
На основу члана 20. Правилника о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводства и 

рачуноводственим политикама у Установи за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта „ 

Ковин, а у вези са чланом 6 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и 

обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у Установи за 

пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин број 5-407/2022 од 27.12.2022. 

године и у складу са чланом 4. Правилника о начину и роковима  вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем („Сл.гласник РС“ број 89/2020)  
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ, дана 28.12.2022. године, доноси 

                                                     

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА  ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

УСТАНОВЕ ЛАСТА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

I Образује се централна комисија за  попис имовине и обавеза Установе „Ласта“ Ковин са 

стањем на дан 31.12.2022. године.  

Комисија ће руководити радом Комисије оформљене од стране директора : нефинансијске 

имовине у сталним средствима, нефинасијске имовине у припреми и дугорочне финансијске 

имовине, сопствених извора сталне имовине и дугорочних обавеза; 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  

ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/19), Правилника о начину и роковима  вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл.гласник РС“ број 89/2020), 

Правилника о организацији буџетског рачуноводстваи рачуноводства и рачуноводственим 

политикама у Установи за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта „ Ковин број: 5-

406/2022 од 27.12.2022.године и Правилника о организацији и спровођењу пописа 

имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у Установи 

за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин број 5-407/2022 од 

27.12.2022. године.  

         
  III  Централна комисија за попис имовине и обавеза Установе „Ласта“  образује се у 

саставу: 

 

         1.Карличић Милена,председник    

         2.Филип Филиповић, заменик  

         3.Данијела Ракић,члан     

 

 

Доставити: 

1. Пописној комисији 

3. Шефу рачуноводства 

4. Архиви                                 

 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ  

Број: 1-411/2022 од 28. децембра 2022. године 

 

 

         ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ  

        Јована Јовашевић, мастер економиста 

                                                                                           


