12 

15 ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O BUDŽETSKOJ INSPEKCIJI I REVIZIJI  NA 
TERITORIJI OPŠTINE KOVAČICA (Sl.list opštine Kovačica br.6 /2004) 

13 

16 ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA 13 
 Zaključci  

17 ZAKLJUČAK o usvajanju Izveštaja o radu Javnog pravobranilaštva Opštine Kovačica  za 2013. g.  13 
18 ZAKLJUČAK  o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Kovačica  za 2013. g.  13 
19 REŠENJE  O RAZREŠENJU I IMENOVANJU DVA ČLANA ŠTABA ZA VANREDNE 

SITUACIJE ZA TERITORIJU OPŠTINE KOVAČICA 
14 

20 REŠENJE   O RAZREŠENJU  I IMENOVANJU DIREKTORA GALERIJE NAIVNE 
UMETNOSTI KOVAČICA 

14 

21 R E Š E N J E  O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA 
OSNOVNE ŠKOLE „LUKRECIJA ANKUCIĆ“ SAMOŠ   

14 

22 R E Š E N J E  O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA GALERIJE NAIVNE UMETNOSTI KOVAČICA   

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdavač: SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA, Odgovorni urednik: Dipl.prav. Dušanka Aleksić 
Telefon: 661-122, lokal 109. Pretplata: Opštinska uprava SO Kovačica, 

Žiro račun 840-52640-27 NBS Uprava za trezor Pančevo 
Slog i štampa: D.o.o. Širka Projekt, Padina. 

 
 


