
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XIV  БРОЈ 17 КОВИН, 27. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 

  
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 

217. 
  

 
На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/14,  68/2015, 103/2015 
и 99/2016 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – 
др. Закон) и члана 39. став 1. тачка 2.Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН  је, на седници од 27.12.2016. године,  донела     

 
ОДЛУКУ О  

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОВИН  
 ЗА 2017. ГОДИНУ 

  
I  ОПШТИ ДЕО  

 
Члан 1. 

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ковин за 2017. годину (у даљем 
тексту : буџет), састоје се од : 

Укупни приходи и примања буџета општине Ковин (у даљем тексту: буџет) и издаци и 
расходи, утврђују се у износу од   899.500.000  динара. 

- Вишак прихода из ранијих година износи   314.517.811 динара.  
             - Укупни приходи и примања у 2017. години и вишак прихода из ранијих година укупно 

износе  1.214.017.811 динара. 
             - Укупни расходи и издаци у 2017. години, укључујући и суфицит, укупно износе  

1.214.017.811 динара. 
Укупна средства из осталих извора, укључујући и суфицит, износе 37.971.031 динар. 

 
 

ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА 
 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА 
 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине 

7 + 8 896,200,000 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 

4 + 5 1,213,955,311 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -317,755,311 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика) категорија 62 

62  
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

5. 
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 
92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 

92   

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5)+(92 - 62) -317,755,311 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91  

2. 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 
9221, 9219, 9227, 9228) 

92 3,300,000 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 314,517,811 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине која није у 
циљу спровођења јавних политика (део 62) 

6211 62,500 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61  

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) -317,755,311 

 
Члан 2. 

 

Укупни приходи и примања буџета по економској класификацији утврђују се у билансу 
примања и издатака буџета општине Ковин за 2017 годину, и то: 
 

2017.  

Класа/ 
Категорија/ 

Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из 

буџета 
Структ- 
ура % 

 Средства 
из 

осталих 
извора  

 Укупна 
јавна 

средства  

    
Пренета средства из претходне године 314,517,811 25.9% 

        
4,494,612      

          
319,012,423      

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  895,200,000 73.7% 

      
30,001,829      

          
925,201,829      

710000   ПОРЕЗИ 450,607,049 37.1%   
          

450,607,049      

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

303,096,000 25.0%   
          

303,096,000      

  711110 Порез на зараде 
      

263,860,000      
21.7%   

          
263,860,000      

  711120 
Порез на приходе од самосталних 
делатности  

        
16,736,000      

1.4%   
            

16,736,000      

  711140 Порез на приходе од имовине 
             

500,000      
0.0%   

                 
500,000      

  711190 Порез на друге приходе 
        

22,000,000      
1.8%   

            
22,000,000      

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 116,173,049 9.6%   
          

116,173,049      

  713100 Порез на имовину  
        

81,000,000      
6.7%   

            
81,000,000      

  713310 Порез на наслеђе и поклон 
          

3,950,000      
0.3%   

              
3,950,000      

  713420 
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности 

        
31,223,049      

2.6%   
            

31,223,049      

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 25,755,000 2.1%   
            

25,755,000      
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2017.  

Класа/ 
Категорија/ 

Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из 

буџета 
Структ- 
ура % 

 Средства 
из 

осталих 
извора  

 Укупна 
јавна 

средства  

  714513 
Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 

          
6,900,500      

0.6%   
              

6,900,500      

  714552 Боравишна такса 
             

460,500      
    

                 
460,500      

  714562 
Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 

        
18,000,000      

1.5%   
            

18,000,000      

  714572 
Комунална такса за држање средстава за 
игру  

             
119,000      

    
                 

119,000      

  714573 
Комунална такса за коришћење витрина 
ради излагања робе ван пословних 
просторија 

             
275,000      

    
                 

275,000      

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 5,583,000 0.5%   
              

5,583,000      

  716111 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 

          
5,583,000      

0.5%   
              

5,583,000      

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 310,230,754 25.6% 
        

8,317,439      
          

318,548,193      

732000   
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

    
           

317,439      
                 

317,439      

  732140 
Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа градова 

    
           

317,439      
                 

317,439      

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 

310,230,754 25.6% 8,000,000      318,230,754      

  733152 
Наменска средства РС за спровођење 
Програма малих школа 

    
        

8,000,000      
              

8,000,000      

  733156 Текући наменски трансфери из АПВ за 
побољшање услуга социјалне заштите 

4,829,951 0.4%   
              

4,829,951      

  
733156 

Текући наменски трансфери из АПВ 
(регресирање превоза ученика 
 и студената) 

4,060,000 0.3%   
              

4,060,000      

  733158 Текући ненаменски трансфери од АПВ 223,438,083 18.4%   
          

223,438,083      

  733252 
Капитални наменски трансфери из АПВ - 
суфинансирање Главног пројекта 
атмосферске канализације 

1,838,639 0.2%   
              

1,838,639      

  733252 
Капитални наменски трансфери из АПВ - 
суфинансирање започињања новог 
поступка комасације 

36,850,000 3.0%   
            

36,850,000      

  733252 
Капитални наменски трансфери из АПВ  
- изградња кишне канализације у блоку 
116 

27,522,680 2.3%   
            

27,522,680      

  733252 
Капитални наменски трансфери из АПВ  
- санација саобраћајница у блоку 116 

11,691,401 1.0%   
            

11,691,401      

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 134,233,197 11.1% 
      

20,284,390      
          

154,517,587      

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 103,340,000 8.5%   
          

103,340,000      

  741151 
Приходи буџета општине  од камата на 
средства консолидованог рачуна трезора 

        
16,000,000      

1.3%   
            

16,000,000      
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2017.  

Класа/ 
Категорија/ 

Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из 

буџета 
Структ- 
ура % 

 Средства 
из 

осталих 
извора  

 Укупна 
јавна 

средства  

  741516 
Накнада за коришћење минералних 
сировина 

        
11,000,000      

0.9%   
            

11,000,000      

  741522 
Средства остварена од давања у закуп  
пољопривредног земљишта у државној 
својини 

        
74,650,000      

6.1%   
            

74,650,000      

  741526 Накнада за коришћење шума 
             

680,000      
0.1%   

                 
680,000      

  741531 

Комунална такса за коришћење простора 
на јавним површинама или испред 
пословног простора у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и 
других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности 

             
510,000      

    
                 

510,000      

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

             
500,000      

    
                 

500,000      

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 

18,780,000 1.5% 
      

18,937,890      
            

37,717,890      

  742151 
Приходи од продаје добара и услуга од 
стране тржишних организација у корист 
нивоа општине 

    
        

2,000,000      
              

2,000,000      

  742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користе општине и 
индиректни корисници њиховог буџета 

          
6,000,000      

0.5%   
              

6,000,000      

  742153 
Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа општина  

          
6,480,000    

0.5%   
              

6,480,000      

  742154 
Накнада по основу конверзије права 
коришћења у право својине у корист 
нивоа општина 

             
500,000      

    
                 

500,000      

  742155 

Приход од давања на коришћење 
непокретности у општинској својини, 
које користе општине и њихови 
корисници 

    
           

500,000      
                 

500,000      

  742156 
Приходи остварени по основу пружања 
услуга боравка деце у предшколским 
установама у корист нивоа општина 

    
      

13,133,200     
            

13,133,200      

  742251 Општинске административне таксе 
          

1,200,000      
0.1%   

              
1,200,000      

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 

          
1,000,000      

0.1%   
              

1,000,000      

  742255 
Такса за озакоњење објеката у корист 
нивоа општина 

             
400,000      

    
                 

400,000      

  742351 Приход општинских органа управе 
          

3,000,000      
0.2%   

              
3,000,000      

  742372 
Приходи индиректних корисника буџета 
локалне самоуправе који се остварују 
додатним активностима 

             
200,000      

  
        

1,309,690      
              

1,509,690      

  742378 
Родитељски динар за ваннаставне 
активности 

    
        

1,995,000      
              

1,995,000      

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

4,750,000 0.4% 
                       

-      
              

4,750,000      
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2017.  

Класа/ 
Категорија/ 

Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из 

буџета 
Структ- 
ура % 

 Средства 
из 

осталих 
извора  

 Укупна 
јавна 

средства  

  743324 
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје, предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима 

4,300,000 0.4%   
              

4,300,000      

  743351 
Приходи од новчаних казни за прекршаје 
у корист нивоа општина 

450,000     
                 

450,000      

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

    300,000 
                 

300,000      

  744151 
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа 
општина 

    300,000 
                 

300,000      

745000   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 

7,363,197 0.6% 1,046,500 
              

8,409,697      

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 6,477,197 0.5% 1,046,500 
              

7,523,697      

  745154 
Закупнина за стан у општинској својини 
у корист нивоа општина 

886,000 0.1%   
                 

886,000      

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

             
129,000      

  
        

1,400,000      
              

1,529,000      

771000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

    
        

1,400,000      
              

1,400,000      

  771111 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода  

    
        

1,400,000      
              

1,400,000      

772000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

             
129,000      

    
                 

129,000      

  772114 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода буџета општине из претходне 
године 

             
129,000      

    
                 

129,000      

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

1,000,000 0.1%   
              

1,000,000      

840000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 
1,000,000 

0.1% 
                

1,000,000      

  
841151 Примања од продаје земљишта 

          
1,000,000      

0.1%   
              

1,000,000      

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

3,300,000 0.3%   
              

3,300,000      

920000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ 

3,300,000 0.3%   
              

3,300,000      

  921551 
Примања од отплате кредита датих 
домаћим јавним нефинансијским 
институцијама у корист нивоа општина 

          
3,300,000      

0.3%   
              

3,300,000      

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИН. ИМОВИНЕ 

899,500,000 74.1% 
      

30,001,829      
          

929,501,829      

  
3+7+8+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

1,214,017,811 100.0% 
      

34,496,441      
       

1,248,514,252      
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Члан 3. 
 

Издаци буџета општине Ковин за 2017. годину, у укупном износу од 1.214.017.811 динара 
по програмима, утврђују се у следећим износима: 
 

Шифра 

Програм 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

Назив 
Средства из 

буџета 
Структ- 
ура % 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Урбанизам и просторно 
планирање 

26,010,000 2.1%   26,010,000 

  1101-0002 
Спровођење урбанистичких и просторних 
планова 

18,061,480 1.5%   18,061,480 

  1101-П1 
Израда Главног пројекта атмосферске 
канализације за насељено место Ковин 

5,948,520 0.5%   5,948,520 

  1101-П2 
Куповина парцела за решавање прилаза 
објектима у власништву општине  Ковину 

2,000,000 0.2%   2,000,000 

1102   Програм 2.  Комуналне делатности 112,367,725 9.3% 3,000,000 115,367,725 

  1102-0001 Управљање / одржавање јавним осветљењем 33,155,000 2.7%   33,155,000 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 6,500,000 0.5%   6,500,000 

  1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 800,000 0.1%   800,000 

  1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 1,600,000 0.1%   1,600,000 

  1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 10,000,000 0.8%   10,000,000 

  1102-0009 Остале комуналне услуге 39,841,725 3.3%   39,841,725 

  1102-П1 
Реконструкција водоводне мреже - замена 
азбестних цеви 

5,009,000 0.4%   5,009,000 

  1102-П2 Санација главне црпне станице у Ковину 6,500,000 0.5%   6,500,000 

  1102-П3 Изградња капеле на гробљу у Плочици 7,000,000 0.6%   7,000,000 

  1102-П4 
Куповина земљишта и помоћног објекта за 
комуналне потребе у Гају 

902,000 0.1%   902,000 

  1102-П5 
Постројење за прераду воде за пиће насеља 
Баваниште 

1,060,000 0.1% 3,000,000 4,060,000 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 105,180,130 8.7%   105,180,130 

  1501-0001 
Унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента 

3,083,000 0.3%   3,083,000 

  1501-0002 Мере активне политике запошљавања 5,000,000 0.4%   5,000,000 

  1501-П1 
Инфраструктурно опремање индустријске 
зоне, блок 119 - трафо станица 

1,000,000 0.1%   1,000,000 

  1501-П2 

Инфраструктурно опремање индустријске 
зоне, део блока 116 

67,397,130 5.6%   67,397,130 

  1501-П3 

Извођење радова на изградњи 
саобраћајнице, фекалне канализације, 
водовода и јавне расвете у делу Блока 96 у 
Ковину 

6,000,000 0.5%   6,000,000 

  1501-П4 

Извођење радова на изградњи  фекалне 
канализације, водовода, флексибилно 
предизолованог водовода, јавног осветљења 
код Хитне помоћи у Ковину 

22,700,000 1.9%   22,700,000 

1502   Програм 4.  Развој туризма 7,809,000 0.6%   7,809,000 

  1502-0002 Промоција туристичке понуде 7,809,000 0.6%   7,809,000 

0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 122,119,781 10.1%   122,119,781 

  

0101-0001 
Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници 

52,899,781 4.4%   52,899,781 

  0101-П1 Комасација 69,220,000     69,220,000 
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0401   Програм 6.  Заштита животне средине 43,985,000 3.6%   43,985,000 

  0401-0001 Управљање заштитом животне средине  37,580,000 3.1%   37,580,000 

  
0401-0002 Праћење квалитета елемената животне 

средине 
1,200,000 0.1%   1,200,000 

  0401-0003 Заштита природе 305,000     305,000 

  

0401-П1 
Подизање и одржавање пољозаштитних и 
путних појасева и пошумљавање 

4,900,000 0.4%   4,900,000 

0701   Програм 7.  Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 74,903,420 6.2%   74,903,420 

  0701-0001 Управљање саобраћајем 600,000     600,000 

  0701-0002 Одржавање саобрајне инфраструктуре 74,303,420 6.1%   74,303,420 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 72,320,960 6.0% 24,578,200 96,899,160 

  2001-0001 Функционисање предшколских установа  34,852,000 2.9% 24,578,200 59,430,200 

  2001-П1  Изградња вртића 36,268,960 3.0%   36,268,960 

  2001-П2 Санација крова  у ПУ "Наша радост" 600,000     600,000 

  2001-П3 
Набавка намештаја у ПУ "Наша радост" за 
објекте по насељеним местима 

600,000     600,000 

2002   Програм 9.  Основно образовање 92,042,000 7.6%   92,042,000 

  2002-0001 Функционисање основних школа 90,742,000 7.5%   90,742,000 

  

2002-П1 Опрема за образовање за ОШ "Десанка 
Максимовић" Ковин 

300,000     300,000 

  

2002-П2 Ограда око објекта  школе  ОШ "Ђура 
Филиповић"  у Плочичком риту 

1,000,000 0.1%   1,000,000 

2003   Програм 10. Средње образовање 19,151,000 1.6%   19,151,000 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 18,651,000 1.5%   18,651,000 

  2003-П1 
Набавка рачунара за Гимназију и ек. школу 
"Бранко Радичевић" Ковин  

500,000   500,000 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 109,565,493 9.0% 1,812,051 111,377,544 

  0901-0001 Социјалне помоћи 31,627,000 2.6%   31,627,000 

  0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја 60,000    60,000 

  
0901-0003 

Подршка социо-хуманитарним 
организацијама 

1,375,000 0.1%   1,375,000 

  0901-0005 Активности Црвеног крста 12,662,342 1.0%   12,662,342 

  0901-0006 Подршка деци и породицама са децом 42,725,700 3.5%   42,725,700 

  
0901-П1 Откуп сеоског домаћинства за избегла, ИРЛ 

и повратнике по споразуму о реадмисији 
500,000    500,000 

  
0901-П2 Доходовне активности за избегла, ИРЛ и 

повратнике по споразуму о реадмисији 
400,000    400,000 

  
0901-П3 

Додела грађевинског материјала за избегла, 
ИРЛ и повратнике по споразуму о 
реадмисији 

200,000    200,000 

  0901-П4 Унапређење образовања Рома 250,000    250,000 

  0901-П5 Унапређење запошљавања Рома 50,000    50,000 

  0901-П6 Унапређење здравља Рома 50,000    50,000 

  0901-П7 Унапређење услова становања Рома 3,116,000 0.3%   3,116,000 

  
0901-П8 Коришћење обновљивих ресурса и 

укључивање локалних Рома у запошљавање 
  1,812,051 1,812,051 
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  0901-П9 Дневни боравак лица са сметњама у развоју 11,129,951 0.9%   11,129,951 

  0901-П10 Дечија недеља 357,000    357,000 

  
0901-П11 

Трајна стамбена и инфраструктурна решења 
за Роме 

5,062,500 0.4%   5,062,500 

1801   Програм 12.  Здравствена заштита 37,140,800 3.1%   37,140,800 

  
1801-0001 

Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 4,790,800 0.4%   4,790,800 

  1801-0002 Мртвозорство 250,000    250,000 

  
1801-0003 

Спровођење активности из области 
друштвене бриге за јавно здравље 600,000    600,000 

  1801-П1 
Изградња објекта хитне медицинске помоћи 
и физикалне медицине са рехабилитацијом 

26,500,000 2.2%   26,500,000 

  1801-П2 Реконсатрукција грејања у ЗС Делиблато 400,000    400,000 

  1801-П3 Реконструкција грејања у ЗС Мраморак 400,000    400,000 

  1801-П4 Набавка опреме за саобраћај 4,200,000 0.3%   4,200,000 

1201   Програм 13.  Развој културе 59,413,000 4.9% 5,106,190 64,519,190 

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  32,351,000 2.7% 4,186,190 36,537,190 

  1201-0002 

Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 8,565,642 0.7% 330,000 8,895,642 

  1201-0003 

Унапређење система очувања и 
представљања културно - историјског 
наслеђа 

2,000,000 0.2%   2,000,000 

  1201-0004 

Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања  5,000,000 0.4%   5,000,000 

  1201-П1 Ковинско културно лето 830,000 0.1% 300,000 1,130,000 

  1201-П2 Фестивал "Клинци певају хитове" 196,358  50,000 246,358 

  1201-П3 Октобарски салон 260,000  30,000 290,000 

  1201-П4 Фотографска колонија "МЕДИА АРТ" 170,000  30,000 200,000 

  1201-П5 Музички фестивал "БОМБ" 330,000  120,000 450,000 

  1201-П6 Театар фест "КОПС" 1,010,000 0.1% 20,000 1,030,000 

  1201-П7 
Споменик погинулима у војним операцијама 
1990-2000. 

500,000   500,000 

  1201-П8 Инвестиционо одржавање зграде биоскопа у 
Дубовцу  

2,000,000 0.2%   2,000,000 

  1201-П9 Инвестиционо одржавање Дома културе у 
Плочици 

600,000    600,000 

  1201-П10 Санација Дома културе у Малом Баваништу 750,000 0.1%   750,000 

  1201-П11 Наставак радова на Задружном дому у 
Делиблату 

4,350,000 0.4%   4,350,000 

  1201-П12 Набавка књига 500,000  40,000 540,000 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 76,634,000 6.3%   76,634,000 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 29,109,000 2.4%   29,109,000 

  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 1,800,000 0.1%   1,800,000 

  1301-0005 Спровођење омладинске политике 425,000    425,000 

  1301-П1 Радови на изградњи хале за  мале спортове у 
Ковину 

24,300,000 2.0%   24,300,000 

  1301-П2 Пројектно-техничка документација за 
изградњу бициклистичке стазе 

1,000,000 0.1%   1,000,000 
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  1301-П3 Изградња базена 20,000,000 1.6%   20,000,000 

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 196,462,221 16.2%   196,462,221 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
135,877,236 11.2%   135,877,236 

  0602-0002 Функционисање месних заједница 20,118,075 1.7%   20,118,075 

  0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво 3,552,000 0.3%   3,552,000 

  0602-0006 Инспекцијски послови 10,440,000 0.9%   10,440,000 

  
0602-0007 Функционисање националних савета 

националних мањина 
100,000    100,000 

  0602-0008 Правна помоћ 1,385,000 0.1%   1,385,000 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 4,000,000 0.3%   4,000,000 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 2,000,000 0.2%   2,000,000 

  0602-0014 Ванредне ситуације 8,230,000 0.7%   8,230,000 

  
0602-П1 

Куповина Дома ЈНА - годишња рата за 2017. 
годину 

800,000 0.1%   800,000 

  0602-П2 Прослава Ковинске славе  60,000    60,000 

  
0602-П3 

Избори за чланове Савета Прве месне 
заједнице 

345,000    345,000 

  
0602-П4 

Избори за чланове Савета Друге месне 
заједнице 

295,000    295,000 

  0602-П5 Прослава сеоске славе у МЗ Баваниште 30,000    30,000 

  
0602-П6 Избори за чланове Савета Месне заједнице 

Баваниште 
345,000    345,000 

  
0602-П7 

Избори за чланове Савета Месне заједнице 
Гај 

300,000    300,000 

  
0602-П8 Организација манифестација "Скореновачке 

летње вечери" и "Дани мађарске кухиње" 
30,000    30,000 

  0602-П9 Сеоска слава у МЗ Скореновац 30,000    30,000 

  
0602-П10 

Избори за чланове Савета Месне заједнице 
Скореновац 

250,000    250,000 

  0602-П11 Прослава Божића у Плочици 30,000    30,000 

  
0602-П12 Манифестација у заборављеним играма и 

вештинама у Плочици 
30,000    30,000 

  
0602-П13 Избори за чланове Савета Месне заједнице 

Плочица 
245,000    245,000 

  0602-П14 Прослава сеоске славе Свете Тројице 30,000   30,000 

  
0602-П15 

Реконструкција крова  на згради месне 
заједнице у Мраморку 

1,471,910 0.1%   1,471,910 

  0602-П16 Набавка ватрогасних возила 5,700,000 0.5%   5,700,000 

  
0602-П17 

Турнир у малом фудбалу  
у Дубовцу 

100,000    100,000 

  0602-П18 Организовање славе МЗ Дубовац  30,000    30,000 

  
0602-П19 

Избори за чланове Савета Месне заједнице 
Дубовац 

243,000    243,000 

  
0602-П20 Избори за чланове Савета Месне заједнице 

Мало Баваниште 
95,000    95,000 

  
0602-П21 Избори за чланове Савета Месна заједнице 

Делиблато 
300,000    300,000 
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2101 
  

Програм 16.  Политички систем локалне 
самоуправе 

46,913,281 3.9%   46,913,281 

  2101-0001 Функционисање скупштине 25,092,856 2.1%   25,092,856 

  2101-0002 Функционисање извршних органа 13,315,000 1.1%   13,315,000 

  2101-П1 Прослава Дана Општине 580,000    580,000 

  2101-П2 Дан ослобођења општине Ковин у I св. Рату 130,000    130,000 

  2101-П3 Протоколарна седница СО Ковин 100,000    100,000 

  
2101-П4 

Избор одборника јединице локалне 
самоуправе 

7,115,425 0.6%   7,115,425 

  2101-П5 Локални акциони план за Роме 580,000   580,000 

0501   Програм 17.  Енергетска ефикасност 12,000,000 1.0%   12,000,000 

  
0501-0001 

Унапређење и побољшање енергетске 
ефикасности и употреба обновљивих извора 
енергије 

1,000,000 0.1%   1,000,000 

  
0501-П1 Инвестиционо одржавање јавне расвете у 

насељеном месту Ковин 
11,000,000 0.9%   11,000,000 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  1,214,017,811 100.0% 34,496,441 1,248,514,252 
 

Рекапитулација расхода по програмској класификацији :  
 

Урбанизам и просторно планирање 26,010,000 
Комуналне делатности 112,367,725 
Локални економски развој 105,180,130 
Развој туризма 7,809,000 
Пољопривреда и рурални развој 122,119,781 
Заштита животне средине 43,985,000 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 74,903,420 
Предшколско васпитање и образовање 72,320,960 
Основно образовање и васпитање 92,042,000 
Средње образовање и васпитање 19,151,000 
Социјална и дечја заштита 109,565,493 
Здравствена заштита 37,140,800 
Развој културе и информисања 59,413,000 
Развој спорта и омладине 76,634,000 
Опште услуге локалне самоуправе 196,462,221 
Политички систем локалне самоуправе 46,913,281 
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 12,000,000 

УКУПНО: 1,214,017,811 
 

Графички приказ структуре буџета по програмској класификацији: 
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Члан 4. 
 

 Планирани издаци буџетских корисника за  2017.  годину, по основној намени, исказују се 
у следећем прегледу:  
 

Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Средства из 

буџета 
Структура 

% 

Средства 
из осталих 

извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
    

868,876,321      
71.6% 

         
30,841,441      

    899,717,762      

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
    

150,215,440      
12.4% 

         
16,040,165      

    166,255,605      

411 Плате и додаци запослених 
    

110,075,239      
9.1% 

         
10,716,200      

    120,791,439      

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
      

19,743,481      
1.6% 

           
2,188,965      

      21,932,446      

413 Накнаде у натури (превоз) 
             

20,000      
0.0% 

              
140,000      

           160,000      

414 Социјална давања запосленима 
        

4,080,000      
0.3% 

           
1,605,000      

        5,685,000      

415 Накнаде за запослене 
      

11,622,720      
1.0% 

           
1,390,000      

      13,012,720      

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
        

4,674,000      
0.4% 

                          
-      

        4,674,000      

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
    

369,557,336      
30.4% 

         
13,486,051      

    383,043,387      

421 Стални трошкови 
      

64,830,005      
5.3% 

           
1,842,176      

      66,672,181      

422 Трошкови путовања 
        

1,554,000      
0.1% 

              
643,000      

        2,197,000      

423 Услуге по уговору 
    

133,860,198      
11.0% 

           
5,033,431      

    138,893,629     

424 Специјализоване услуге 
      

96,610,164      
8.0% 

                
85,000      

      96,695,164      

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
      

54,579,469      
4.5% 

              
560,000      

      55,139,469      

426 Материјал 
    

18,123,500      
1.5% 

           
5,322,444      

      23,445,944      

440 ОТПЛАТА КАМАТА 
             

20,000      
 

                
70,000      

             90,000      

441 Отплата домаћих камата; 
                      

-      
 

                
30,000      

             30,000      

444 
Пратећи трошкови задуживања 

             
20,000      

 
                

40,000      
             60,000      

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
      

12,480,000      
1.0% 

                          
-      

      12,480,000      

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама                                                                

        
9,993,219      

0.8% 
                          

-      
        9,993,219      

4512 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама                                                                

        
2,486,781      

0.2% 
                          

-      
        2,486,781      

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
    

191,701,271      
15.8% 

        
1,120,225      

    192,821,496      

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
    

119,397,951      
9.8% 

                          
-      

    119,397,951      

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
      

11,270,000      
0.9% 

         
-      

      11,270,000      

4641 
Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

      
10,640,800      

0.9% 
                          

-      
      10,640,800      

4642 
Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

      
31,500,000      

2.6% 
                          

-      
      31,500,000      

465 Остале донације, дотације и трансфери  
      

18,892,520      
1.6% 

           
1,120,225      

      20,012,745      

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
      

68,900,000      
5.7% 

                          
-      

      68,900,000      

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
      

68,900,000      
5.7% 

                          
-      

      68,900,000      

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 
      

70,002,274      
5.8% 

      
125,000      

      70,127,274      
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Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Средства из 

буџета 
Структура 

% 

Средства 
из осталих 

извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

481 Дотације невладиним организацијама;      55,099,904      4.5% -            55,099,904      

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 
        

5,992,370      
0.5% 

              
125,000      

        6,117,370      

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 
        

8,710,000      
0.7% 

                          
-      

        8,710,000      

485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа; 

           
200,000      

 
         

-      
           200,000      

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
        

6,000,000      
0.5% 

                          
-      

        6,000,000      

49911 Стална резерва 
        

2,000,000      
0.2% 

                          
-   

        2,000,000      

49912 Текућа резерва 
        

4,000,000      
0.3% 

                          
-      

        4,000,000      

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
    

345,078,990      
28.4% 

           
3,655,000      

    348,733,990      

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
    

342,378,990      
28.2% 

           
3,655,000      

    346,033,990      

511 Зграде и грађевински објекти; 
    

312,128,865      
25.7% 

           
3,612,750      

    315,741,615      

512 Машине и опрема; 
      

20,895,125      
1.7% 

               
2,250      

      20,897,375      

513  Остале некретнине и опрема; 
        

3,400,000      
0.3% 

                          
-      

        3,400,000      

514 Култивисана имовина; 
        

4,900,000      
0.4% 

                          
-      

        4,900,000      

515 Нематеријална имовина 
        

1,055,000      
0.1% 

                
40,000      

        1,095,000      

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
        

2,700,000      
0.2% 

                          
-      

        2,700,000      

541 Земљиште; 
       

2,700,000      
0.2% 

                          
-      

        2,700,000      

620 Набавка финансијске имовине 
             

62,500      
 

                          
-      

             62,500      

621 Набавка домаће фин. Имовине 
             

62,500    
 

                          
-      

             62,500      

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  1,214,017,811 100.0% 34,496,441 1,248,514,252 

 
Члан 5. 

 
 Укупни расходи буџета за 2017. годину разврстани су по следећој функционалној 
класификацији 
 

Функциje Функционална класификација  
Средства из 

буџета 
Структура         

% 
Средства из 

осталих извора 
Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

000 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

       104,602,993       8.6%            1,812,051      
               

106,415,044      

040 Породица и деца;            6,336,700       0.5%                          -      
                   

6,336,700      

070 
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на 
другом месту; 

         44,191,951       3.6%                          -      
              

44,191,951      

090 
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

         54,074,342       4.5%            1,812,051      
                 

55,886,393      

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 224,973,482 18.5% - 224,973,482 

111 Извршни и законодавни органи 46,913,281 3.9% - 46,913,281 

112 Финансијски и фискални послови 6,000,000 0.5% - 6,000,000 

130 Опште услуге; 145,277,236 12.0% - 145,277,236 

133 Остале опште услуге 10,537,090 0.9% - 10,537,090 
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Функциje Функционална класификација  
Средства из 

буџета 
Структура         

% 
Средства из 

осталих извора 
Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

160 
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

16,245,875 1.3% - 16,245,875 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 14,167,000 1.2% - 14,167,000 

330 Судови; 4,937,000 0.4% - 4,937,000 

360 
Јавни ред и безбедност некласификован 
на другом месту 

9,230,000 0.8% - 9,230,000 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 
       329,993,241       27.2%                          -      

               
329,993,241      

411 
Општи економски и комерцијални 
послови 

           8,083,000       0.7%                          -      
                   

8,083,000      

421 Пољопривреда 
       122,119,781       10.1%                          -      

               
122,119,781      

443 Изградња 
       117,078,040       9.6%                          -      

               
117,078,040      

451 
Друмски саобраћај 

         74,903,420       6.2%                          -      
                 

74,903,420      

473 Туризам 
           7,809,000       0.6%                          -      

                   
7,809,000      

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
         61,496,020       5.1%                          -      

                 
61,496,020      

520 Управљање отпадним водама; 
         17,511,020       1.4%                          -      

                 
17,511,020      

550 
Заштита животне средине - истраживање 
и развој; 

         38,780,000       3.2%                          -      
                 

38,780,000      

560 
Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

           5,205,000       0.4%                          -      
                   

5,205,000      

600 
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

       119,343,315       9.8%            3,000,000      
               

122,343,315      

620 Развој заједнице; 
         35,861,480       3.0%                          -      

                 
35,861,480      

630 Водоснабдевање; 
         21,852,560       1.8%            3,000,000      

                 
24,852,560      

640 Улична расвета; 
         44,155,000       3.6%                          -      

                 
44,155,000      

660 
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

         17,474,275       1.4%                          -      
                 

17,474,275      

700 ЗДРАВСТВО 
         37,140,800       3.1%                          -      

                 
37,140,800      

721 Опште медицинске услуге 
         37,140,800       3.1%                          -      

                 
37,140,800      

800 
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 
ВЕРЕ 

       138,787,000       11.4%            5,106,190      
               

143,893,190      

810 Услуге рекреације и спорта; 
         76,209,000       6.3%                          -      

                 
76,209,000      

820 Услуге културе; 
         46,213,000       3.8%            5,106,190      

                 
51,319,190      

830 Услуге емитовања и штампања; 
         15,440,000       1.3%                          -      

                 
15,440,000      

860 
Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификовано на другом месту 

              925,000       0.1%                          -      
                      

925,000      

900 
ОБРАЗОВАЊЕ 

       183,513,960       15.1%          24,578,200      
               

208,092,160      

911 Предшколско образовање 
         72,320,960       6.0%          24,578,200      

                 
96,899,160      

912 Основно образовање 
         92,042,000       7.6%                          -      

                 
92,042,000      

920 Средње образовање; 
         19,151,000       1.6%                          -      

                 
19,151,000      

  
УКУПНО 1,214,017,811 100.0% 34,496,441 1,248,514,252 
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Члан 6.  
 

 Општина Ковин очекује у 2017. години средства из развојне помоћи Европске уније у 
износу од 996.172 евра, односно 124.521.500 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за 
суфинансирање у износу од 175.795 евра, односно  21.762.500 динара, за следеће пријекте: 
 

Укупна вредност у еврима 
за цео период 

Средства за 
суфинансирање у 2017. 

години у РСД 

 
Пројекат 

 
Укупна 

вредност 
пројекта Средства 

ЕУ 
Средства за 

суфинансирање 
У еврима У РСД 

Инвестиционо 
одржавање 

јавне расвете 
у насељеном 
месту Ковин 

600.000 510.000 90.000 90.000 11.000.000 

Назив 
програма: 

Interreg – IPA CBC Romania – Serbia (Прекогранична сарадња Румунија – 
Србија) 

Набавка 
ватрогасних 

возила 
301.967 256.672 45.295 45.295 5.700.000 

Назив 
програма: 

Interreg – IPA CBC Romania – Serbia (Прекогранична сарадња Румунија – 
Србија) 

Изградња 
атмосферске 
канализације 

у ромским 
насељима 

270.000 229.500 40.500 40.500 5.062.500 

Назив 
програма: 

EuropeAid/138222/ID/ACT/RS 

 
 Средства за суфинансирање у 2017. години из става 1. овог члана распоређена су у 
посебном делу ове Одлуке. 

 
Члан 7. 

 
 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018.  и 2019.  годину исказују 
се у следећем прегледу: 
 

Екон.  Износ у динарима  

Клас. 
Редни 
број Опис 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

    КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 
    

278,673,610      
      

90,231,040          55,000,000      

  1 
Израда Главног пројекта атмосферске 
канализације за насељено место Ковин 

        
5,948,520      

                       
-                          -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 2014 

      

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2017       

    
Извори финансирања: 

      

    
- из буџета АПВ 

       1,838,693          
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Екон.  Износ у динарима  

Клас. 
Редни 
број Опис 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

    - из суфицита 
        

4,109,827          

  2 
Реконструкција водоводне мреже - замена 
азбестних цеви 

        
5,009,000      

                       
-                          -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2014.       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2017.       

    Извори финансирања:       

    - из суфицита 
        

5,009,000          

  3 Санација главне црпне станице у Ковину 
        

6,500,000      
                       

-                          -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2017.       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2017.       

    Извори финансирања:       

    - из суфицита 
        

6,500,000          

  4 Изградња капеле на гробљу у Плочици 
        

7,000,000      
                       

-                          -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2017.       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2017.       

    Извори финансирања:       

    - из суфицита 
        

7,000,000          

  5 
Инфраструктурно опремање 
индустријске зоне - део блока 116 

      
67,397,130      

               
-                          -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2016.       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2017       

    Извори финансирања:       

    - из буџета АПВ 39,214,082     

    - из суфицита 28,183,048     

  6 

Извођење радова на изградњи 
саобраћајнице, фекалне канализације, 
водовода и јавне расвете у делу Блока 96 у 
Ковину 

        
6,000,000      

                       
-                          -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2017.       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2017       

    Извори финансирања:       

    - из суфицита 
        

6,000,000          

  7 

Извођење радова на изградњи  фекалне 
канализације, водовода, флексибилно 
предизолованог водовода, јавног 
осветљења код Хитне помоћи у Ковину 

      
22,700,000      

                       
-                          -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2016.       
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Екон.  Износ у динарима  

Клас. 
Редни 
број Опис 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2017       

    Извори финансирања:       

    - из суфицита 
      

22,700,000          

  8 
 Изградња вртића 

      
36,268,960      

      
40,231,040                          -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2016.       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2018       

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода   
      

40,231,040        

    - из суфицита 
      

36,268,960          

  9 
Наставак радова на Задружном дому у 
Делиблату 

        
4,350,000      

                       
-                          -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2016.       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2017       

    Извори финансирања:       

    - из суфицита 
        

4,350,000          

  10 
Радови на изградњи хале за  мале 
спортове у Ковину 

      
24,300,000     

                       
-                          -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2016.       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2017       

    Извори финансирања:       

    - из суфицита 
      

24,300,000          

  11 
Изградња базена 

      
20,000,000      

      
50,000,000          55,000,000      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2017.       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2020       

    Укупна вредност пројекта:        

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода   
      

50,000,000          55,000,000      

    - из суфицита 
      

20,000,000          

  12 

Инвестиционо одржавање јавне расвете у 
насељеном месту Ковин 

      
73,200,000      

                       
-                          -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2017.       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2017       

    Извори финансирања:       
    - из ИПА фондова      62,200,000          
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Екон.  Износ у динарима  

Клас. 
Редни 
број Опис 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

    - из суфицита 
      

11,000,000          

    
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ       

  1 

Изградња објекта хитне медицинске 
помоћи и физикалне медицине са 
рехабилитацијом 

      
26,500,000      

      
15,000,000                          -      

    Година почетка финансирања пројекта: 2013       

    
Година завршетка финансирања пројекта: 
2018       

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода   
      

15,000,000        

    - из суфицита 
      

26,500,000          

 
II  ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 8. 

 
Средства буџета, у износу од 1.214.017.811 динара и средства од додатних прихода 

директних и индиректних корисника средстава буџета, у износу од 34.496.441 динара, укупно   
1.248.514.252  динара  распоређују се на следећи начин: 
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Опис 
Средства из 

буџета   

Средства 
из осталих 

извора 

Укупна 
јавна 

средства   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.1.         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

      

    
2101-
0001 

      Функционисање Скупштине       

      111     Извршни и законодавни органи       

        1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,450,000   2,450,000 

        2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 440,000   440,000 

        3 414 Социјална давања запосленима 67,000   67,000 

        4 415 Накнаде трошкова за запослене 297,000   297,000 

        5 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

100,000   100,000 

        6 421 Стални трошкови 2,180,000   2,180,000 

        7 422 Трошкови путовања 10,000   10,000 

        8 423 Услуге по уговору 8,370,000   8,370,000 

        9 424 Специјализоване услуге 30,000   30,000 

        10 426 Материјал 520,000   520,000 

        11 
451
1 

Текуће субвенције Регионалној развојној 
агенцији  

6,493,219   6,493,219 
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        12 465 Остале донације, дотације и трансфери 400,000   400,000 

        13 481 Дотације политичким странкама 473,137   473,137 

        14 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,200,000   3,200,000 

        15 621 Набавка финансијске имовине 62,500   62,500 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 25,092,856   25,092,856 

            Функција 111: 25,092,856   25,092,856 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 2101-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 25,092,856   25,092,856 

            Свега за програмску активност 2101-0001: 25,092,856   25,092,856 

    
2101-
П1 

      Прослава Дана Општине       

      111     Извршни и законодавни органи       

        16 423 Услуге по уговору 530,000   530,000 

        17 424 Специјализоване услуге 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 580,000   580,000 

            Функција 111: 580,000   580,000 

            
Извори финансирања за пројекат 2101-
П1: 

      

          01 Приходи из буџета 580,000   580,000 

            Свега за пројекат 2101-П1: 580,000   580,000 

    
2101-
П2 

      
Дан ослобођења општине Ковин у I св. 
Рату 

      

      111     Извршни и законодавни органи       

        18 423 Услуге по уговору 100,000   100,000 

        19 426 Материјал 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 130,000   130,000 

            Функција 111: 130,000   130,000 

            
Извори финансирања за пројекат 2101-
П2: 

      

          01 Приходи из буџета 130,000   130,000 

            Свега за пројекат 2101-П2: 130,000   130,000 

    
2101-
П3 

      Протоколарна седница СО Ковин       

      111     Извршни и законодавни органи       

        20 423 Услуге по уговору 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 111: 100,000   100,000 
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Извори финансирања за пројекат 2101-
П3: 

      

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Свега за пројекат 2101-П3: 100,000   100,000 

    
2101-
П4 

      
Избор одборника јединице локалне 
самоуправе 

      

      111     Извршни и законодавни органи       

        21 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1,486,000   1,486,000 

        22 421 Стални трошкови 238,000   238,000 

        23 423 Услуге по уговору 4,956,000   4,956,000 

        24 426 Материјал 120,000   120,000 

        25 481 Финансирање изборне кампање 315,425   315,425 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 7,115,425   7,115,425 

            Функција 111: 7,115,425   7,115,425 

            
Извори финансирања за пројекат 2101-
П4: 

      

          01 Приходи из буџета 7,115,425   7,115,425 

            Свега за пројекат 2101-П4: 7,115,425   7,115,425 

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 33,018,281   33,018,281 

            Свега за Програм 16: 33,018,281   33,018,281 

            Извори финансирања за Главу 1.1:       

          01 Приходи из буџета 33,018,281   33,018,281 

            Свега за Главу 1.1: 33,018,281   33,018,281 

            Извори финансирања за Раздео 1:       

          01 Приходи из буџета 33,018,281   33,018,281 

            Свега за Раздео 1: 33,018,281   33,018,281 

2 2.1.         
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

      

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

      

    
2101-
0002 

      Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

        26 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,080,000   5,080,000 

        27 412 Социјални доприноси на терет послодавца 907,000   907,000 

        28 414 Социјална давања запосленима 65,000   65,000 

        29 415 Накнаде трошкова за запослене 318,000   318,000 

        30 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

680,000   680,000 
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        31 421 Стални трошкови 285,000   285,000 

        32 422 Трошкови путовања 110,000   110,000 

        33 423 Услуге по уговору 4,030,000   4,030,000 

        34 424 Специјализоване услуге 900,000   900,000 

        35 426 Материјал 240,000   240,000 

        36 465 Остале донације, дотације и трансфери 700,000   700,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 13,315,000   13,315,000 

            Функција 111: 13,315,000   13,315,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 2101-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 13,315,000   13,315,000 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 13,315,000   13,315,000 

    
2101-
П5 

      Локални акциони план за Роме       

      111     Извршни и законодавни органи       

        37 423 
Услуге по уговору - накнада за ромског 
координатора 

580,000   580,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 580,000   580,000 

            Функција 111: 580,000   580,000 

            
Извори финансирања за пројекат 2101-
П5: 

      

          01 Приходи из буџета 580,000   580,000 

            Свега за пројекат 2101-П5: 580,000   580,000 

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 13,895,000   13,895,000 

            Свега за Програм 16: 13,895,000   13,895,000 

            Извори финансирања за Главу 2.1:       

          01 Приходи из буџета 13,895,000   13,895,000 

            Свега за Главу 2.1: 13,895,000   13,895,000 

            Извори финансирања за Раздео 2:       

          01 Приходи из буџета 13,895,000   13,895,000 

            Свега за Раздео 2: 13,895,000   13,895,000 

3 3.1.         ОПШТИНСКА УПРАВА       

    
1101 

      
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

      

    
1101-
0002  

    
  

Просторно и урбанистичко планирање       

      620     Развој заједнице       

        38 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,050,000   3,050,000 
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        39 412 Социјални доприноси на терет послодавца 550,000   550,000 

        40 415 Накнаде трошкова за запослене 169,000   169,000 

        41 424 Специјализоване услуге 1,930,000   1,930,000 

        42 465 Остале дотације и трансфери 370,000   370,000 

        43 511 Зграде и грађевински објекти 11,992,480   11,992,480 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 11,689,480   11,689,480 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

6,372,000   6,372,000 

            Функција 620: 18,061,480   18,061,480 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1101-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 11,689,480   11,689,480 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

6,372,000   6,372,000 

            Свега за програмску активност 1101-0002: 18,061,480   18,061,480 

    
1101-
П1 

      
Израда Главног пројекта атмосферске 
канализације за насељено место Ковин 

      

      520     Управљање отпадним водама       

        44 511 Зграде и грађевински објекти 5,948,520   5,948,520 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          07 Трансфери од других нивоа власти 1,838,693   1,838,693 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

4,109,827   4,109,827 

            Функција 520: 5,948,520   5,948,520 

            
Извори финансирања за пројекат 1101-
П1: 

      

          07 Трансфери од других нивоа власти 1,838,693   1,838,693 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

4,109,827   4,109,827 

            Свега за пројекат 1101-П1: 5,948,520   5,948,520 

    
1101-
П2 

      
Куповина парцела за решавање прилаза 
објектима у власништву општине  
Ковину 

      

      620     Развој заједнице       

        45 541 Куповина грађевинског земљишта 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Функција 620: 2,000,000   2,000,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1101-
П2: 

      

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Свега за пројекат 1101-П2: 2,000,000   2,000,000 
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            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 13,689,480   13,689,480 

          07 Трансфери од других нивоа власти 1,838,693   1,838,693 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

10,481,827   10,481,827 

            Свега за Програм 1: 26,010,000   26,010,000 

    1102       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

      

    
1102-
0001   

    
  

Управљање / одржавање јавним 
осветљењем 

      

      640     Улична расвета       

        46 421 Стални трошкови 22,700,000   22,700,000 

        47 424 Специјализоване услуге 2,000,000   2,000,000 

        48 426 Материјал 3,000,000   3,000,000 

        49 513 Остале некретнине и опрема 3,350,000   3,350,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 27,700,000   27,700,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

3,350,000   3,350,000 

            Функција 640: 31,050,000   31,050,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 27,700,000   27,700,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

3,350,000   3,350,000 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 31,050,000   31,050,000 

    
1102-
0002   

    
  Одржавање јавних зелених површина 

      

      520     Управљање отпадним водама       

        50 425 Текуће поправке и одржавање 6,500,000   6,500,000 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

6,500,000   6,500,000 

            Функција 520: 6,500,000   6,500,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0002: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

6,500,000   6,500,000 

            Свега за програмску активност 1102-0002: 6,500,000   6,500,000 

    
1102-
0005   

    
  

Уређивање, одржавање и коришћење 
пијаца 

      

      660     
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

      

        51 511 Зграде и грађевински објекти 800,000   800,000 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

800,000   800,000 
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            Функција 660: 800,000   800,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0005: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

800,000   800,000 

            Свега за програмску активност 1102-0005: 800,000   800,000 

    
1102-
0006 

      
Одржавање гробаља и погребне услуге 

      

      620     Развој заједнице       

        52 424 Специјализоване услуге 1,600,000   1,600,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 1,600,000   1,600,000 

            Функција 620: 1,600,000   1,600,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0006: 

      

          01 Приходи из буџета 1,600,000   1,600,000 

            Свега за програмску активност 1102-0006: 1,600,000   1,600,000 

    
1102-
0008 

    
  Управљање и снабдевање водом за пиће 

      

      630     Водоснабдевање       

        53 425 Текуће поправке и одржавање 600,000   600,000 

        54 511 Зграде и грађевински објекти 9,400,000   9,400,000 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

9,400,000   9,400,000 

            Функција 630: 10,000,000   10,000,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0008: 

      

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

9,400,000   9,400,000 

            Свега за програмску активност 1102-0008: 10,000,000   10,000,000 

    
1102-
0009 

    
  Остале комуналне услуге 

      

      130     Опште услуге       

        55 424 Специјализоване услуге 9,400,000   9,400,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 9,400,000   9,400,000 

            Функција 130: 9,400,000   9,400,000 

      133     Остале опште услуге       

        56 424 Специјализоване услуге 600,000   600,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Функција 133: 600,000   600,000 
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      520     
Управљање отпадним водама       

        57 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000   1,000,000 

        58 511 Зграде и грађевински објекти 2,276,890   2,276,890 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

    
  

    13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

2,276,890   2,276,890 

            Функција 133: 3,276,890   3,276,890 

      630     
Водоснабдевање       

        59 425 Текуће поправке и одржавање 4,000,000   4,000,000 

        60 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000   3,000,000 

        61 512 Машине и опрема 3,792,560   3,792,560 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          01 Приходи из буџета 10,792,560   10,792,560 

            Функција 630: 10,792,560   10,792,560 

      660     
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

      

        62 421 Стални трошкови 750,000   750,000 

        63 423 Услуге по уговору 3,900,000   3,900,000 

        64 424 Специјализоване услуге 8,000,000   8,000,000 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 12,650,000   12,650,000 

            Функција 660: 12,650,000   12,650,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0009: 

      

          01 Приходи из буџета 34,442,560   34,442,560 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

2,276,890   2,276,890 

            Свега за програмску активност 1102-0009: 36,719,450   36,719,450 

    
1102-
П1 

      
Реконструкција водоводне мреже - замена 
азбестних цеви 

      

      443     Изградња       

        65 511 Зграде и грађевински објекти 5,009,000   5,009,000 

            Извори финансирања за функцију 443:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

5,009,000   5,009,000 

            Функција 443: 5,009,000   5,009,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1102-
П1: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

5,009,000   5,009,000 

            Свега за пројекат 1102-П1: 5,009,000   5,009,000 

    
1102-
П2 

      Санација главне црпне станице у Ковину       
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      443     Изградња       

        66 511 Зграде и грађевински објекти 6,500,000   6,500,000 

            Извори финансирања за функцију 443:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

6,500,000   6,500,000 

            Функција 443: 6,500,000   6,500,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1102-
П2: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

6,500,000   6,500,000 

            Свега за пројекат 1102-П2: 6,500,000   6,500,000 

    
1102-
П3 

      Изградња капеле на гробљу у Плочици       

      443     Изградња       

        67 511 Зграде и грађевински објекти 7,000,000   7,000,000 

            Извори финансирања за функцију 443:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

7,000,000   7,000,000 

            Функција 443: 7,000,000   7,000,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1102-
П3: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

7,000,000   7,000,000 

            Свега за пројекат 1102-П3: 7,000,000   7,000,000 

    
1102-
П4 

      
Куповина земљишта и помоћног објекта 
за комуналне потребе у Гају 

      

    
  

660     
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

      

        68 511 Зграде и грађевински објекти 202,000   202,000 

        69 541 Земљиште 700,000   700,000 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 510,000   510,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

392,000   392,000 

            Функција 660: 902,000   902,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1102-
П4: 

      

          01 Приходи из буџета 510,000   510,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

392,000   392,000 

            Свега за пројекат 1102-П4: 902,000   902,000 

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 64,852,560   64,852,560 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

41,227,890   41,227,890 

            Свега за Програм 2: 106,080,450   106,080,450 
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1501   

    
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 

      

    
1501-
0001 

      
Унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента  

      

      411     Општи економски и комерцијални послови       

        70 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,820,000   1,820,000 

        71 412 Социјални доприноси на терет послодавца 326,000   326,000 

        72 415 Накнаде трошкова за запослене 127,000   127,000 

        73 465 Остале донације, дотације и трансфери 260,000   260,000 

        74 481 Дотације невладиним организацијама 550,000   550,000 

            Извори финансирања за функцију 411:       

          01 Приходи из буџета 3,083,000   3,083,000 

            Функција 411: 3,083,000   3,083,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1501-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 3,083,000   3,083,000 

            Свега за програмску активност 1501-0001: 3,083,000   3,083,000 

    
1501-
П1 

      
Инфраструктурно опремање индус-
тријске зоне, блок 119 - трафо станица 

      

      443     Изградња       

        75 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 443:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,000,000   1,000,000 

            Функција 443: 1,000,000   1,000,000 

            
Извори финансирања за Пројекат 1501-
П1 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,000,000   1,000,000 

            Свега за Пројекат 1501-П1: 1,000,000   1,000,000 

    
1501-
П2 

      
Инфраструктурно опремање 
индустријске зоне, део блока 116 

      

      443     Изградња       

        76 511 Зграде и грађевински објекти 67,397,130   67,397,130 

            Извори финансирања за функцију 443:       

          07 Трансфери од других нивоа власти 39,214,082   39,214,082 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

28,183,048   28,183,048 

            Функција 443: 67,397,130   67,397,130 

            Извори финансирања за Пројекат 1501-П2       

          07 Трансфери од других нивоа власти 39,214,082   39,214,082 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

28,183,048   28,183,048 

            Свега за Пројекат 1501-П2: 67,397,130   67,397,130 
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1501-
П3 

      

Извођење радова на изградњи 
саобраћајнице, фекалне канализације, 
водовода и јавне расвете у делу Блока 96 у 
Ковину 

      

      443     Изградња       

        77 511 Зграде и грађевински објекти 6,000,000   6,000,000 

            Извори финансирања за функцију 443:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

6,000,000   6,000,000 

            Функција 443: 6,000,000   6,000,000 

            
Извори финансирања за Пројекат 1501-
П3 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

6,000,000   6,000,000 

            Свега за Пројекат 1501-П3: 6,000,000   6,000,000 

    
1501-
П4 

      

Извођење радова на изградњи  фекалне 
канализације, водовода, флексибилно 
предизолованог водовода, јавног 
осветљења код Хитне помоћи у Ковину 

      

      443     Изградња       

        78 511 Зграде и грађевински објекти 22,700,000   22,700,000 

            Извори финансирања за функцију 443:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

22,700,000   22,700,000 

            Функција 443: 22,700,000   22,700,000 

            
Извори финансирања за Пројекат 1501-
П4 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

22,700,000   22,700,000 

            Свега за Пројекат 1501-П4: 22,700,000   22,700,000 

            Извори финансирања за Програм 3:       

          01 Приходи из буџета 3,083,000   3,083,000 

          07 Трансфери од других нивоа власти 39,214,082   39,214,082 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

57,883,048   57,883,048 

            Свега за Програм 3: 100,180,130   100,180,130 

    1502       ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    
1502-
0002 

      
Промоција туристичке понуде 

      

      473     Туризам       

        79 481 Дотације по конкурсу 1,965,000   1,965,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 1,965,000   1,965,000 

            Функција 473: 1,965,000   1,965,000 
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Извори финансирања за Програмску 
активност 1502-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 1,965,000   1,965,000 

            
Свега за Програмску активност 1502-
0002: 

1,965,000   1,965,000 

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 1,965,000   1,965,000 

            Свега за Програм 4: 1,965,000   1,965,000 

    0101       ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    
0101-
0001 

      
Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници 

      

      421     Пољопривреда       

        80 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,770,000   1,770,000 

        81 412 Социјални доприноси на терет послодавца 320,000   320,000 

        82 415 Накнаде трошкова за запослене 233,000   233,000 

        83 423 Услуге по уговору 900,000   900,000 

        84 424 Специјализоване услуге 27,765,000   27,765,000 

        85 425 Текуће поправке и одржавање 10,455,000   10,455,000 

        86 426 Материјал 2,460,000   2,460,000 

        87 465 Остале донације, дотације и трансфери 250,000   250,000 

        88 481 Дотације невладиним организацијама 60,000   60,000 

        89 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2,500,000   2,500,000 

        90 512 Машине и опрема 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 46,913,000   46,913,000 

            Функција 421: 46,913,000   46,913,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0101-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 46,913,000   46,913,000 

            
Свега за Програмску активност 0101-
0001: 

46,913,000   46,913,000 

    
0101-
П1 

      Комасација       

      421     Пољопривреда       

        91 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

700,000   700,000 

        92 423 Услуге по уговору 68,300,000   68,300,000 

        93 426 Материјал 50,000   50,000 

        94 512 Машине и опрема 170,000   170,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 32,370,000   32,370,000 

          07 Трансфери од других нивоа власти 36,850,000   36,850,000 

            Функција 421: 69,220,000   69,220,000 
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Извори финансирања за пројекат 0101-
П1: 

      

          01 Приходи из буџета 32,370,000   32,370,000 

          07 Трансфери од других нивоа власти 36,850,000   36,850,000 

            Свега за Пројекат 0101-П1: 69,220,000   69,220,000 

            Извори финансирања за Програм 5:       

          01 Приходи из буџета 79,283,000   79,283,000 

          07 Трансфери од других нивоа власти 36,850,000   36,850,000 

            Свега за Програм 5: 116,133,000   116,133,000 

    0401       
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

      

    
0401-
0003 

      
Заштита природе 

      

      560     
Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

      

        95 481 Дотације по конкурсу 305,000   305,000 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 305,000   305,000 
            Функција 560: 305,000   305,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0003: 

      

          01 Приходи из буџета 305,000   305,000 

            
Свега за Програмску активност 0401-
0003: 

305,000   305,000 

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 305,000   305,000 
            Свега за Програм 6: 305,000   305,000 

            
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

    

    
0701-
0001   

    
  

Управљање саобраћајем       

      451     Друмски саобраћај       

        96 424 Специјализоване услуге 600,000   600,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Функција 451: 600,000   600,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 0701-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Свега за програмску активност 0701-0001: 600,000   600,000 

    
0701-
0002  

    
  

Одржавање саобраћајне инфраструктуре       

      451     Друмски саобраћај       

        97 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

40,000   40,000 

        98 422 Трошкови путовања 20,000   20,000 
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        99 423 Услуге по уговору 390,000   390,000 

        100 424 Специјализоване услуге 4,810,000   4,810,000 

        101 425 Текуће поправке и одржавање 19,350,000   19,350,000 

        102 426 Материјал 260,000   260,000 

        103 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000   200,000 

        104 511 Зграде и грађевински објекти 48,340,855   48,340,855 

        105 512 Машине и опрема 892,565   892,565 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 31,383,864   31,383,864 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

42,919,556   42,919,556 

            Функција 451: 74,303,420   74,303,420 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 0701-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 31,383,864   31,383,864 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

42,919,556   42,919,556 

            Свега за програмску активност 0701-0002: 74,303,420   74,303,420 

            Извори финансирања за Програм 7:       

          01 Приходи из буџета 31,983,864   31,983,864 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

42,919,556   42,919,556 

            Свега за Програм 7: 74,903,420   74,903,420 

    2001       
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

      

    
2001-
П1 

       Изградња вртића       

      911     Предшколско образовање       

        106 511 Зграде и грађевински објекти 36,268,960   36,268,960 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

36,268,960   36,268,960 

            Функција 911: 36,268,960   36,268,960 

            
Извори финансирања за пројекат 2001-
П1: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

36,268,960   36,268,960 

            Свега за пројекат 2001-П1: 36,268,960   36,268,960 

            Извори финансирања за Програм 8:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

36,268,960   36,268,960 

            Свега за Програм 8: 36,268,960   36,268,960 

    2002       
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

      

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       
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      912     Основно образовање       

        107 481 Дотације по конкурсу 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 50,000   50,000 

            Функција 912: 50,000   50,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 2002-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 50,000   50,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 50,000   50,000 

            
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ 

      

    
2002-
0001 

      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

        108 4631 Накнаде у натури 500   500 

        109 4631 Социјална давања запосленима 570,000   570,000 

        110 4631 Накнаде трошкова за запослене 28,532,500   28,532,500 

        111 4631 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

3,520,000   3,520,000 

        112 4631 Стални трошкови 30,589,000   30,589,000 

        113 4631 Трошкови путовања 4,747,000   4,747,000 

        114 4631 Услуге по уговору 6,099,000   6,099,000 

        115 4631 Специјализоване услуге 471,000   471,000 

        116 4631 Текуће поправке и одржавање 3,885,000   3,885,000 

        117 4631 Материјал 7,489,000   7,489,000 

        118 4631 Пратећи трошкови задуживања 55,000   55,000 

        119 4631 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,115,000   1,115,000 

        120 4631 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 164,000   164,000 

        121 4631 Новчане казне и пенали по решењу судова 585,000   585,000 

        122 4632 Зграде и грађевински објекти 650,000   650,000 

        123 4632 Машине и опрема 2,220,000   2,220,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 90,692,000   90,692,000 

            Функција 912: 90,692,000   90,692,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 2002-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 90,692,000   90,692,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 90,692,000   90,692,000 

    
2002-
П1 

      
Опрема за образовање за ОШ "Десанка 
Максимовић" Ковин 

      

      912     Основно образовање       
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        124 4632 Машине и опрема  300,000   300,000 
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            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Функција 912: 300,000   300,000 

            
Извори финансирања за пројекат 2002-
П1: 

      

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Свега за пројекат 2002-П1: 300,000   300,000 

    
2002-
П2 

      
Ограда око објекта  школе  ОШ "Ђура 
Филиповић"  у Плочичком риту 

      

      912     Основно образовање       

        125 4632 Зграде и грађевински објекти 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Функција 912: 1,000,000   1,000,000 

            
Извори финансирања за пројекат 2002-
П2: 

      

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Свега за пројекат 2002-П2: 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета 92,042,000   92,042,000 

            Свега за Програм 9: 92,042,000   92,042,000 

    2003       
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 

      

    2003       
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ 

      

    
2003-
0001 

      Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

        126 4631 Накнаде у натури 1,000   1,000 

        127 4631 Социјална давања запосленима 100,827   100,827 

        128 4631 Накнаде трошкова за запослене 5,100,000   5,100,000 

        129 4631 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

406,000   406,000 

        130 4631 Стални трошкови 7,011,000   7,011,000 

        131 4631 Трошкови путовања 255,000   255,000 

        132 4631 Услуге по уговору 1,649,500   1,649,500 

        133 4631 Специјализоване услуге 555,000   555,000 
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        134 4631 Текуће поправке и одржавање 1,309,673   1,309,673 

        135 4631 Материјал 1,660,000   1,660,000 

        136 4631 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100,000   100,000 

        137 4631 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 3,000   3,000 

        138 4632 Машине и опрема 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 18,651,000   18,651,000 

            Функција 920: 18,651,000   18,651,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 2003-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 18,651,000   18,651,000 

            
Свега за програмску активност 2003-
0001: 

18,651,000   18,651,000 

    
2003-
П1 

      
Набавка рачунара за Гимназију и ек. 
школу "Бранко Радичевић" Ковин  

      

      920     Средње образовање       

        139 4632 Машине и опрема 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Функција 920: 500,000   500,000 

            
Извори финансирања за пројекат 2003-
П1: 

      

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Свега за пројекат 2003-П1: 500,000   500,000 

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета 19,151,000   19,151,000 

            Свега за Програм 10: 19,151,000   19,151,000 

    
0901   

    
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА 

      

    
0901-
0001 

      Социјалне помоћи       

    
  070 

    
Социјална помоћ некласификована на 
другом месту 

      

        140 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

1,730,000   1,730,000 

        141 412 Социјални доприноси на терет послодавца 310,000   310,000 

        142 415 Накнаде трошкова за запослене 365,000   365,000 

        143 465 Остале донације, дотације и трансфери 260,000   260,000 

        144 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
накнаде ратним војним инвалидима 

600,000   600,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 3,265,000   3,265,000 

            Функција 070: 3,265,000   3,265,000 
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Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 3,265,000   3,265,000 

            
Свега за Програмску активност 0901-
0001: 

3,265,000   3,265,000 

    
0901-
0003 

      
Подршка социо-хуманитарним 
организацијама 

      

      
070 

    
Социјална помоћ некласификована на 
другом месту 

      

        145 481 Дотације по конкурсу 1,375,000   1,375,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 1,375,000   1,375,000 

            Функција 070: 1,375,000   1,375,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0003: 

      

          01 Приходи из буџета 1,375,000   1,375,000 

            
Свега за Програмску активност 0901-
0003: 

1,375,000   1,375,000 

    
0901-
0005 

      Активности Црвеног крста       

      090     
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

      

        146 481 Дотације невладиним организацијама 12,662,342   12,662,342 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 12,662,342   12,662,342 

            Функција 090: 12,662,342   12,662,342 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0005: 

      

          01 Приходи из буџета 12,662,342   12,662,342 

            
Свега за Програмску активност 0901-
0005: 

12,662,342   12,662,342 

    
0901-
0006 

      
Подршка деци и породицама са децом 

      

      040     Породица и деца       

        147 423 
Услуге по уговору - дневни боравак деце 
ометене у физичком и психичком развоју -
основне школе 

1,757,000   1,757,000 

        148 423 
Услуге по уговору - смештај ученика са 
посебним потребама - средње школе 

1,761,000   1,761,000 

        149 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
ученичке награде  

243,000   243,000 

        150 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
превоз и исхрана ученика са посебним 
потребама-основне школе 

206,000   206,000 

        151 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
превоз  и исхрана ученика специјалних 
школа  - средње школе 

560,700   560,700 

        152 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
превоз средњошколаца 

432,000   432,000 
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        153 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
превоз средњошколаца који похађају 
школу на језицима националних мањина 

1,020,000   1,020,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 5,979,700   5,979,700 

            Функција 040: 5,979,700   5,979,700 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0006: 

      

          01 Приходи из буџета 5,979,700   5,979,700 

            
Свега за Програмску активност 0901-
0006: 

5,979,700   5,979,700 

    
0901-
П1 

      
Откуп сеоског домаћинства за избегла, 
ИРЛ и повратнике по споразуму о 
реадмисији 

      

      
090 

    
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

      

        154 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Функција 090: 500,000   500,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0901-
П1: 

      

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Свега за пројекат 0901-П1: 500,000   500,000 

    
0901-
П2 

      
Доходовне активности за избегла, ИРЛ и 
повратнике по споразуму о реадмисији 

      

      
090 

    
Социјална заштита некласификована на 
другом месту       

        155 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  400,000   400,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Функција 090: 400,000   400,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0901-
П2: 

      

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Свега за пројекат 0901-П2: 400,000   400,000 

    
0901-
П3 

      
Додела грађевинског материјала за 
избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму 
о реадмисији 

      

      
090 

    
Социјална заштита некласификована на 
другом месту       

        156 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

            Функција 090: 200,000   200,000 
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Извори финансирања за пројекат 0901-
П3: 

      

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

            Свега за пројекат 0901-П3: 200,000   200,000 

    
0901-
П4 

      Унапређење образовања Рома       

      
090 

    
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

      

        157 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 250,000   250,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 

            Функција 090: 250,000   250,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0901-
П4: 

      

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 

            Свега за пројекат 0901-П4: 250,000   250,000 

    
0901-
П5 

      Унапређење запошљавања Рома       

      
090 

    
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

      

        158 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 50,000   50,000 

            Функција 090: 50,000   50,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0901-
П5: 

      

          01 Приходи из буџета 50,000   50,000 

            Свега за пројекат 0901-П5: 50,000   50,000 

    
0901-
П6 

      Унапређење здравља Рома       

      
090 

    
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

      

        159 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 50,000   50,000 

            Функција 090: 50,000   50,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0901-
П6: 

      

          01 Приходи из буџета 50,000   50,000 

            Свега за пројекат 0901-П6: 50,000   50,000 

    
0901-
П7 

      Унапређење услова становања Рома       

      
090 

    
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

      

        160 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,116,000   3,116,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 
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          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

116,000   116,000 

            Функција 090: 3,116,000   3,116,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0901-
П7: 

      

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

116,000   116,000 

            Свега за пројекат 0901-П7: 3,116,000   3,116,000 

    
0901-
П8 

      
Коришћење обновљивих ресурса и 
укључивање локалних Рома у 
запошљавање 

      

      
090 

    
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

      

        161 421 Стални трошкови   22,176 22,176 

        162 423 Услуге по уговору   894,431 894,431 

        163 426 Материјал   280,444 280,444 

        164 511 Зграде и грађевински објекти   612,750 612,750 

        165 512 Машине и опрема   2,250 2,250 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          06 Донације од међународних организација   317,439 317,439 

          15 
Неутрошена средства донација из 
претходних година 

  1,494,612 1,494,612 

            Функција 090:   1,812,051 1,812,051 

            
Извори финансирања за пројекат 0901-
П8: 

      

          06 Донације од међународних организација   317,439 317,439 

          15 
Неутрошена средства донација из 
претходних година 

  1,494,612 1,494,612 

            Свега за пројекат 0901-П8:   1,812,051 1,812,051 

    
0901-
П10 

      Дечија недеља       

      040     Породица и деца       

        166 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 357,000   357,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 357,000   357,000 

            Функција 040: 357,000   357,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0901-
П10: 

      

          01 Приходи из буџета 357,000   357,000 

            Свега за пројекат 0901-П10: 357,000   357,000 

    
0901-
П11 

      
Трајна стамбена и инфраструктурна 
решења за Роме 

      

      520     Управљање отпадним водама       

        167 511 Зграде и грађевински објекти 5,062,500   5,062,500 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          01 Приходи из буџета 5,062,500   5,062,500 
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            Функција 520: 5,062,500   5,062,500 

            
Извори финансирања за пројекат 0901-
П11: 

      

          01 Приходи из буџета 5,062,500   5,062,500 

            Свега за пројекат 0901-П11: 5,062,500   5,062,500 

  
    

  
  

  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
"КОВИН" 

      

    
0901-
0001 

      Социјалне помоћи       

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на другом 
месту; 

      

        168 4631 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

843,000   843,000 

        169 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 155,000   155,000 

        170 4631 Накнаде трошкова за запослене 660,000   660,000 

        171 4631 Стални трошкови 1,422,000   1,422,000 

        172 4631 Трошкови путовања 140,000   140,000 

        173 4631 Услуге по уговору 1,455,000   1,455,000 

        174 4631 Текуће поправке и одржавање 100,000   100,000 

        175 4631 Материјал 724,000   724,000 

        176 4631 Остале донације, дотације и трансфери 113,000   113,000 

        177 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22,750,000   22,750,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 28,362,000   28,362,000 

            Функција 070: 28,362,000   28,362,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 28,362,000   28,362,000 

            
Свега за Програмску активност 0901-
0001: 

28,362,000   28,362,000 

    
0901-
0002 

      Прихватилишта  и друге врсте смештаја       

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на другом 
месту; 

      

        178 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 60,000   60,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 60,000   60,000 

            Функција 070: 60,000   60,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 60,000   60,000 

            
Свега за Програмску активност 0901-
0002: 

60,000   60,000 

    
0901-
0006 

      Подршка деци и породицама са децом       
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070 

    
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на другом 
месту; 

      

        179 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 36,746,000   36,746,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 32,686,000   32,686,000 

          07 Трансфери од других нивоа власти 4,060,000   4,060,000 

            Функција 090: 36,746,000   36,746,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0006: 

      

          01 Приходи из буџета 32,686,000   32,686,000 

          07 Трансфери од других нивоа власти 4,060,000   4,060,000 

            
Свега за Програмску активност 0901-
0006: 

36,746,000   36,746,000 

    
0901-
П9 

      
Дневни боравак лица са сметњама у 
развоју 

      

      
070 

    
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на другом 
месту; 

      

        180 4631 Накнаде трошкова за запослене 77,000   77,000 

        181 4631 Стални трошкови 499,000   499,000 

        182 4631 Услуге по уговору 2,589,951   2,589,951 

        183 4631 Текуће поправке и одржавање 485,000   485,000 

        184 4631 Материјал 879,000   879,000 

        185 4631 Накнаде из буџета за децу и породицу 500,000   500,000 

        186 4632 Зграде и грађевински објекти 6,000,000   6,000,000 

        187 4632 Машине и опрема 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 6,300,000   6,300,000 

          07 Трансфери од других нивоа власти 4,829,951   4,829,951 

            Функција 070: 11,129,951   11,129,951 

            
Извори финансирања за пројекат 0901-
П9: 

      

          01 Приходи из буџета 6,300,000   6,300,000 

          07 Трансфери од других нивоа власти 4,829,951   4,829,951 

            Свега за пројекат 0901-П9: 11,129,951   11,129,951 

            
Извори финансирања за Центар за 
социјални рад: 

      

          01 Приходи из буџета 67,408,000   67,408,000 

          07 Трансфери од других нивоа власти 8,889,951   8,889,951 

            Свега за Центар за социјални рад: 76,297,951   76,297,951 

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 100,559,542   100,559,542 

          06 Донације од међународних организација   317,439 317,439 
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          07 Трансфери од других нивоа власти 8,889,951   8,889,951 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

116,000   116,000 

          15 
Неутрошена средства донација из 
претходних година 

  1,494,612 1,494,612 

            Свега за Програм 11: 109,565,493 1,812,051 111,377,544 

    
1801   

    
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

      

    
1801-
0001 

      
Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 

      

      721     Опште медицинске услуге       

        188 4641 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде)  

1,781,170   1,781,170 

        189 4641 Социјални доприноси на терет послодавца  318,830   318,830 

        190 4641 
Накнаде у натури - поклони за децу 
запослених 

160,000   160,000 

        191 4641 Стални трошкови - осигурање 650,000   650,000 

        192 4641 Услуге по уговору - лекари специјалисти 1,500,000   1,500,000 

        193 4641 Материјал 380,800   380,800 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 4,790,800   4,790,800 

            Функција 721: 4,790,800   4,790,800 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 1801-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 4,790,800   4,790,800 

            
Свега за Програмску активност 1801-
0001: 

4,790,800   4,790,800 

    
1801-
0002 

      Мртвозорство       

      721     Опште медицинске услуге       

      
  

194 4641 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде)  

212,044   212,044 

        195 4641 Социјални доприноси на терет послодавца  37,956   37,956 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 

            Функција 721: 250,000   250,000 

      
  

    
Извори финансирања за Програмску 
активност 1801-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 

            
Свега за Програмску активност 1801-
0002: 

250,000   250,000 

    
1801-
0003 

      
Спровођење активности из области 
друштвене бриге за јавно здравље 

      

      721     Опште медицинске услуге       

        196 4641 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде)  

466,497   466,497 

        197 4641 Социјални доприноси на терет послодавца  83,503   83,503 
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        198 4641 
Материјал - лекови и санитетски материјал 
за базар здравља 

50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Функција 721: 600,000   600,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 1801-0003: 

      

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Свега за Програмску активност 1801-0003: 600,000   600,000 

    
1801-
П1 

      
Изградња објекта хитне медицинске 
помоћи и физикалне медицине са 
рехабилитацијом 

      

      721     Опште медицинске услуге       

        199 4642 Зграде и грађевински објекти 26,500,000   26,500,000 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

26,500,000   26,500,000 

            Функција 721: 26,500,000   26,500,000 

            
Извори финансирања за Пројекат 1801-
П1: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

26,500,000   26,500,000 

            Свега за Пројекат 1801-П1: 26,500,000   26,500,000 

    
1801-
П2 

      
Реконсатрукција грејања у ЗС 
Делиблато 

      

      721     Опште медицинске услуге       

        200 4642 Зграде и грађевински објекти 400,000   400,000 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Функција 721: 400,000   400,000 

            
Извори финансирања за Пројекат 1801-
П2: 

      

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Свега за Пројекат 1801-П2: 400,000   400,000 

    
1801-
П3 

      Реконструкција грејања у ЗС Мраморак       

      721     Опште медицинске услуге       

        201 4642 Зграде и грађевински објекти 400,000   400,000 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Функција 721: 400,000   400,000 

            
Извори финансирања за Пројекат 1801-
П3: 

      

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Свега за Пројекат 1801-П3: 400,000   400,000 
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1801-
П4 

      Набавка опреме за саобраћај       

      721     Опште медицинске услуге       

        202 4642 Машине и опрема 4,200,000   4,200,000 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 4,200,000   4,200,000 

            Функција 721: 4,200,000   4,200,000 

            
Извори финансирања за Пројекат 1801-
П4: 

      

          01 Приходи из буџета 4,200,000   4,200,000 

            Свега за Пројекат 1801-П4: 4,200,000   4,200,000 

            Извори финансирања за Програм 12:       

          01 Приходи из буџета 10,640,800   10,640,800 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

26,500,000   26,500,000 

            Свега за Програм 12: 37,140,800   37,140,800 

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    
1201-
0002 

      
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 

      

      820     Услуге културе       

        203 481 Дотације невладиним организацијама 3,020,000   3,020,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 3,020,000   3,020,000 

            Функција 820: 3,020,000   3,020,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1201-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 3,020,000   3,020,000 

            
Свега за програмску активност 1201-
0002: 

3,020,000   3,020,000 

    
1201-
0003 

      
Унапређење система очувања и 
представљања културно - историјског 
наслеђа 

      

      820     Услуге културе       

        204 481 
Дотације невладиним организацијама - 
верске заједнице 

2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Функција 820: 2,000,000   2,000,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1201-0003: 

      

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            
Свега за програмску активност 1201-
0003: 

2,000,000   2,000,000 

    
1201-
0004 

      
Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања        
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      830     Услуге емитовања и штампања       

        205 465 Остале текуће дотације 5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 830:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Функција 830: 5,000,000   5,000,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1201-0004: 

      

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Свега за програмску активност 1201-0004: 5,000,000   5,000,000 
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1201-
П7 

      
Споменик погинулима у војним 
операцијама 1990-2000. 

      

      
860 

    
Рекреација, спорт, култура и вера 
некласификована на другом месту       

        206 515 Нематеријална имовина 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

500,000   500,000 

            Функција 860: 500,000   500,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1201-
П7: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

500,000   500,000 

            Свега за пројекат 1201-П7: 500,000   500,000 

    
1201-
П8 

      
Инвестиционо одржавање зграде 
биоскопа у Дубовцу  

      

      620     Развој заједнице       

        207 511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

2,000,000   2,000,000 

            Функција 620: 2,000,000   2,000,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1201-
П8: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

2,000,000   2,000,000 

            Свега за пројекат 1201-П8: 2,000,000   2,000,000 

    
1201-
П9 

      
Инвестиционо одржавање Дома 
културе у Плочици 

      

      620     Развој заједнице       

        208 511 Зграде и грађевински објекти 600,000   600,000 
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            Извори финансирања за функцију 620:       

          13 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Функција 620: 600,000   600,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1201-
П9: 

      

          13 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Свега за пројекат 1201-П9: 600,000   600,000 

    
1201-
П10 

      
Санација Дома културе у Малом 
Баваништу 

      

      620     Развој заједнице       

        209 511 Зграде и грађевински објекти 750,000   750,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

750,000   750,000 

            Функција 620: 750,000   750,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1201-
П10: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

750,000   750,000 

            Свега за пројекат 1201-П10: 750,000   750,000 

    
1201-
П11 

      
Наставак радова на Задружном дому у 
Делиблату 

      

      620     Развој заједнице       

        210 511 Зграде и грађевински објекти 4,350,000   4,350,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

4,350,000   4,350,000 

            Функција 620: 4,350,000   4,350,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1201-
П11: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

4,350,000   4,350,000 

            Свега за пројекат 1201-П11: 4,350,000   4,350,000 

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 10,020,000   10,020,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

8,200,000   8,200,000 

            Свега за Програм 13: 18,220,000   18,220,000 

    1301       
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

      

    
1301-
0001 

      
Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 

      

      810     Услуге рекреације и спорта       

        211 481 Дотације невладиним организацијама 29,109,000   29,109,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 29,109,000   29,109,000 
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            Функција 810: 29,109,000   29,109,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 29,109,000   29,109,000 

            
Свега за Програмску активност 1301-
0001: 

29,109,000   29,109,000 

    
1301-
0003 

      Одржавање спортске инфраструктуре       

      810     Услуге рекреације и спорта       

        212 421 
Закуп опреме за образовање, културу и 
спорт 

1,800,000   1,800,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 450,000   450,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,350,000   1,350,000 

            Функција 810: 1,800,000   1,800,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0003: 

      

          01 Приходи из буџета 450,000   450,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,350,000   1,350,000 

            
Свега за Програмску активност 1301-
0003: 

1,800,000   1,800,000 

    
1301-
0005 

      
Спровођење омладинске политике - 
Савет за младе       

      860     
Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификовано на другом месту       

        213 421 Стални трошкови 20,000   20,000 

        214 423 Услге по уговору 60,000   60,000 

        215 472 Накнадеза социјалну заштиту из буџета  344,000   344,000 

        216 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 1,000   1,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 425,000   425,000 

            Функција 860: 425,000   425,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0005: 

      

          01 Приходи из буџета 425,000   425,000 

            
Свега за Програмску активност 1301-
0005: 

425,000   425,000 

    
1301-
П1 

      
Радови на изградњи хале за  мале 
спортове у Ковину 

      

      810     Услуге рекреације и спорта       

        217 511 Зграде и грађевински објекти 24,300,000   24,300,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

24,300,000   24,300,000 
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            Функција 810: 24,300,000   24,300,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1301-
П1: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

24,300,000   24,300,000 

            Свега за пројекат 1301-П1: 24,300,000   24,300,000 

    
1301-
П2 

      
Пројектно-техничка документација за 
изградњу бициклистичке стазе 

      

      810     Услуге рекреације и спорта       

        218 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,000,000   1,000,000 

            Функција 810: 1,000,000   1,000,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1301-
П2: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,000,000   1,000,000 

            Свега за пројекат 1301-П2: 1,000,000   1,000,000 

    
1301-
П3 

      Изградња базена       

      810     Услуге рекреације и спорта       

        219 511 Зграде и грађевински објекти 20,000,000   20,000,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

20,000,000   20,000,000 

            Функција 810: 20,000,000   20,000,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1301-
П3: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

20,000,000   20,000,000 

            Свега за пројекат 1301-П3: 20,000,000   20,000,000 

            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 29,984,000   29,984,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

46,650,000   46,650,000 

            Свега за Програм 14: 76,634,000   76,634,000 

    0602       
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0001 

      Функционисање локалне самоуправе       

      130     Опште услуге       

      130 220 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

46,365,239   46,365,239 

      130 221 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,309,839   8,309,839 

      130 222 414 Социјална давања запосленима 2,470,000   2,470,000 

      130 223 415 Накнаде трошкова за запослене 4,570,000   4,570,000 
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      130 224 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1,050,000   1,050,000 

      130 225 421 Стални трошкови 12,690,000   12,690,000 

      130 226 422 Трошкови путовања 270,000   270,000 

      130 227 423 Услуге по уговору 21,125,338   21,125,338 

      130 228 424 Специјализоване услуге 2,336,000   2,336,000 

      130 229 425 Текуће поправке и одржавање 4,170,000   4,170,000 

        230 425 
Текуће поправке и одржавање зграде за 
избегла лица 

300,000   300,000 

      130 231 426 Материјал 5,320,000   5,320,000 

      130 232 4631 
Текући трансфери осталим нивоима 
власти - средства од станова 

2,783,000   2,783,000 

      130 233 465 Остале донације, дотације и трансфери 5,164,200   5,164,200 

      130 234 465 
Остале донације, дотације и трансфери - 
помоћ при адаптацији фасада стамбених 
зграда 

200,000   200,000 

      130 235 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 720,000   720,000 

      130 236 482 Накнада за одводњавање 2,300,000   2,300,000 

      130 237 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5,360,000   5,360,000 

      130 238 485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

200,000   200,000 

      130 239 511 Зграде и грађевински објекти 2,600,000   2,600,000 

      130 240 511 
Зграде и грађевински објекти - 
инвестиционо одржавање зграда за 
избегла лица 

2,698,620   2,698,620 

      130 241 512 Машине и опрема 4,825,000   4,825,000 

        242 513 Остале некретнине и опрема 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 131,138,616   131,138,616 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

4,738,620   4,738,620 

            Функција 130: 135,877,236   135,877,236 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 131,138,616   131,138,616 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

4,738,620   4,738,620 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0001: 

135,877,236   135,877,236 

    
0602-
0002 

      Функционисање месних заједница       

      133     Остале опште услуге       

        243 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

4,450,000   4,450,000 

        244 412 Социјални доприноси на терет послодавца 800,000   800,000 

        245 415 Накнаде трошкова за запослене 380,200   380,200 

        246 422 Трошкови путовања 60,000   60,000 
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        247 465 Остале донације, дотације и трансфери 600,000   600,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 6,290,200   6,290,200 

            Функција 133: 6,290,200   6,290,200 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 6,290,200   6,290,200 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0002: 

6,290,200   6,290,200 

    
0602-
0006   

    Инспекцијски послови       

      130     Опште услуге       

    
    

248 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

7,300,000   7,300,000 

        249 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,300,000   1,300,000 

        250 415 Накнаде трошкова за запослене 900,000   900,000 

        251 423 Услуге по уговору 90,000   90,000 

        252 465 Остале донације, дотације и трансфери 850,000   850,000 

            Извори финансирања за функцију 830:       

          01 Приходи из буџета 10,440,000   10,440,000 

            Функција 830: 10,440,000   10,440,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0006: 

      

          01 Приходи из буџета 10,440,000   10,440,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0006: 

10,440,000   10,440,000 

    
0602-
0007   

    
 Функционисање националних савета 
националних мањина 

      

      090     
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

      

        253 481 Дотације невладиним организацијама 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 090: 100,000   100,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0007: 

      

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0007: 

100,000   100,000 

    
0602-
0008 

       Правна помоћ       

      330     Судови       

        254 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

935,000   935,000 

        255 412 Социјални доприноси на терет послодавца 170,000   170,000 

        256 415 Накнада за запослене 150,000   150,000 
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        257 465 Остале текуће дотације по закону 130,000   130,000 

            Извори финансирања за функцију 330:       

          01 Приходи из буџета 1,385,000   1,385,000 

            Функција 330: 1,385,000   1,385,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0008: 

      

          01 Приходи из буџета 1,385,000   1,385,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0008: 

1,385,000   1,385,000 

    
0602-
0009 

       Текућа буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

        258 49912 Текућа резерва 4,000,000   4,000,000 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

            Функција 112: 4,000,000   4,000,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0009: 

      

          01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0009: 

4,000,000   4,000,000 

    
0602-
0010 

       Стална буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

        259 49911 Стална резерва 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Функција 112: 2,000,000   2,000,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0010: 

      

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0010: 

2,000,000   2,000,000 

    
0602-
0014 

       Ванредне ситуације       

      360     
Јавни ред и безбедност некласификован 
на другом месту 

      

        260 411 Плате, додаци и накнаде запослених 800,000   800,000 

        261 412 Социјални доприноси 143,000   143,000 

        262 415 Накнаде трошкова за запослене 42,000   42,000 

        263 423 Услуге по уговору  180,000   180,000 

        264 424 Специјализоване услуге 2,890,000   2,890,000 

        265 425 Текуће поправке и одржавање 230,000   230,000 

        266 426 Материјал  700,000   700,000 
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        267 465 Остале дотације и трансфери 130,000   130,000 

        268 481 Општински ватрогасни савез 3,000,000   3,000,000 

        269 481 Дотације по конкурсу 115,000   115,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       

          01 Приходи из буџета 8,230,000   8,230,000 

            Функција 360: 8,230,000   8,230,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0014: 

      

          01 Приходи из буџета 8,230,000   8,230,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0014: 

8,230,000   8,230,000 

    
0602-
П1 

      
Куповина Дома ЈНА - годишња рата за 
2017. годину 

      

      620     Развој заједнице       

        270 511 Зграде и грађевински објекти 800,000   800,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Функција 620: 800,000   800,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П1: 

      

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Свега за пројекат 0602-П1: 800,000   800,000 

    
0602-
П16 

      Набавка ватрогасних возила       

      320     Услуге противпожарне заштите       

        271 512 Машине и опрема 5,700,000   5,700,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 5,700,000   5,700,000 

            Функција 620: 5,700,000   5,700,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П16: 

      

          01 Приходи из буџета 5,700,000   5,700,000 

            Свега за пројекат 0602-П16: 5,700,000   5,700,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 170,083,816   170,083,816 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

4,738,620   4,738,620 

            Свега за Програм 15: 174,822,436   174,822,436 

    0501       
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ 

      

    
0501-
0001 

      
Унапређење и побољшање енергетске 
ефикасности и употреба обновљивих 
извора енергије 

      

      640     Улична расвета       
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        272 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,000,000   1,000,000 

            Функција 360: 1,000,000   1,000,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0501-0001: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,000,000   1,000,000 

            
Свега за Програмску активност 0501-
0001: 

1,000,000   1,000,000 

    
0501-
П1 

      
Инвестиционо одржавање јавне расвете 
у насељеном месту Ковин 

      

      640     Улична расвета       

        273 511 Зграде и грађевински објекти 11,000,000   11,000,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

11,000,000   11,000,000 

            Функција 640: 11,000,000   11,000,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0501-
П1: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

11,000,000   11,000,000 

            Свега за пројекат 0501-П1: 11,000,000   11,000,000 

            Извори финансирања за Програм 17:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

12,000,000   12,000,000 

            Свега за Програм 17: 12,000,000   12,000,000 

            Извори финансирања за Главу 3.1:       

          01 Приходи из буџета 627,643,062   627,643,062 

          06 Донације од међународних организација   317,439 317,439 

          07 Трансфери од других нивоа власти 86,792,726   86,792,726 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

286,985,901   286,985,901 

          15 
Неутрошена средства донација из 
претходних година 

  1,494,612 1,494,612 

            Свега за Главу 3.1: 1,001,421,689 1,812,051 1,003,233,740 

3 3.2.         
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

      

    
0401   

    
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

      

    
0401-
0001 

      Управљање заштитом животне средине       

    
  550 

    
Заштита животне средине: 
исттаживање и развој 

      

        274 421 Стални трошкови 9,500,000   9,500,000 

        275 423 Услуге по уговору 150,000   150,000 

        276 424 Специјализоване услуге 19,739,806   19,739,806 

        277 425 Текуће поправке и одржавање 3,890,194   3,890,194 
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        278 512 Машине и опрема 4,300,000   4,300,000 

            Извори финансирања за функцију 550:       

          01 Приходи из буџета 16,800,000   16,800,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

20,780,000   20,780,000 

            Функција 550: 37,580,000   37,580,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 16,800,000   16,800,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

20,780,000   20,780,000 

            
Свега за Програмску активност 0401-
0001: 

37,580,000   37,580,000 

    
0401-
0002 

      
Праћење квалитета елемената животне 
средине 

      

    
  550 

    
Заштита животне средине: 
исттаживање и развој 

      

        279 424 Специјализоване услуге 1,200,000   1,200,000 

            Извори финансирања за функцију 550:       

          01 Приходи из буџета 1,200,000   1,200,000 

            Функција 550: 1,200,000   1,200,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0401-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 1,200,000   1,200,000 

            
Свега за Програмску активност 0401-
0002: 

1,200,000   1,200,000 

    
0401-
П1 

      
Подизање и одржавање пољозаштитних 
и путних појасева и пошумљавање 

      

      560     
Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

      

        280 514 Култивисана имовина 4,900,000   4,900,000 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 680,000   680,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

4,220,000   4,220,000 

            Функција 560: 4,900,000   4,900,000 

            
Извори финансирања за Пројекат 0401-
П1: 

      

          01 Приходи из буџета 680,000   680,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

4,220,000   4,220,000 

            Свега за Пројекат 0401-П1: 4,900,000   4,900,000 

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 18,680,000   18,680,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

25,000,000   25,000,000 

            Свега за Програм 6: 43,680,000   43,680,000 
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            Извори финансирања за Главу 3.2:       

          01 Приходи из буџета 18,680,000   18,680,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

25,000,000   25,000,000 

            Свега за Главу 3.2: 43,680,000   43,680,000 

3 3.3.         ФОНД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ       

    
1501   

    
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

      

    
1501-
0002 

      Мере активне политике запошљавања       

      411     Општи економски и комерцијални послови       

        281 4641 
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 411:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Функција 411: 5,000,000   5,000,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1501-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            
Свега за програмску активност 1501-
0002: 

5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за Програм 3:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Свега за Програм 3: 5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за Главу 3.3:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Свега за Главу 3.3: 5,000,000   5,000,000 

3 3.4.         ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ       

    
0101   

    
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

      

    
0101-
0001 

      
Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној 
заједници 

      

      421     Пољопривреда       

        282 4511 
Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                

3,500,000   3,500,000 

        283 4512 
Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                

2,486,781   2,486,781 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 5,986,781   5,986,781 

            Функција 421: 5,986,781   5,986,781 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 0101-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 5,986,781   5,986,781 
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Свега за програмску активност 0101-
0001: 

5,986,781   5,986,781 

            Извори финансирања за Програм 5:       

          01 Приходи из буџета 5,986,781   5,986,781 

            Свега за Програм 5: 5,986,781   5,986,781 

            Извори финансирања за Главу 3.4:       

          01 Приходи из буџета 5,986,781   5,986,781 

            Свега за Главу 3.4: 5,986,781   5,986,781 

3 3.5.         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

            ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН       

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0002 

      
Функционисање месних заједница 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        284 421 Стални трошкови 201,000   201,000 

        285 423 Услуге по уговору 800,000   800,000 

        286 424 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

        287 425 Текуће поправке и одржавање 150,000   150,000 

        288 426 Материјал 70,500   70,500 
            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 1,321,500   1,321,500 

            Функција 160: 1,321,500   1,321,500 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 1,321,500   1,321,500 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0002: 

1,321,500   1,321,500 

    
0602-
П2 

      Прослава Ковинске славе        

      133     Остале опште услуге       

        289 423 Услуге по уговору 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Функција 133: 30,000   30,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П2: 

      

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Свега за пројекат 0602-П2: 30,000   30,000 

    
0602-
П3 

      
Избори за чланове Савета Прве месне 
заједнице 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        290 423 Услуге по уговору 335,000   335,000 

        291 426 Материјал 10,000   10,000 
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            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 345,000   345,000 

            Функција 160: 345,000   345,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П3: 

      

          01 Приходи из буџета 345,000   345,000 

            Свега за пројекат 0602-П3: 345,000   345,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 1,696,500   1,696,500 

            Свега за Програм 15: 1,696,500   1,696,500 

            
Извори финансирања за Прву месну 
заједницу Ковин: 

      

          01 Приходи из буџета 1,696,500   1,696,500 

            Свега за Прву месну заједницу Ковин: 1,696,500   1,696,500 

            ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН       

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0002   

    
Функционисање месних заједница 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        292 421 Стални трошкови 331,000   331,000 

        293 423 Услуге по уговору 1,050,000   1,050,000 

        294 424 Специјализоване услуге 80,000   80,000 

        295 426 Материјал 235,000   235,000 

        296 444 Пратећи трошкови задуживања 20,000   20,000 

        297 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 1,746,000   1,746,000 

            Функција 160: 1,746,000   1,746,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 1,746,000   1,746,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0002: 

1,746,000   1,746,000 

    
0602-
П2 

      Прослава Ковинске славе       

      133     Остале опште услуге       

        298 423 Услуге по уговору 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Функција 133: 30,000   30,000 



Страна 56 Број 17                      С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т           27. Децембар 2016. године 
 
 

 

 

Р
аз

д
ео

 

Г
л

ав
а 

П
р

ог
р

ам
- 

ск
а 

К
л

ас
и

ф
. 

Ф
ун

к
ц

и
ја

 

П
оз

и
ц

и
ја

 

Е
к

он
ом

. 
К

л
ас

и
ф

. 

Опис 
Средства из 

буџета   

Средства 
из осталих 

извора 

Укупна 
јавна 

средства   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П2: 

      

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Свега за пројекат 0602-П2: 30,000   30,000 

    
0602-
П4 

      
Избори за чланове Савета Друге месне 
заједнице 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        299 423 Услуге по уговору 285,000   285,000 

        300 426 Материјал 10,000   10,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 295,000   295,000 

            Функција 160: 295,000   295,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П4: 

      

          01 Приходи из буџета 295,000   295,000 

            Свега за пројекат 0602-П4: 295,000   295,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 2,071,000   2,071,000 

            Свега за Програм 15: 2,071,000   2,071,000 

            
Извори финансирања за Другу месну 
заједницу Ковин: 

      

          01 Приходи из буџета 2,071,000   2,071,000 

            Свега за Другу месну заједницу Ковин: 2,071,000   2,071,000 

            МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛИБЛАТО       

    1102       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

      

    
1102-
0001 

    
  

Управљање / одржавање јавним 
осветљењем 

      

      640     Улична расвета       

        301 421 Стални трошкови 550,000   550,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 550,000   550,000 

            Функција 640: 550,000   550,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 550,000   550,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0001: 

550,000   550,000 

    
1102-
0009 

    
  Остале комуналне услуге 

      

      660     
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

      

        302 414 Социјална давања запосленима 100,000   100,000 

        303 424 Специјализоване услуге 300,000   300,000 



27. Децембар 2016. године               С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                  Страна 57 Број 17 
 
 

 

 

Р
аз

д
ео

 

Г
л

ав
а 

П
р

ог
р

ам
- 

ск
а 

К
л

ас
и

ф
. 

Ф
ун

к
ц

и
ја

 

П
оз

и
ц

и
ја

 

Е
к

он
ом

. 
К

л
ас

и
ф

. 

Опис 
Средства из 

буџета   

Средства 
из осталих 

извора 

Укупна 
јавна 

средства   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Функција 660: 400,000   400,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0009: 

      

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0009: 

400,000   400,000 

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 950,000   950,000 

            Свега за Програм 2: 950,000   950,000 

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0002   

    
Функционисање месних заједница 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        304 421 Стални трошкови 550,000   550,000 

        305 422 Трошкови путовања 10,000   10,000 

        306 423 Услуге по уговору 550,000   550,000 

        307 425 Текуће поправке и одржавање 250,000   250,000 

        308 426 Материјал 75,000   75,000 

        309 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150,000   150,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 1,585,000   1,585,000 

            Функција 160: 1,585,000   1,585,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 1,585,000   1,585,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0002: 

1,585,000   1,585,000 

    
0602-
П21 

      
Избори за чланове Савета Месна 
заједнице Делиблато 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        310 423 Услуге по уговору 285,000   285,000 

        311 426 Материјал 15,000   15,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Функција 160: 300,000   300,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П21: 

      

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Свега за пројекат 0602-П21: 300,000   300,000 
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            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 1,885,000   1,885,000 

            Свега за Програм 15: 1,885,000   1,885,000 

            
Извори финансирања за Месну 
заједницу Делиблато: 

      

          01 Приходи из буџета 2,835,000   2,835,000 

            Свега за Месну заједницу Делиблато: 2,835,000   2,835,000 

            МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАВАНИШТЕ       

    1102       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

      

    
1102-
0001 

    
  

Управљање / одржавање јавним 
осветљењем 

      

      640     Улична расвета       

        312 421 Стални трошкови 400,000   400,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Функција 640: 400,000   400,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0001: 

400,000   400,000 

    
1102-
0009  

    
  Остале комуналне услуге 

      

      660     
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

      

        313 414 Социјална давања запосленима 448,000   448,000 

        314 424 Специјализоване услуге 300,000   300,000 

        315 425 Текуће поправке и одржавање 379,275   379,275 

        316 426 Материјал 232,000   232,000 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 1,359,275   1,359,275 

            Функција 660: 1,359,275   1,359,275 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0009: 

      

          01 Приходи из буџета 1,359,275   1,359,275 

            
Свега за програмску активност 1102-
0009: 

1,359,275   1,359,275 

    
1102-
П5 

      
Постројење за прераду воде за пиће 
насеља Баваниште 

      

      630     Водоснабдевање       

        317 511 Зграде и грађевински објекти 1,060,000 3,000,000 4,060,000 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   3,000,000 3,000,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,060,000   1,060,000 
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            Функција 630: 1,060,000 3,000,000 4,060,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1102-
П5: 

      

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   3,000,000 3,000,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,060,000   1,060,000 

            Свега за пројекат 1102-П5: 1,060,000 3,000,000 4,060,000 

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 1,759,275   1,759,275 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   3,000,000 3,000,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,060,000   1,060,000 

            Свега за Програм 2: 2,819,275 3,000,000 5,819,275 

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0002   

    
Функционисање месних заједница 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        318 421 Стални трошкови 1,256,005   1,256,005 

        319 422 Трошкови путовања 30,000   30,000 

        320 423 Услуге по уговору 1,048,000   1,048,000 

        321 424 Специјализоване услуге 90,000   90,000 

        322 426 Материјал 105,000   105,000 

        323 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 113,000   113,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 2,642,005   2,642,005 

            Функција 160: 2,642,005   2,642,005 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 2,642,005   2,642,005 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0002: 

2,642,005   2,642,005 

    
0602-
П5 

      Прослава сеоске славе у МЗ Баваниште       

      133     Остале опште услуге       

        324 423 Услуге по уговору 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Функција 133: 30,000   30,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П5: 

      

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Свега за пројекат 0602-П5: 30,000   30,000 
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0602-
П6 

      
Избори за чланове Савета Месне 
заједнице Баваниште 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        325 423 Услуге по уговору 325,000   325,000 

        326 426 Материјал 20,000     

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 345,000   345,000 

            Функција 160: 345,000   345,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П6: 

      

          01 Приходи из буџета 345,000   345,000 

            Свега за пројекат 0602-П6: 345,000   345,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 3,017,005   3,017,005 

            Свега за Програм 15: 3,017,005   3,017,005 

            
Извори финансирања за Месну 
заједницу Баваниште: 

      

          01 Приходи из буџета 4,776,280   4,776,280 

            Свега за Месну заједницу Баваниште: 5,836,280   5,836,280 

            МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГАЈ       

    1102       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

      

    
1102-
0001 

    
  

Управљање / одржавање јавним 
осветљењем 

      

      640     Улична расвета       

        327 421 Стални трошкови 250,000   250,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 

            Функција 640: 250,000   250,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0001: 

250,000   250,000 

    
1102-
0009 

    
  Остале комуналне услуге 

      

      660     
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту       

        328 414 Социјална давања запосленима 360,000   360,000 

        329 424 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

        330 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 560,000   560,000 
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            Функција 660: 560,000   560,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0009: 

      

          01 Приходи из буџета 560,000   560,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0009: 

560,000   560,000 

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 810,000   810,000 

            Свега за Програм 2: 810,000   810,000 

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0002   

    
Функционисање месних заједница 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        331 421 Стални трошкови 245,000   245,000 

        332 422 Трошкови путовања 20,000   20,000 

        333 423 Услуге по уговору 585,000   585,000 

        334 424 Специјализоване услуге 20,000   20,000 

        335 425 Текуће поправке и одржавање 40,000   40,000 

        336 426 Материјал 105,000   105,000 

        337 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 16,370   16,370 

        338 512 Машине и опрема 80,000   80,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 1,111,370   1,111,370 

            Функција 160: 1,111,370   1,111,370 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 1,111,370   1,111,370 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0002: 

1,111,370   1,111,370 

    
0602-
П7 

      
Избори за чланове Савета Месне 
заједнице Гај 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        339 423 Услуге по уговору 285,000   285,000 

        340 426 Материјал 15,000   15,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Функција 160: 300,000   300,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П7: 

      

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Свега за пројекат 0602-П7: 300,000   300,000 
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            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 1,411,370   1,411,370 

            Свега за Програм 15: 1,411,370   1,411,370 

            
Извори финансирања за Месну 
заједницу Гај: 

      

          01 Приходи из буџета 2,221,370   2,221,370 

            Свега за Месну заједницу Гај: 2,221,370   2,221,370 

            МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СКОРЕНОВАЦ       

    1102       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

      

    
1102-
0001 

    
  

Управљање / одржавање јавним 
осветљењем 

      

      640     Улична расвета       

        341 421 Стални трошкови 170,000   170,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 170,000   170,000 

            Функција 640: 170,000   170,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 170,000   170,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0001: 

170,000   170,000 

    
1102-
0009 

    
  Остале комуналне услуге 

      

      660     
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту       

        342 424 Специјализоване услуге 144,000   144,000 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 144,000   144,000 

            Функција 660: 144,000   144,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0009: 

      

          01 Приходи из буџета 144,000   144,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0009: 

144,000   144,000 

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 314,000   314,000 

            Свега за Програм 2: 314,000   314,000 

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0002   

    
Функционисање месних заједница 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        343 421 Стални трошкови 448,000   448,000 
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        344 422 Трошкови путовања 265,000   265,000 

        345 423 Услуге по уговору 870,000   870,000 

        346 425 Текуће поправке и одржавање 350,000   350,000 

        347 426 Материјал 110,000   110,000 

        348 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,000   5,000 

        349 515 Нематеријална имовина 55,000   55,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 2,103,000   2,103,000 

            Функција 160: 2,103,000   2,103,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 2,103,000   2,103,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0002: 

2,103,000   2,103,000 

    
0602-
П8 

      
Организација манифестација 
"Скореновачке летње вечери" и "Дани 
мађарске кухиње" 

      

      133     Остале опште услуге       

        350 423 Услуге по уговору 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Функција 133: 30,000   30,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П8: 

      

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Свега за пројекат 0602-П8: 30,000   30,000 

    
0602-
П9 

      Сеоска слава у МЗ Скореновац       

      133     Остале опште услуге       

        351 423 Услуге по уговору 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Функција 133: 30,000   30,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П9: 

      

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Свега за пројекат 0602-П9: 30,000   30,000 

    
0602-
П10 

      
Избори за чланове Савета Месне 
заједнице Скореновац 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        352 423 Услуге по уговору 238,000   238,000 

        353 426 Материјал 12,000   12,000 
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            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 

            Функција 160: 250,000   250,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П10: 

      

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 

            Свега за пројекат 0602-П10: 250,000   250,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 2,413,000   2,413,000 

            Свега за Програм 15: 2,413,000   2,413,000 

            
Извори финансирања за Месну 
заједницу Скореновац: 

      

          01 Приходи из буџета 2,727,000   2,727,000 

            Свега за Месну заједницу Скореновац: 2,727,000   2,727,000 

            МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛОЧИЦА       

    1102       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

      

    
1102-
0001 

    
  

Управљање / одржавање јавним 
осветљењем 

      

      640     Улична расвета       

        354 421 Стални трошкови 250,000   250,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 
            Функција 640: 250,000   250,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0001: 

250,000   250,000 

    
1102-
0009 

    
  Остале комуналне услуге 

      

      660     
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту       

        355 424 Специјализоване услуге 144,000   144,000 
        356 426 Материјал 280,000   280,000 
            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 424,000   424,000 

            Функција 660: 424,000   424,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност1102-0009: 

      

          01 Приходи из буџета 424,000   424,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0009: 

424,000   424,000 

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 674,000   674,000 
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            Свега за Програм 2: 674,000   674,000 

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0002   

    
Функционисање месних заједница 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        357 421 Стални трошкови 85,000   85,000 

        358 422 Трошкови путовања 10,000   10,000 

        359 423 Услуге по уговору 520,000   520,000 

        360 424 Специјализоване услуге 30,000   30,000 

        361 426 Материјал 27,000   27,000 

        362 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 21,000   21,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 693,000   693,000 

            Функција 160: 693,000   693,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 693,000   693,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0002: 

693,000   693,000 

    
0602-
П11 

      Прослава Божића у Плочици       

      133     Остале опште услуге       

        363 423 Услуге по уговору 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Функција 133: 30,000   30,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П11: 

      

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Свега за пројекат 0602-П11: 30,000   30,000 

    
0602-
П12 

      
Манифестација у заборављеним играма 
и вештинама у Плочици 

      

      133     Остале опште услуге       

        364 423 Услуге по уговору 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Функција 133: 30,000   30,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П12: 

      

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Свега за пројекат 0602-П12: 30,000   30,000 

    
0602-
П13 

      
Избори за чланове Савета Месне 
заједнице Плочица 
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      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        365 423 Услуге по уговору 230,000   230,000 

        366 426 Материјал 15,000   15,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 245,000   245,000 

            Функција 160: 245,000   245,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П13: 

      

          01 Приходи из буџета 245,000   245,000 

            Свега за пројекат 0602-П13: 245,000   245,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 998,000   998,000 

            Свега за Програм 15: 998,000   998,000 

            
Извори финансирања за Месну 
заједницу Плочица: 

      

          01 Приходи из буџета 1,672,000   1,672,000 

            Свега за Месну заједницу Плочица: 1,672,000   1,672,000 

            МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРАМОРАК       

    1102       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

      

    
1102-
0001 

    
  

Управљање / одржавање јавним 
осветљењем 

      

      640     Улична расвета       

        367 421 Стални трошкови 300,000   300,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Функција 640: 300,000   300,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0001: 

300,000   300,000 

    
1102-
0009 

    
  Остале комуналне услуге 

      

      660     
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

      

        368 424 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 660: 100,000   100,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0009: 

      

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 
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Свега за програмску активност 1102-
0009: 

100,000   100,000 

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Свега за Програм 2: 400,000   400,000 

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0002   

    
Функционисање месних заједница 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        369 421 Стални трошкови 208,000   208,000 

        370 422 Трошкови путовања 32,000   32,000 

        371 423 Услуге по уговору 540,000   540,000 

        372 424 Специјализоване услуге 40,000   40,000 

        373 425 Текуће поправке и одржавање 175,000   175,000 

        374 426 Материјал 160,000   160,000 

        375 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 6,000   6,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 1,161,000   1,161,000 

            Функција 160: 1,161,000   1,161,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 1,161,000   1,161,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0002: 

1,161,000   1,161,000 

    
0602-
П14 

      Прослава сеоске славе Свете Тројице       

      133     Остале опште услуге       
        376 423 Услуге по уговору 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Функција 133: 30,000   30,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П14: 

      

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Свега за пројекат 0602-П14: 30,000   30,000 

    
0602-
П15 

      
Реконструкција крова  на згради месне 
заједнице у Мраморку 

      

      133     Остале опште услуге       

        377 511 Зграде и грађевински објекти 1,471,910   1,471,910 

            Извори финансирања за функцију 443:       

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,471,910   1,471,910 

            Функција 443: 1,471,910   1,471,910 
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Извори финансирања за пројекат 0602-
П15: 

      

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,471,910   1,471,910 

            Свега за пројекат 0602-П15: 1,471,910   1,471,910 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 1,191,000   1,191,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,471,910   1,471,910 

            Свега за Програм 15: 2,662,910   2,662,910 

            
Извори финансирања за Месну 
заједницу Мраморак: 

      

          01 Приходи из буџета 1,591,000   1,591,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

1,471,910   1,471,910 

            Свега за Месну заједницу Мраморак: 3,062,910   3,062,910 

            МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОВАЦ       

    1102       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

      

    
1102-
0001 

    
  

Управљање / одржавање јавним 
осветљењем 

      

      640     Улична расвета       

        378 421 Стални трошкови 160,000   160,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 160,000   160,000 

            Функција 640: 160,000   160,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 160,000   160,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0001: 

160,000   160,000 

    
1102-
0009 

    
  Остале комуналне услуге 

      

      660     
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

      

        379 424 Специјализоване услуге 50,000   50,000 

        380 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 85,000   85,000 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 135,000   135,000 

            Функција 660: 135,000   135,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0009: 

      

          01 Приходи из буџета 135,000   135,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0009: 

135,000   135,000 
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            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 295,000   295,000 

            Свега за Програм 2: 295,000   295,000 

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0002   

    
Функционисање месних заједница 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        381 421 Стални трошкови 115,000   115,000 

        382 422 Трошкови путовања 20,000   20,000 

        383 423 Услуге по уговору 475,000   475,000 

        384 424 Специјализоване услуге 40,000   40,000 

        385 425 Текуће поправке и одржавање 120,000   120,000 

        386 426 Материјал 180,000   180,000 

        387 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000   10,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 960,000   960,000 

            Функција 160: 960,000   960,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 960,000   960,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0002: 960,000   960,000 

    
0602-
П17 

      Турнир у малом фудбалу у Дубовцу       

      133     Остале опште услуге       

        388 423 Услуге по уговору 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 133: 100,000   100,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П17: 

      

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Свега за пројекат 0602-П17: 100,000   100,000 

    
0602-
П18 

      Организовање славе МЗ Дубовац        

      133     Остале опште услуге       

        389 423 Услуге по уговору 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Функција 133: 30,000   30,000 
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Извори финансирања за пројекат 0602-
П18: 

      

          01 Приходи из буџета 30,000   30,000 

            Свега за пројекат 0602-П18: 30,000   30,000 

    
0602-
П19 

      
Избори за чланове Савета Месне 
заједнице Дубовац 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        390 423 Услуге по уговору 233,000   233,000 

        391 426 Материјал 10,000   10,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 243,000   243,000 

            Функција 160: 243,000   243,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П19: 

      

          01 Приходи из буџета 243,000   243,000 

            Свега за пројекат 0602-П19: 243,000   243,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 1,333,000   1,333,000 

            Свега за Програм 15: 1,333,000   1,333,000 

            
Извори финансирања за Месну 
заједницу Дубовац: 

      

          01 Приходи из буџета 1,628,000   1,628,000 

            Свега за Месну заједницу Дубовац: 1,628,000   1,628,000 

            
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛО 
БАВАНИШТЕ 

      

    1102       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

      

    
1102-
0001 

    
  

Управљање / одржавање јавним 
осветљењем 

      

      640     Улична расвета       

        392 421 Стални трошкови 25,000   25,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 25,000   25,000 

            Функција 640: 25,000   25,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 25,000   25,000 

            
Свега за програмску активност 1102-
0001: 

25,000   25,000 

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 25,000   25,000 

            Свега за Програм 2: 25,000   25,000 

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0002   

    
Функционисање месних заједница 
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      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        393 421 Стални трошкови 56,000   56,000 

        394 423 Услуге по уговору 290,000   290,000 

        395 424 Специјализоване услуге 40,000   40,000 

        396 425 Текуће поправке и одржавање 95,000   95,000 

        397 426 Материјал 24,000   24,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 505,000   505,000 

            Функција 160: 505,000   505,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 505,000   505,000 

            
Свега за Програмску активност 0602-
0002: 

505,000   505,000 

    
0602-
П20 

      
Избори за чланове Савета Месне 
заједнице Мало Баваниште 

      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту; 

      

        398 423 Услуге по уговору 85,000   85,000 
        399 426 Материјал 10,000   10,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 95,000   95,000 

            Функција 160: 95,000   95,000 

            
Извори финансирања за пројекат 0602-
П20: 

      

          01 Приходи из буџета 95,000   95,000 

            Свега за пројекат 0602-П20: 95,000   95,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Свега за Програм 15: 600,000   600,000 

            
Извори финансирања за Месну 
заједницу Мало Баваниште: 

      

          01 Приходи из буџета 625,000   625,000 

            
Свега за Месну заједницу Мало 
Баваниште: 

625,000   625,000 

            Извори финансирања за Главу 3.5:       

          01 Приходи из буџета 21,843,150   21,843,150 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   3,000,000 3,000,000 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

2,531,910   2,531,910 

            Свега за Главу 3.5: 24,375,060 3,000,000 27,375,060 

3. 3.6.         
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

      

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    
1502-
0002   

    Промоција туристичке понуде       
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      473     Туризам       

        400 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

1,147,000   1,147,000 

        401 412 Социјални доприноси на терет послодавца 216,000   216,000 

        402 415 Накнаде трошкова за запослене 220,000   220,000 

        403 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

52,000   52,000 

        404 421 Стални трошкови 472,000   472,000 

        405 422 Трошкови путовања 147,000   147,000 

        406 423 Услуге по уговору 1,950,000   1,950,000 

        407 424 Специјализоване услуге 875,000   875,000 

        408 425 Текуће поправке и одржавање 150,000   150,000 

        409 426 Материјал 350,000   350,000 

        410 465 Остале донације, дотације и трансфери 160,000   160,000 

        411 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 75,000   75,000 

        412 512 Машине и опрема 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 5,844,000   5,844,000 

            Функција 473: 5,844,000   5,844,000 

            
Извори финансирања за Програмску 
активност 1502-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 5,844,000   5,844,000 

            
Свега за Програмску активност 1502-
0002: 

5,844,000   5,844,000 

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 5,844,000   5,844,000 

            Свега за Програм 4: 5,844,000   5,844,000 

            Извори финансирања за Главу 3.6:       

          01 Приходи из буџета 5,844,000   5,844,000 

            Свега за Главу 3.6: 5,844,000   5,844,000 

3 3.7.         
УСТАНОВА "ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ" 
КОВИН 

      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    
1201-
0001 

      
Функционисање локалних установа 
културе 

      

      820     Услуге културе       

        413 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

4,000,000 1,335,000 5,335,000 

        414 412 Социјални доприноси на терет послодавца 716,000 238,965 954,965 

        415 413 Накнаде у натури   40,000 40,000 

        416 414 Социјална давања запосленима 130,000 100,000 230,000 

        417 415 Накнаде трошкова за запослене 435,000 220,000 655,000 

        418 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

180,000   180,000 
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        419 421 Стални трошкови 5,180,000 240,000 5,420,000 

        420 422 Трошкови путовања   110,000 110,000 

        421 423 Услуге по уговору 880,000 820,000 1,700,000 

        422 424 Специјализоване услуге 6,000,000   6,000,000 

        423 425 Текуће поправке и одржавање 620,000 160,000 780,000 

        424 426 Материјал 250,000 382,000 632,000 

        425 441 Отплата домаћих камата   30,000 30,000 

        426 465 Остале донације, дотације и трансфери 540,000 180,225 720,225 

        427 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   70,000 70,000 

        428 512 Машине и опрема 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 18,981,000   18,981,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   3,926,190 3,926,190 

            Функција 820: 18,981,000 3,926,190 22,907,190 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1201-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 18,981,000   18,981,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   3,926,190 3,926,190 

            
Свега за програмску активност 1201-
0001: 

18,981,000 3,926,190 22,907,190 

    
1201-
0002 

      
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва       

      820     Услуге културе       

        429 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

1,998,000   1,998,000 

        430 412 Социјални доприноси на терет послодавца 357,642   357,642 

        431 415 Накнаде трошкова за запослене 260,000   260,000 

        432 422 Трошкови путовања 400,000 20,000 420,000 

        433 423 Услуге по уговору 530,000 260,000 790,000 

        434 424 Специјализоване услуге 1,580,000   1,580,000 

        435 426 Материјал 150,000 50,000 200,000 

        436 465 Остале донације, дотације и трансфери 270,000   270,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 5,545,642   5,545,642 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   330,000 330,000 

            Функција 820: 5,545,642 330,000 5,875,642 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1201-0002: 

      

          01 Приходи из буџета 5,545,642   5,545,642 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   330,000 330,000 

            
Свега за програмску активност 1201-
0002: 

5,545,642 330,000 5,875,642 
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1201-
П1 

      Ковинско културно лето       

      820     Услуге културе       

        437 421 Стални трошкови   250,000 250,000 

        438 422 Трошкови путовања 30,000   30,000 

        439 423 Услуге по уговору 120,000 50,000 170,000 

        440 424 Специјализоване услуге 630,000   630,000 

        441 426 Материјал 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 830,000   830,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

            Функција 820: 830,000 300,000 1,130,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1201-
П1: 

      

          01 Приходи из буџета 830,000   830,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

            Свега за пројекат 1201-П1: 830,000 300,000 1,130,000 

    
1201-
П2 

      Фестивал "Клинци певају хитове"       

      820     Услуге културе       

        442 423 Услуге по уговору 50,000 20,000 70,000 

        443 424 Специјализоване услуге 76,358 30,000 106,358 

        444 426 Материјал 70,000   70,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 196,358   196,358 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   50,000 50,000 

            Функција 820: 196,358 50,000 246,358 

            
Извори финансирања за пројекат 1201-
П2: 

      

          01 Приходи из буџета 196,358   196,358 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   50,000 50,000 

            Свега за пројекат 1201-П2: 196,358 50,000 246,358 

    
1201-
П3 

      Октобарски салон       

      820     Услуге културе       

        445 423 Услуге по уговору   30,000 30,000 

        446 424 Специјализоване услуге 140,000   140,000 

        447 426 Материјал 120,000   120,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 260,000   260,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   30,000 30,000 

            Функција 820: 260,000 30,000 290,000 
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Извори финансирања за пројекат 1201-
П3: 

      

          01 Приходи из буџета 260,000   260,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   30,000 30,000 

            Свега за пројекат 1201-П3: 260,000 30,000 290,000 

    
1201-
П4 

      Фотографска колонија "МЕДИА АРТ"       

      820     Услуге културе       

        448 423 Услуге по уговору 120,000 30,000 150,000 

        449 426 Материјал 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 170,000   170,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   30,000 30,000 

            Функција 820: 170,000 30,000 200,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1201-
П4: 

      

          01 Приходи из буџета 170,000   170,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   30,000 30,000 

            Свега за пројекат 1201-П4: 170,000 30,000 200,000 

    
1201-
П5 

      Музички фестивал "БОМБ"       

      820     Услуге културе       

        450 421 Стални трошкови   100,000 100,000 

        451 423 Услуге по уговору 50,000 20,000 70,000 

        452 424 Специјализоване услуге 250,000   250,000 

        453 426 Материјал 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 330,000   330,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   120,000 120,000 

            Функција 820: 330,000 120,000 450,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1201-
П5: 

      

          01 Приходи из буџета 330,000   330,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   120,000 120,000 

            Свега за пројекат 1201-П5: 330,000 120,000 450,000 

    
1201-
П6 

      Театар фест "КОПС"       

      820     Услуге културе       

        454 423 Услуге по уговору 70,000 20,000 90,000 

        455 424 Специјализоване услуге 840,000   840,000 

        456 426 Материјал 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,010,000   1,010,000 
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          04 Сопствени приходи буџетских корисника   20,000   

            Функција 820: 1,010,000 20,000 1,030,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1201-
П6: 

      

          01 Приходи из буџета 1,010,000   1,010,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   20,000   

            Свега за пројекат 1201-П6: 1,010,000 20,000 1,030,000 

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 27,323,000   27,323,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   4,806,190 4,806,190 

            Свега за Програм 13: 27,323,000 4,806,190 32,129,190 

            Извори финансирања за Главу 3.7:       

          01 Приходи из буџета 27,323,000   27,323,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   4,806,190 4,806,190 

            Свега за Главу 3.7: 27,323,000 4,806,190 32,129,190 

3 3.8.         
БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" 
КОВИН 

      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    
1201-
0001 

      
Функционисање локалних установа 
културе 

      

      820     Услуге културе       

        457 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

6,650,000   6,650,000 

        458 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,198,000   1,198,000 

        459 413 Накнаде у натури 20,000   20,000 

        460 414 Социјална давања запосленима 50,000 25,000 75,000 

        461 415 Накнаде трошкова за запослене 900,000   900,000 

        462 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

341,000   341,000 

        463 421 Стални трошкови 940,000 20,000 960,000 

        464 422 Трошкови путовања 100,000 50,000 150,000 

        465 423 Услуге по уговору 1,118,000 60,000 1,178,000 

        466 424 Специјализоване услуге 270,000 25,000 295,000 

        467 425 Текуће поправке и одржавање 525,000 50,000 575,000 

        468 426 Материјал 198,000 25,000 223,000 

        469 465 Остале донације, дотације и трансфери 850,000   850,000 

        470 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000 5,000 15,000 

        471 512 Машине и опрема 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 13,370,000   13,370,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   260,000 260,000 
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            Функција 820: 13,370,000 260,000 13,630,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 1201-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 13,370,000   13,370,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   260,000 260,000 

            
Свега за програмску активност 1201-
0001: 

13,370,000 260,000 13,630,000 

    
1201-
П12 

      Набавка књига       

      820     Услуге културе       

        472 515 Нематеријална имовина 500,000 40,000 540,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   40,000 40,000 

            Функција 820: 500,000 40,000 540,000 

            
Извори финансирања за пројекат 1201-
П12: 

      

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   40,000 40,000 

            Свега за пројекат 1201-П12: 500,000 40,000 540,000 

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 13,870,000   13,870,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

            Свега за Програм 13: 13,870,000 300,000 14,170,000 

            Извори финансирања за Главу 3.8:       

          01 Приходи из буџета 13,870,000   13,870,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   300,000 300,000 

            Свега за Главу 3.8: 13,870,000 300,000 14,170,000 

3 3.9.         
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
"НАША РАДОСТ" 

      

    2001       
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

      

    
2001-
0001 

      
Функционисање предшколских 
установа 

      

      911     Предшколско образовање       

        473 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

18,980,000 9,381,200 28,361,200 

        474 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,400,000 1,950,000 5,350,000 

        475 413 Накнаде у натури   100,000 100,000 

        476 414 Социјална давања запосленима 210,000 1,480,000 1,690,000 

        477 415 Накнаде трошкова за запослене 2,096,520 1,170,000 3,266,520 

        478 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

45,000   45,000 

        479 421 Стални трошкови 2,425,000 1,210,000 3,635,000 

        480 422 Трошкови путовања   463,000 463,000 
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        481 423 Услуге по уговору 1,493,860 2,829,000 4,322,860 

        482 424 Специјализоване услуге 520,000 30,000 550,000 

        483 425 Текуће поправке и одржавање 190,000 350,000 540,000 

        484 426 Материјал 2,120,000 4,585,000 6,705,000 

        485 444 Пратећи трошкови задуживања   40,000 40,000 

        486 465 Остале донације, дотације и трансфери 2,556,320 940,000 3,496,320 

        487 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 815,300   815,300 

        488 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   50,000 50,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 34,852,000   34,852,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   24,578,200 24,578,200 

            Функција 911: 34,852,000 24,578,200 59,430,200 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 2001-0001: 

      

          01 Приходи из буџета 34,852,000   34,852,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   24,578,200 24,578,200 

            
Свега за програмску активност 2001-
0001: 

34,852,000 24,578,200 59,430,200 

    
2001-
П2 

      Санација крова  у ПУ "Наша радост"       

      911     Предшколско образовање       

        489 511 Зграде и грађевински објекти 600,000   600,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Функција 911: 600,000   600,000 

            
Извори финансирања за пројекат 2001-
П2: 

      

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Свега за пројекат 2001-П2: 600,000   600,000 

    
2001-
П3 

      
Набавка намештаја у ПУ "Наша 
радост" за објекте по насељеним 
местима 

      

      911     Предшколско образовање       

        490 512 Машине и опрема 600,000   600,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Функција 911: 600,000   600,000 

            
Извори финансирања за пројекат 2001-
П3: 

      

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Свега за пројекат 2001-П3: 600,000   600,000 

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 36,052,000   36,052,000 
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          04 Сопствени приходи буџетских корисника   24,578,200 24,578,200 

            Свега за Програм 8: 36,052,000 24,578,200 60,630,200 

            Извори финансирања за Главу 3.9:       

          01 Приходи из буџета 36,052,000   36,052,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   24,578,200 24,578,200 

            Свега за Главу 3.9: 36,052,000 24,578,200 60,630,200 

            Извори финансирања за раздео 3:       

          01 Приходи из буџета 762,241,993   762,241,993 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   32,684,390 32,684,390 

          06 Донације од међународних организација   317,439 317,439 

          07 Трансфери од других нивоа власти 86,792,726   86,792,726 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

314,517,811   314,517,811 

          15 
Неутрошена средства донација из 
претходних година 

  1,494,612 1,494,612 

            Свега за раздео 3: 1,163,552,530 34,496,441 1,198,048,971 

4 4.1.         
ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

      

    0602       
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

      

    
0602-
0004 

      
Општинско јавно правобранилаштво  

      

      330     Судови       

        491 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

1,550,000   1,550,000 

        492 412 Социјални доприноси на терет послодавца 280,000   280,000 

        493 414 Социјална давања запосленима 180,000   180,000 

        494 415 Накнаде трошкова за запослене 160,000   160,000 

        495 421 Стални трошкови 50,000   50,000 

        496 422 Трошкови путовања 20,000   20,000 

        497 423 Услуге по уговору 800,000   800,000 

        498 425 Текуће поправке и одржавање 40,000   40,000 

        499 426 Материјал 215,000   215,000 

        500 465 Остале донације, дотације и трансфери 202,000  202,000 

        501 512 Машине и опрема 55,000   55,000 

            Извори финансирања за функцију 330:       

          01 Приходи из буџета 3,552,000   3,552,000 

            Функција 330: 3,552,000   3,552,000 

            
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0004: 

      

          01 Приходи из буџета 3,552,000   3,552,000 
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Свега за програмску активност 0602-
0004: 

3,552,000   3,552,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 3,552,000   3,552,000 

            Свега за Програм 15: 3,552,000   3,552,000 

            Извори финансирања за Главу 4.1:       

          01 Приходи из буџета 3,552,000   3,552,000 

            Свега за Главу 4.1: 3,552,000   3,552,000 

            Извори финансирања за Раздео 4 :       

          01 Приходи из буџета 3,552,000   3,552,000 

            Свега за Раздео 4: 3,552,000   3,552,000 

                    

            
Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 
4 : 

      

          01 Приходи из буџета 812,707,274   812,707,274 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   32,684,390 32,684,390 

          06 Донације од међународних организација   317,439 317,439 

          07 Трансфери од других нивоа власти 86,792,726   86,792,726 

          13 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

314,517,811   314,517,811 

          15 
Неутрошена средства донација из 
претходних година 

  1,494,612 1,494,612 

            Свега за Разделе 1,2,3 и 4: 1,214,017,811 34,496,441 1,248,514,252 
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Члан 9. 
 

        Средства буџета у износу од 1.214.017.811 и средства из осталих изворау износу од 34.396.441 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то: 

 
  

1101 
  

Програм 1.  Урбанизам и просторно планирање 
Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Шифра и назив  
Циљ програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 
  26,010,000   26,010,000 

Просторни развој у складу 
са плановима 

Проценат покривености 
територије урбанистичком 
планском документацијом 

100% 100% 100% 100% 4,139,000   4,139,000 
Урбанизам и 
просторни 
планирање 

1101 
Плански и урбанистички 
развој локалне заједнице 

Повећање покривености 
територије планском 
документацијом 

0 2% 0 0 21,871,000   21,871,000 

Усвојен план детаљне 
регулације 

1 комада 2 комада     

Урађен урбанистички 
пројекат са пројектном 
документацијом 

1 комада 1 комада     
Израда планске и 
урбанистичке 
документације  

Урађен геодетски 
елаборат спајања суседних 
парцела 

2 комада 4 комада     

1,930,000   1,930,000 

Усвојен план детаљне 
регулације 

  1     

Урађен урбанистички 
пројекат  

  2     Израда пројектне 
документације  

Урађен геодетски 
елаборат спајања суседних 
парцела 

  2     

Пројектна документација 
за озакоњење општинских 
и јавних 
инфраструктурних 
објеката 

  3     

Пројектна документација 
за објектне везане за 
туризам 

  2     

Спровођење 
урбанистичких 
и просторних 
планова 

1101-
0002 

Развој локалне заједнице 

Пројектна документација 
у циљу омогућавања 
уласка свим врстама 
пловила у Дунавац 
пловила у Дунавац током 
целе године 

  1     

11,992,000   11,992,000 
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1101   Програм 1.  Урбанизам и просторно планирање 
Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. 
години 

Циљана 
вредност у 
2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

Проценат издатих 
грађевинских 
дозвола у односу 
на број поднесених 
захтева 

100% 100% 100% 100% 

Спровођење 
урбанистичких и 
просторних 
планова 

1101-
0002 

Ефикасно 
администрирање захтева 
за издавање грађевинских 
дозвола (ефикасно 
издавање грађевинских 
дозвола) 

Просечно 
потребно време за 
издавање 
грађевинских 
дозвола (у данима, 
од дана када је 
поднета комплетна 
документација) 

4 4 4 4 

4,139,000   4,139,000 

Пројекат Израда 
Главног пројекта 
атмосферске 
канализације за 
насељено место 
Ковин 

1101 
П-1 

Максимална могућа 
покривеност територије и 
 и корисника услугама 
уклањања отпадних вода 

Пројектна 
документација за 
одвођење 
 атмосферских 
вода са јавних 
површина (број 
xa) 

  227xa     5,948,520   5,948,520 

Пројекат 
Куповина парцела 
за  
решавање прилаза  
објектима у 
власништву 
општине Ковин 

1101 
П-2 

Локални развој 
Куповина парцела 
за куповину улице  

5 6     2,000,000   2,000,000 

  

1102 
  

Програм 2.  Комуналне делатности 
Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. 
години 

Циљана 
вредност у 
2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други приходи 

Укупна 
средства 

       
Шифра и назив  

Циљ 
програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 
  112,367,725 3,000,000 115,367,725 

Комуналне 
делатности 

1102 

Максимална могућа 
покривност корисника и 
територије услугама 
комуналне делатности 

Степен 
покривености 
корисника 
(домаћинстава, 
установе) услугам 
комуналне 
делатности  

100% 100% 100% 100% 6,287,275 3,000,000 9,287,275 

Копунале 
делатности 

1102 
Обезбеђивање 
квалитетнијег пружања 
услуга 

% побољшање 
пружања услуга 

  20%     106,080,450 0 106,080,450 
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1102   Програм 2.  Комуналне делатности 
Очекивана 
вредност у 2016. 
години 

Циљана вредност 
у 2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност 
у 2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Укупан број светиљки у 
односу на потребно 

4,070       

Укупан број интервенција 
по поднетим 
иницијативама грађана за 
замену светиљки када 
престану да раде 

100% 100%     

24,700,000   24,700,000 

Укупан број светиљки у 
улици Цара Лазара у 
Дубовцу и улици 7 Јула у 
Ковину 

  36     

Управљање/ 
одржавање 
јавним 
осветљењем 

1102-
0001 

Адекватан квалитетет 
пружених услуга јавне 
расвете 

Укупан број светиљки у 
Плочици 

  12     

6,350,000   6,350,000 

Одржавање 
јавних зелених 
површина 

1102-
0002 

Ефикасно и рационално 
спровођење уклањања 
отпадних вода и 
минимални утицај на 
животну средину 

Укупна површина са које 
се одводи атмосферска 
вода 

170ха 270ха 0   6,500,000   6,500,000 

Уређење, 
одржавање и 
коришћење 
пијаца 

1102-
0005 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
уређивања, одржавања и 
коришћења пијаца 

Број опремљених пијачних 
места у односу на укупан 
број пијачних места 
предвиђених у складу са 
градском/општинском 
одлуком 

1 1 0 0 800,000   800,000 

Одржавање 
гробаља и 
погребне услуге 

1102-
0006 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
одржавања гробаља и 
погребних услуга 

Евиденција гробних места   1     1,600,000   1,600,000 

Број функционалних 
хидраната 

  6     600,000   600,000 

Борј нових корисника у 
Ратаркој улици  

14 12     
Управљање и 
снабдевање 
водом за пиће 

1102-
0008 

Максимална могућа 
покривеност корисника и 
територије услугама 
водоснадбевања дужина реконструисане 

водоводне мреже у улици 
ЈНА 

  300м     
9,400,000   9,400,000 

Број и капацитет 
прихватилишта и азила за 
напуштене псе и мачке 

130 130 0 0 9,400,000 0 9,400,000 

Остале 
комуналне услуге 

1102-
0009 

Обезбеђивање услова за 
задовољење других 
комуналних потреба 
грађана 

Третиране површине за 
сузбијање глодара и 
инсеката 

4000ха 4000ха     8,600,000   8,600,000 
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 Надзор над извођењем 
радова на реализацији 
програма  

7 пружених 
услуга 

10пружених 
услуга 

    

Уклањање објеката 1 комад 1 комад     

3,900,000   3,900,000 

Број јавних чесми 10 11     150,000   150,000 

Надзор над извођењем 
радова на реализацији 
програма  

1 1     

Остале комуналне услуге-
рушење објеката 

Припрема 
парцеле 

      

600,000   600,000 

Проценат  буџета намењен 
за остале комуналне 
услуге у односу на укупан 
буџет  комуналне 
потрошње обезбеђен у 
буџету 

0 35,46% 10% 5% 3,122,275   3,122,275 

Адекватан квалитет 
пружених услуга овођења 
отпадних вода 

Број реконструисаних 
шахти 

18 15     1,000,000   1,000,000 

Остале 
комуналне услуге 

1102-
0009 

Максимална могућа 
покривеност корисника и 
територије услугама 
отпадних вода  

Број нових домаћинстава 
обухваћених услугом 

10 11     2,276,890   2,276,890 

Побоњшање квалитета 
пијаће воде у насељеним 
местима 

Број постројења који се 
санира 

  1     
Остале 
комуналне услуге 

1102-
0009 Унапређење комуналног 

уређења на јавним 
површинама 

Број паркова који се 
уређују 

  4     

10,792,560   10,792,560 

Пројекат 
Реконструкција 
водоводне мреже 
- замена 
азбестних цеви 

0601 
П-1 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
водоснадбевања 

Дужина реконструисане 
водоводне мреже 

1.23 км 245м     5,009,000   5,009,000 

Пројекат 
Санација главне 
црпне станице у 
Ковину 

0601 
П-2 

Очување живота и здравља 
људи 

% одводње фекалне 
канализације 

  100%     6,500,000   6,500,000 

Пројекат 
Изградња капеле 
на гробљу у 
Плочици 

0601 
П-3 

Изградња објеката површина капеле   40м2     7,000,000   7,000,000 
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Пројекат 
Куповина 
помоћног објекта 
за комуналне 
потребе у Гају 

1102 
П-4 

Обезбеђивање услова за 
изградњу капеле у Гају 

Обезбеђен простор за 
изградњу капеле у Гају 

  да      902,000   902,000 

Пројекат 
Постројење за 
пречишћавање 
воде за пиће 
насеља 
Баваниште 

1102 
П-5 

Водоснадбевање 
Износ средстава који се 
издваја из буџета 

  100%     1,060,000 3,000,000 4,060,000 

  

1501 
  

Програм 3.  Локални економски развој 
Очекивана 
вредност у 2016. 
години 

Циљана вредност 
у 2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност 
у 2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

       
Шифра и назив  

Циљ програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

  105,180,130   105,180,130 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 
Очекивана 
вредност у 2016. 
години 

Циљана вредност 
у 2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност 
у 2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Економска и 
развојна 
политика 

1501 
Повећање  запослености на 
територији града/општине 

Број евидентираних 
незапослених лица на 
евиденцији НСЗ 
(разврстаних по полу и 
старости)  

3,447 3,400  3,350 3,300 3,083,000   3,083,000 

Број отворених/затворених 
предузетничких радњи 

7 9 10 10 6,000,000   6,000,000 

Економска и 
развојна 
политика 

1501 
Отварање нових предузећа 
и предузетничких радњи на   
територији града/општине 

Дужина водоводне, 
канализационе мреже, као 
и атмосферске 
канализације и електро 
инсталације за јавну 
расвету као и дужина и 
ширина асфлатног пута 

Инфраструктурно 
опремање три 
парцеле у 
индустријској 
зони у циљу 
довођења три 
инвеститора и 
отварање нових 
радних места 

Инфраструктурно 
опремање три 
парцеле у 
индустријској 
зони у циљу 
довођења три 
инвеститора и 
отварање нових 
радних места 

0 0 96,097,130   96,097,130 

Унапређење 
привредног и 
инвестиционог 
амбијента 

1501-
0001 

Успостављање 
функционалне  пословне 
инфраструктуре  

Број корисника 
технолошких паркова, 
бизнис инкубатора и сл. 

1 2 2 2 3,083,000   3,083,000 
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Број лица ангажованих 
кроз Програм стручне 
праксе (код приватног 
послодавца и у јавном 
сектору) 

15 7 8 8 Унапређење квалитета 
радне снаге омохућавањем 
послодавцима да ангажују 
младе људе без радног 
искуства и стручно их 
оспособе за самосталан рад 
у струци 

Број новозапослених особа 
старијих од 50 година уз 
помоћ успостављених 
механизама за 
финансијску подршку за 
запошљавање 

        

Запошљавање, очување и 
унапређење радних 
 способности незапослених 
лица и остваривање 
 одређеног друштвеног 
интереса 

 Број лица ангажованих  
програм "Јавни радови" 

38 19 20 20 

Мере активне 
политике 
запошљавања 

1501-
0002 

Повећање  запослености,  
стимулисањем 
 незапослених лица  да 
покрену на територији 
града/општине 

Број лица који су 
остварили право на 
субвенције кроз  програм 
"Субвенције незапосленим 
лицима за покретање 
сопственог бизниса 

7 12 13 13 

5,000,000   5,000,000 

Пројекат 
Инфраструктурно 
опремање 
индустријске 
зоне, блок 119 - 
трафо станица 

0501 
П-1 

Изградња функционалне 
инфрааструктуре 

Укупан проценат 
извршених радова на 
изградњи инфраструктуре 

99,5% 100%     1,000,000   1,000,000 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 
Очекивана 
вредност у 2016. 
години 

Циљана вредност 
у 2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност 
у 2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Пројекат 
Инфраструктурно 
опремање 
индустријске 
зоне, део блока 
116 

0501 
П-2 

Повгећање запослености на 
територији општине Ковин 

Дужина водоводне, 
канализационе мреже, као 
и  
атмосферске канализације 
и електро инсталације 
 за јавну расвету као и 
дужина и ширина 
асфлатног пута 

Инфраструктурно 
опремање три 
парцеле у 
индустријској 
зони у циљу 
довођења три 
инвеститора и 
отварање нових 
радних места 

Инфраструктурно 
опремање три 
парцеле у 
индустријској 
зони у циљу 
довођења три 
инвеститора и 
отварање нових 
радних места 

Водовод и 
канализација 
у наредном 
периоду 

  67,397,130   67,397,130 
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Пројекат 
Извођење радова 
на изградњи 
саобраћајнице, 
фекалне 
канализације, 
водовода и јавне 
расвете у делу 
Блока 96 у 
Ковину 

0501 
П-3 

Повгећање запослености на 
територији општине Ковин 

Дужина водоводне, 
канализационе мреже, као 
и  
атмосферске канализације 
и електро инсталације 
 за јавну расвету као и 
дужина и ширина 
асфлатног пута 

Инфраструктурно 
опремање три 
парцеле у 
индустријској 
зони у циљу 
довођења три 
инвеститора и 
отварање нових 
радних места 

Инфраструктурно 
опремање три 
парцеле у 
индустријској 
зони у циљу 
довођења три 
инвеститора и 
отварање нових 
радних места 

Водовод и 
канализација 
у наредном 
периоду 

  6,000,000   6,000,000 

Пројекат 
Извођење радова 
на изградњи  
фекалне 
канализације, 
водовода, 
флексибилно 
предизолованог 
водовода, јавног 
осветљења код 
Хитне помоћи у 
Ковину 

0501 
П-4 

Повгећање запослености на 
територији општине Ковин 

Дужина водоводне, 
канализационе мреже, као 
и  
атмосферске канализације 
и електро инсталације 
 за јавну расвету као и 
дужина и ширина 
асфлатног пута 

Инфраструктурно 
опремање три 
парцеле у 
индустријској 
зони у циљу 
довођења три 
инвеститора и 
отварање нових 
радних места 

Инфраструктурно 
опремање три 
парцеле у 
индустријској 
зони у циљу 
довођења три 
инвеститора и 
отварање нових 
радних места 

Водовод и 
канализација 
у наредном 
периоду 

  22,700,000   22,700,000 

  

1502 
  

Програм 4.  Развој туризма 
Очекивана 
вредност у 2016. 
години 

Циљана вредност 
у 2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност 
у 2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

       

Шифра и назив  
Циљ програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

        7,809,000   7,809,000 

Проценат повећања броја 
ноћења 

15 20 25 30 5,844,000   5,844,000 
Економска и 
развојна 
политика 

1502 
Повећање прихода од 
туризма Проценат повећања броја 

удружења у области 
туризма 

0 18.75 5.26 5.26 1,965,000   1,965,000 
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1502   Програм 4.  Развој туризма 
Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Број догађаја који 
промовишу понуду 
града/општине у земљи 
и/или иностранству на 
којима учествује ТО 
града/општине 

25 30 35 40 5,844,000   5,844,000 
Промоција 
туристичке 
понуде 

1502-
0002 

Адекватна промоција 
туристичке понуде 
града/општине на 
циљаним тржиштима 

Укупан број удружења 
грађана из области 
туризма 

16 19 20 20 1,965,000   1,965,000 

  
0101 

  
Програм 5.  Развој пољопривреде 

Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

       

 
Шифра и назив  

Циљ програма, програм-
ске активности и пројекта 

Индикатори 

  122,119,781   122,119,781 

Развој 
пољопривреде 

0101 
Раст производње и 
стабилност дохотка 
произвођача 

Број новорегистрованих 
пољопривредних 
газдинстава на 
годишњем нивоу 

80 > 83 > 85 > 86 2,633,000   2,633,000 

Усвојени програми 
развоја пољопривреде и 
руралног развоја 

Реализација 
програма 

Реализација 
програма 

Реализација 
програма 

Реализација 
програма 

113,500,000   113,500,000 

Развој 
пољопривреде 

0101 

Спровођење усвојене 
пољопривредне политике 
и политике руралног 
развоја на подручју 
локалне самоуправе 

Усвојени програми 
развоја и финансијски 
план Фонда за развој 
пољопривреде 

  
Реализација 
програма 

Реализација 
програма 

Реализација 
програма 

5,986,781 0 5,986,781 

Заштита 
пољопривредног 
земљишта, путева 
канала и 
пољопривредних усева 
од пољских штета 

20 чувара 
поља 

20 чувара 
поља 

20 чувара 
поља 

  

Одржавање и санација 
атарских путева 

3км 41км 0 0 

44,280,000   44,280,000 

Заштита животиња 
усева, плодова и 
расадника од ризика 
који су прописани 
условима осигура-
вајућих друштава 

број 
корисника 

број 
корисника 

број 
корисника 

0 

Подршка за 
спровођење 
пољопривредне 
политике у 
локалној 
заједници 

0101-
0001 

Стварање услова за развој 
и унапређење 
пољопривредне 
производње 

Набавка пољопривредне 
механизације 

до 10 
корисника 

до 10 
корисника 

до 10 
корисника 

0% 

5,986,781 0 5,986,781 
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0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 
Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Проценат 
обухваћености 
пољопривредног 
земљишта у годишњем 
Програму заштите, 
уређења и  коришћења 
пољопривредног 
земљишта  

73% > 75% > 80% > 83% Подршка за 
спровођење 
пољопривредне 
политике у 
локалној 
заједници 

0101-
0001 

Ефикасно управљање 
пољопривредним 
земљиштем у државној 
својини 

Остварен приход од 
закупа пољопривредног 
земљишта 

83700000 >84,000,000 >84,500,000 >85,000,000 

2,633,000   2,633,000 

Пројекат 
Комасација 

0101 
П-1 

Груписање и заокружење 
уситњених 
 катаастарских парцела 

Уређење катастарске 
територије 
 комасацијом за МЗ 
Плочица и МЗ 
Скореновац 

  

приближна 
површина 
уређења 8.474 
ха 

приближна 
површина 
уређења 
8.474 ха 

  69,220,000   69,220,000 

  
0401 

  
Програм 6.  Заштита животне средине 

Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

       
Шифра и назив  

Циљ 
програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

  43,985,000   43,985,000 

Заштита животне 
средине 

0401 
Унапређење  квалитета 
елемената животне  
средине 

Усвојени стратешки и 
оперативни планови из 
области заштите 
животне средине 
(ЛЕАП, План 
управљања отпадом, 
План заштите од буке, 
План и програм 
мониторинга елемената 
животне средине, 
Годишњи програм 
заштите животне 
средине)   

0 20% подручја 0 0 43,680,000   43,680,000 
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Радови на одржавању 
депонија и дивљих 
дпонија на територји 
општине Ковин више 
пута годишње, а према 
издатим решењима 
надлежне општинске 
инспекцијске службе 

По потреби По потреби 0 0 6,420,000   6,420,000 

Управљање 
заштитом животне 
средине 

0401-
0001 

Испуњење обавеза у 
складу са законима у 
домену постојања 
стратешких и 
оперативних планова као 
и мера заштите 

Усвојен програм 
коришћења и заштите 
природних вредности и 
програм заштите 
животне средине  

Процентуално 
према 
закљученом 
уговору 

Процентуално 
према 
закљученом 
уговору 

0 0 2,619,806   2,619,806 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 
Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Усвојен програм 
коришћења и заштите 
природних вредности и 
програм заштите 
животне средине  

100% према 
Програму 

100% према 
Програму 

0 0 4,050,000   4,050,000 

Усвојен програм 
коришћења и заштите 
природних вредности и 
програм заштите 
животне средине  

7 комада 7 комада 0 0 

Обезбедити начин 
одлагања отпада 
животињског порекла 

  2 јаме     

5,090,194   5,090,194 
 

Усвојен програм 
коришћења и заштите 
природних вредности и 
програм заштите 
животне средине  

100% 
Унапређење 
животне 
средине према 
предлозима 
невладиних 
организација 

100% 
Унапређење 
животне 
средине према 
предлозима 
невладиних 
организација 

0 0 

Ефикасно и рационално 
спровођење 
 одржавања чистоће 
јавних чистоћа 

Степен извршења 
годишњих планова јавне 
хигијене 

100% 100% 0 0 

Адекватан квалитет 
пружених услуга, 
уређење и одржавање 
јавних зелених површина 

Динамика уређења 
јавних зелених 
површина 

свакодневно свакодневно 0 0 

16,700,000   16,700,000 

  

Унапређење квалитета 
животне средине 

Обезбеђење изворишта 
и животиња и 
неовлашћених лица 

225 0 0 0 2,700,000   2,700,000 
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Број канти за смеће   2,000     

Број комада контејнера   20     

Праћење 
квалитета 
елемената 
животне средине 

0401-
0002 

Спровођење редовних 
мерења на територији 
града/општине и 
испуњење обавеза у 
складу са законима у 
домену извештавања 
према Агеницији и 
држави 

Број спроведених 
редовних мерења 
квалитета елемената 
животне средине 
(ваздуха, воде, 
земљишта)  

1 1 0 0 1,200,000   1,200,000 

Заштита природе 
0401-
0003 

Унапређење заштите 
природних вредности 

% удружења у области 
животне средине у 
односу на укупан број 
удружења 

4.17 4.17 5 5 305,000   305,000 

Пројекат 
Подизање и 
одржавање  
пољозаштитних и 
путних 
 појасева и 
пољумљавање 

П-1 

Повећање укуних 
површина под шумама на  
парцелама општине 
Ковин 

Израда елабората на 
пошумљавању на 
 територији општине 
Ковин 

Према 
елаборату 
пошумљавања 

Према 
елаборату 
пошумљавања 

    4,900,000   4,900,000 

  
0701 

  

Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 

Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

       

Шифра и назив  
Циљ 
програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

        74,903,420   74,903,420 

Број саобраћајних 
незгода/инцидената 

3 
10% смањења 
 саобраћајних 
незгода 

0 0 4,300,000   4,300,000 

Општински путеви 0 55км 0 0 

Улице у Ковину и МЗ 
које се одржавају 

0 25км и 25км 0 0 

Саобраћај и 
саобраћајна 
инфраструктура 

0701 

Повећање безбедности 
учесника у саобраћају и 
смањење броја 
саобраћајних незгода 

Некатегорисани путеви 
који се одржавају 

0 14км 0 0 

70,603,420   70,603,420 

Управљање 
саобраћајем 

0701-
0001 

Повећање путне мреже и 
адекватна покривеност 
територије 
града/општине 

На основу донете 
Стратегије на 
безбедност саобраћаја, 
повећање безбедности и 
решавање проблема 
црних тачака 

0 

2 плана  
техничког 
регулисања  
саобраћаја за  
МЗ 

0 0 600,000   600,000 
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Утицај млађе популације 
на свеобухватну 
безбедност саобраћаја 

Безбедност саобраћајне 
деце у саобраћају, обука 
од стране МУП-а,и 
саобраћајне инспекције 
Црвеног крста  

0 

деца узраста  
предшколског 
узраста до краја  
средње школе 

0 0 1,050,000   1,050,000 

Повећање безбедности 
учесника у саобраћају 
 и смањење броја 
саобраћајних незгода 

Дужина саобраћајне 
мреже која се чисти од 
снега - општински 
некатегорисан путеви и 
улице 

67км 119 0 0 0   0 

Проценат санираних 
путева од укупне 
дужине путне мреже 
која захтева санацију 
и/или реконструкцију 

2% 2% 0 0 

Оджавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

0701-
0002 

Одржавање квалитета 
путне мреже кроз 
реконструкцију и 
редовно одржавање 
асфалтног покривача 

Изградња тротоара 400м 400м² 0 0 

64,940,855   64,940,855 

Оджавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

0701-
0002 

Систематичан рад на 
саобрћајном васпитању 
кроз едукацију деце, 
организовање такмичења 
у вези са саобраћајем 

Едукација предшколаца, 
оснноваца и 
средњошколац у циљу 
безбедног учествовања у 
саобраћају 

0 

око 20  
одржаних 
састанака, 
презентација и  
обука 

0 0 460,000   460,000 

 

0701   
Програм 7.  Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 

Очекивана 
вредност у 2016. 
години 

Циљана 
вредност у 2017. 
години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Дужина хоризонталне 
саобраћајне 
сигнализације (у км) 

0 
19 км 
55км 

0 0 2,150,000   2,150,000 

Побољшање рада 
Савета за безбедност 
и формирање база 
података 

0 1 ком. 0 0 40,000   40,000 

Број поправљених и 
новоиспостављених 
саобрћајних знакова и 
семафора 

73 0 0 0       

Број поправљених и 
новоиспостављених 
саобрћајних знакова и 
семафора 

67км 0 0 0       

Уређење кружне 
раскрснице 

0 1 0 0 

Оджавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

0701-
0002 

Опремање и 
одржавање саобраћајне 
сигнализације на 
путевима и улицама 

Број лежећих 
полицајаца 

0 
7 крајница и 8 
елемената 
дужине 0,5м 

0 0 
1,462,565   1,462,565 
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2001 
  

Програм 8.  Предшколско васпитање 
Очекивана 
вредност у 2016. 
години 

Циљана 
вредност у 2017. 
години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

       
Шифра и назив  

Циљ 
програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

  72,320,960 24,578,200 96,899,160 

Образовање 2001 

Повећање  обухвата 
деце предшколским 
васпитањем  и  
образовањем 

Проценат деце која су 
уписана у 
предшколске 
установе (Број деце 
која су уписана у 
предшколске 
установе у односу на 
укупан број деце у 
граду/општини 
(јаслена група, 
предшколска група и 
ППП) 

јаслице 
29,млађа група 
37, средња 
група 26, 
старија 

јаслице 
29,млађа група 
37, средња 
група 26, 
старија 

јаслице 
29,млађа група 
37, средња 
група 26, 
старија 

јаслице 
29,млађа група 
37, средња 
група 26, 
старија 

72,320,960 24,578,200 96,899,160 

Функционисање 
предшколских 
установа 

2001-
0001 

Обезбеђени адекватни  
услови за Васпитно-
образовни рад са 
децом уз повећан 
обухват 

Просечан број деце у 
групи (јасле, 
предшколски, 
припремни 
предшколски 
програм/ппп) 

јаслице18,млађа 
група24, средња 
група 26, 
старија 

јаслице18,млађа 
група24, средња 
група 26, 
старија 

јаслице18,млађа 
група24, 
средња група 
26, старија 

јаслице18,млађа 
група24, 
средња група 
26, старија 

34,852,000 24,578,200 59430200 

Пројекат 
Изградња вртића 

2001 
П-1 

Побољшање услова 
боравка деце у 
предшколским 
установама 

Број предшколских 
објеката који 
обезбеђују  
сигуран и квалитетан 
боравак деце у 
Ковину 

1 2 2 2 36,268,960   36,268,960 

 
 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 
Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 
приходи 

Укупна 
средства 

Пројекат  
Санација крова 

2001 
П-2 

Побољшање услова рада у 
установи 

Санација дела 
крова 

  100м2     600,000   600,000 

Пројекат Набавка 
намештаја у 
ПУ"Наша радост" за 
објекте по 
насељеним местима 

2001 
П-3 

Побољшање услова рада у 
насељеним местима 

Замена дотрајале 
опреме 90% 

  

80% од свих 
соба 
 у насељеним 
местима 

    600,000   600,000 
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2002 
  

Програм 9.  Основно образовање 
Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 
приходи 

Укупна 
средства 

       
Шифра и назив  

Циљ програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

  92,042,000   92,042,000 

Основно 
образовање 

2002 
Потпуни обухват 
основним  образовањем и 
васпитањем 

Обухват деце 
основним 
образовањем 
(разложено према 
полу) 

2610 (1348 
дечак +1262 
девојчице) 

2535 (1284 
дечак +1251 
девојчице) 

2480 (1253 
дечак +1227 
девојчице) 

2457 (1230 
дечак +1227 
девојчице) 

92,042,000   92,042,000 

Функционисање 
основних школа 

2002-
0001 

Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-
образовни рад са децом у 
основним школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 
(разврстани по 
полу) 

326.25 (168.50 
дечака + 
157.75 
девојчица) 

316.88 
(160.50 
дечака + 
156.36 
девојчица) 

310.01 
(156.63 
дечака + 
153.38 
девојчица) 

307.13 
(153.75 
дечака + 
153.38 
девојчица) 

90,742,000   90,742,000 

Пројекат Опрема за 
образовање ОШ 
"Десанка 
Максимовић" Ковин 

2002-
П1 

Побољшање услова за 
образовно васпитни рад 

Број наставника 
који имају на 
располагању лап-
топ за извођење 
наставе   

8/28-28% 

    

300,000 

  

300,000 

  
Број учионица са 
новим клупама 

  
5/16-31% 

    
   

Пројекат Ограда 
око објекта школе 
ОШ "Ђура 
Филиповић" 
Плочица у 
Плочичком риту 

П-2 
Побољшање услова за 
образовно васпитни рад и 
безбедности ученика 

Израђена ограда 

  

100% 

    

1,000,000   1,000,000 

 
 

  
2003 

  
Програм 10.  Средње образовање 

Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 
приходи 

Укупна 
средства 

       
Шифра и назив  

Циљ 
програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

  19,151,000   19,151,000 

Средње 
образовање 

2003 
Повећање обухвата 
средњошколског 
образовања 

Број деце која су 
обухваћена 
средњим 
образовањем 
(разложен по и 
полу) 

637 (365 
дечака+272 
девојчице) 

671 (407 
дечака+264 
девојчице) 

674 (416 
дечака+258 
девојчице) 

677 (416 
дечака+261 
девојчице) 

19,151,000   19,151,000 
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Функционисање 
средњих школа 

2003-
0001 

Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-
образовни рад у 
средњим школама и 
безбедно одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу  

42 47 50 50 18,651,000   18,651,000 

Набавка рачунара за 
гимназију и економску 
школу 

Обезбеђивање 
прописаних услова за 
васпитно образовни рад 
у средњим школама и 
безбедно одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

0% 50%     500,000   500,000 

  
0901 

  
Програм 11.  Социјална и дечја заштита 

Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 
приходи 

Укупна 
средства 

       
Шифра и назив  

Циљ 
програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

  109,565,493 1,812,051 111,377,544 

Проценат 
корисника мера и 
услуга социјалне и 
дечје заштите који 
се финансирају из 
буџета 
града/општине у 
односу на број 
становника 

18% > 20% > 22% > 23% 14,025,500   14,025,500 

Број  корисника 
мера и услуга 
социјалне и дечје 
заштите који се 
финансирају из 
буџета 
града/општине у 
односу на број 
становника 

5091 5195 5264 5314 

Социјална заштита 0901 Повећање доступности 
права и услуга 
социјалне заштите 

Проценат 
корисника 
локалних 
социјалних услуга у 
односу на укупан 
број корисника 
социјалне и дечје 
заштите 

13.4 13.65 13.85 13.98 

76,297,951   76,297,951 



 

 

С
тран

а 96 Б
р

ој 17                     С
 Л

 У
 Ж

 Б
 Е

 Н
 И

  Л
 И

 С
 Т

          27
. Д

ец
ем

б
ар 2016

. год
и

н
е 

 Број корисника 
мера и услуга 
социјалне и дечије 
заштите (РВИ) 

799 815 830 840 6,579,700   6,579,700 

0901   Програм 11.  Социјална и дечја заштита 
Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 
приходи 

Укупна 
средства 

Социјална заштита 0901 
Унапређење квалитета 
услуга социјалне 
заштите 

Удео корисника 
лиценцираних 
услуга у укупном 
броју корисника 
услуга 

0 0 0 0 12,662,342   12,662,342 

Број грађана - 
корисника других 
мера материјалне 
подршке - дечији 
додатак 

1,350 > 1,400 > 1,420 > 1,450 

Број грађана - 
корисника других 
мера материјалне 
подршке - 

12 < 11 < 10 < 10 

2,665,000   2,665,000 

Социјалне помоћи 
0901-
0001 

Унапређење заштите 
сиромашних 

Број грађана - 
корисника других 
мера материјалне 
подршке у односу 
на укупан број 
грађана 

2836 2880 2930 2960 28,362,000 0 28,362,000 

Социјалне помоћи 
0901-
0001 

Побољшање социјално - 
економских услова 
живота грађана који 
припадају посебно 
осетљивим социјалним 
групама 

Борј корисника 
РВИ 

6 6 6 6 600,000   600,000 

Просечан број дана 
по кориснику 
услуге 

6 2 2 2 Прихватилиште и 
друге врсте 
смештаја 

0901-
0002 

Обезбеђење услуге 
смештаја 

Број корисника 
услуга смештаја 

5 5 4 4 

60,000   60,000 

Подршка социо 
хуманитарним 
организацијама 

0901-
0003 

Подстицање развоја 
разноврсних социјалних  
и других услуга у 
заједници 

Број удружења / 
хуманитарних 
организација које 
добијају средства из 
буџета 
града/општине 

0 10 11 12 1,375,000   1,375,000 
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Број лица којима је 
пружена помоћ 

125 135 145 150 

Број обучених 
полазника 

350 400 450 500 

Јавна овлашћења: 
Деловање у несрећама, 
Прва помоћ, Слижба 
тражења, Мотивација за 
ДДК, Организационо 
развој, Социјално 
деловање - олакшавање 
људске патње 
пружањем неопходне 
ургентне помоћи 
лицима у невољи, 
развијањем 
солидарности међу 
људима, организовањем 
различитих облика 
помоћи и здравствено 
превентиви рад 

Број прикупљених 
јединица крви 

1200 1200 1200 1200 

Број корисника 
Народне кухиње  

440 440 440 440 

Број припремљених 
оброка 

107,160 107,160 107,160 107,160 

Број лица којима се 
носи топли оброк 
на кућну адресу 

30 30 30 30 

Социјално деловање -
директно деловање 
ублажавања сиромаштва 
кроз обезбеђивање 
топлог оброка за 
кориснике - НАРОДНА 
КУХИЊА  Број волонтера 

Црвеног крста 
        

Број геронто 
домаћица 

3 3 3 3 

Број сати 
проведених код 
корисника 

3,936 3,936 3,936 3,936 

Активности 
Црвеног крста 

0901-
0005 

Социјално деловање -
олакшавање људске 
патње пружањем услуге 
ПОМОЋ И НЕГА У 
КУЋИ  Број корисника код 

геронто домаћици 8 8 8 8 

12,662,342   12,662,342 

Број дечака који 
примају награду 

97 100 100 100 Обезбеђивање 
финансијске подршке за 
децу и породицу Број девојчица који 

примају наград 
103 100 100 100 

Број дечака 
корисника 
интернатског 
смештаја  

5 5 6 6 
Обезбеђивање 
финансијске подршке за 
децу и породицу - 
помоћ у износу од 100% 
накнаде за смештај у 
ученички дом 

Број девојчица 
корисника 
интернатског 
смештаја 

5 5 6 6 

Подршка деци и 
породицама са 
децом 

0901-
0006 

Обезбеђивање 
финансјске подршке за 
децу и породицу - 
помоћ у износу од 100% 

Број дечака са 
посебним 
потребама која 
похађају школу 

5 7 7 7 

5,979,700   5,979,700 
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 од цене месечне карте  - 
бесплатне карте 

Број девојчица са 
посебним 
потребама која 
похађају школу 

2 2 2 2 

Број дечака који 
похађају средњу 
школу 

90 94 100 100 
Обезбеђивање 
финансијске подршке за 
децу и породицу - 
помоћ у износу од 15% 
од цене месечне карте 

Број девојчица који 
похађају средњу 
школу 

60 66 70 80 

Број дечака који 
похађају наставу на 
јазицима 
националних 
мањина 

18 20 20 20 
Обезбеђивање 
финансијске подршке за 
децу и породицу - 
помоћ средњошколцима 
који похађају наставу на 
језицима националних 
мањина 

Број девојчица које 
похађају наставу на 
језицима 
националних 
мањима 

8 10 12 12 

Подршка деци и 
породицама са 
децом 

0901-
0006 

Унапређење услуга 
социјалне заштите за 
децу и породицу 

Број корисника 
услуга 

2250 2310 2330 2350 36,746,000.00   36,746,000.00 

Пројекат Откуп 
сеоског 
домаћинства за 
избегла, ИРЛ и 
повратнике по 
реадмисији 

П-1 

Стамбено збрињавање 
избегла, ИРЛ и 
повратнике по 
споразуму и реадмисији 

Број збринутих 
породица 

10% 10% 10%   500,000   500,000 

 

0901   Програм 11.  Социјална и дечја заштита 
Очекивана 
вредност у 
2016. години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Пројекат 
Доходовне 
активности за 
избегла, ИРЛ и 
повртатнике по 
споразуму и 
реадмисији 

П-2 

Економско оснаживање 
избегла, ИРЛ и 
повратнике по 
реадмисији 

Број збринутих породица 5% 5% 5%   400,000   400,000 

Пројекат Додела 
грађевинског 
материјала за 
избегла, ИРЛ и 
повратнике по 
редмисији 

П-3 

Побољшање услова 
становања избеглим, 
ИРЛ и повратника по 
споразуму и реадмисији 

Број збринутих породица 10% 10% 10%   200,000   200,000 

Пројекат 
Унапређење 
образовања Рома 

П-4 
Потпун обухват деце 
ромске националности 
у образовни систем 

Укључивање Ромске деце у 
систем образовања 

50% 60% 70% 80% 250,000   250,000 
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Пројекат 
Унапређење 
запошљавања 
Рома 

П-5 
Повећање 
запошљивости Рома и 
Ромкиња 

Број Рома и Ромкиња 
укључених у тражењу посла 

48% 49% 50% 51% 50,000   50,000 

Пројекат Помоћ 
за израду 
здраввствене 
књижице за 
ромску 
попилацију 

П-6 
Помоћ у изради 
здравстве књижице за 
Ромску популацију 

Проценат израђених 
здравствених књижица 

8% 10% 11% 12% 50,000   50,000 

Пројекат 
Унапређење 
услова становања 
Рома 

П-7 
Адапрација и санација 
постојећих објеката 

Побољшање услова становања 50% 55% 60% 65% 3,116,000   3,116,000 

Пројекат 
Коришћење 
обновљивих 
ресурса и 
укључивање 
локалних Рома у 
запошљавање 

П-8 
Одрживо запошљавање 
Рома 

Број Рома укључених у 
пројекат 

  3 3 3   1,812,051 1,812,051 

Пројекат Дневни 
боравак лица са 
сметњама у 
развоју 

П-9 
Дневни боравак деце са 
посебним потребама  

Број лица 15 15 15 15 11,129,951   11,129,951 

 
 

0901   Програм 11.  Социјална и дечја заштита 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана 
вредност у 
2017. 
години 

Циљана 
вредност у 
2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Пројекат Дечија 
недеља 

П-10 

Стварење повољнијих услова 
за остваривање права детета на 
квалитетно слободно време, на 
игру и стваралаштво, културни 
живот и уметност 

Број деце која учествују у 
дечијој недељи  

350 400 400 400 357,000   357,000 

  
Висина буџетских издвајања 
за организовање Дечије 
недеље 

357,000 357,000 350,000 350,000    

Пројекат Трајна 
стамбена и 
инфраструктурна 
решења  за Роме 

П-11 
Изградња атмосферске 
канализације у ромским 
насељима 

Број ромских насеља у којима 
се гради атмосферска 
канализација 

  3 3 3 5,062,500   5,062,500 
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1801 
  

Програм 12.  Примарна здравствена заштита 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана 
вредност у 
2017. 
години 

Циљана 
вредност у 
2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

       
Шифра и назив  

Циљ програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

  37,140,800   37,140,800 

Здравствена 
заштита 

  
Једнакост и доступност 
квалитетне Примарне 
здравствене заштите 

Број осигураника 29,500 30,000 32,000 33,000 37,140,800   0 

Број грађевинских објеката 8 9 9 9 
Осигурање објеката и 
припреме 

Садашња вредност опреме 129,944,721 137,944,721 139,642,098 161,057,698 

650,000   650,000 

Број опсервираних пацијената 3,500 3,000 2,500 2,500 1,500,000   1,500,000 Базар за здравље становника 
општине Ковин 

Број запослених 8 5 6 6 2,100,000   2,100,000 
Обезбеђење континуитета у 
раду 

Број неопходних тонера за 
штампаче 

160 160 160 160 380,800   380,800 

Функционисање 
установа 
примарне 
здравствене 
заштите 

1801-
0001 

Обезбедити поклоне за децу 
запослених  
поводом Нове године 

Број деце 80 80 80 80 160,000   160,000 

Број преминулих - укупно 250 250 250 250 

Број преминулих жена 98 100 100 100 
Мртвозорство 

1801-
0002 

Утврђивање времена и узрока 
смрти 

Број преминулих мушкараца 152 150 150 150 

250,000   250,000 

1801   Програм 12.  Примарна здравствена заштита 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана 
вредност у 
2017. 
години 

Циљана 
вредност у 
2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Број планираних базара 
здравља 

10 10 10 10 

Број прегледаних жена 624 650 670 700 

Спровођење 
активности из 
области 
друштвене бриге 
за здравље 

1801-
0003 

Брига за здравље становника 
општине Ковин 

Број прегледаних мушкараца 703 750 780 800 

600,000   600,000 
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Пројекат 
Изградња објекта  
Хитне медицинске 
помоћи и 
физикалне 
медицине са 
рехабилитацијом 

П-1 
Повећање просторних 
капацитета 

Површина у метрима 
квадратним 

5,903 6,465 6,465 6,465 26,500,000   26,500,000 

Пројекат 
Реконстркција 
грејања  
у ЗС Делиблато 

П-2 

Обезбеђење адекватних услова 
рада -  
грејање просторија уз 
повећање енергетске 
ефикасности 

Довођење у стање потребне 
исправности и  
безбедности грађевинског 
објекта 

60% 100% 100% 100% 400,000   400,000 

Пројекат 
Реконструкција 
система цеви у 
котларници и 
замена гасног 
котла за грејање у 
Здравственој 
станици у 
Мраморку 

П-3 

Обезбеђење адекватних услова 
рада -  
грејање просторија уз 
повећање енергетске 
ефикасности 

Довођење у стање потребне 
исправности и  
безбедности грађевинског 
објекта 

65% 100% 100% 100% 400,000   400,000 

Пројекат Набавка 
опреме за 
саобраћај 

П-4 
Сигуран и безбедан транспорт 
пацјената и несметан рад 
поливалентне патронаже 

Број санитетских возила 7 8 9 10 4,200,000   4,200,000 

  

1201 
  

Програм 13.  Развој културе 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана 
вредност у 
2017. 
години 

Циљана 
вредност у 
2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

       
Шифра и назив  

Циљ програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

  59,413,000 5,106,190 64,519,190 

Укупан број посетилаца на 
свим културним догађајима  
који су одржани 

27,377 28,000 29,000 30,000 22,070,000 300,000 22,370,000 

1201 
Укупан број посетилаца 
културних програма и 
манифестација 

16,000 18,000 20,000 23,000 27,323,000 4,806,190 32,129,190 

  
Укупан број удружења 
грађана из области културе 

23 24 25 26 3,020,000   3,020,000 

Култура , 
комуникација и 
медији 

  

Подстицање развоја културе 

Укупан број пројеката верских 
заједница 

9 9 9 9 2,000,000   2,000,000 

Култура , 
комуникација и 
медији 

1201 
Остваривање јавног интереса 
из обласи информисања 

Број медијских кућа које 
учествују на конкурсу 

2 3 4 4 5,000,000   5,000,000 
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Функционисање 
локалних установа 
културе 

1201-
0001 

Обезбеђење редовног 
функционисања установа 
културе 

Број запослених у установама 
културе у односу на укупан 
број запослених у ЈЛС 

18% 18% 18% 18% 32,351,000 260,000 32,611,000 

Број филмске пројекције за 
децу 

57 70 80 100 

Број филмске пројекције за 
одрасле 

120 120 150 170 

Број школа који учествује у 
програму 

9 10 10 11 

Број позоришних представа 16 20 25 30 

Број ликовних изложба на 
годишњем нивоу 

12 12 12 12 

Број трибиниа и промоција на 
годишњем нивоу 

15 20 25 30 

Јачање културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва 

1202-
0002 

Повећање учешћа грађана у 
културној продукцији и 
уметничком стваралаштву 

Број посетилаца 10,000 12,000 13,000 14,000 

5,545,642 330,000 5,875,642 

Унапређење 
система очувања и 
представљања 
културни 
осторијског 
наслеђа  

  
Унапређење очувања 
културно-историјског наслеђа 

Број верских заједница које 
добијају средства из буџета 

9 9 9 9 2,000,000   2,000,000 

Остваривање и 
унапређивање 
јавног интереса у 
области јавног 
информисања 

1202-
0004 

Повећана понуда квалитетних 
медијских садржаја из области 
друштвеног живота локалне 
заједнице 

Број програмских садржаја 
подржаних на конкурисма 
јавног информисања 

2 5 6 7 5,000,000   5,000,000 

Пројекат 
Ковинско 
културно лето 

1201 
П-1 

Задовољење културних 
потреба грађана 

Број програма 15 20 25 30 830,000 300,000 1,130,000 

Број учесника програма 325 400 450 500 
  

Број посетилаца 6,500 8,000 9,000 100,000 
   

1201   Програм 13.  Развој културе 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана 
вредност у 
2017. 
години 

Циљана 
вредност у 
2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Пројекат 
Фестивал "Клинци 
певају хитове" 

1201 
П-2 

Дечији музички фестивал Број школа 8 10 10 10 196,358 50,000 246,358 

  Број учесника - такмичара 36 40 50 60    
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Број учесника - ревијалног 
дела 

  20 30 35 

  
  

 Број посетилаца 400 600 700 800    

Пројекат 
Октобарски салон 

1201 
П-3 

Ликовна манифестација Број учесника - излагча    40 50 60 260,000 30,000 290,000 

  Број посетилаца   400 500 600    

Пројекат 
Фотографска 
колонија"Медиа 
арт" 

1201 
П-4 

Уметничка фотографија Број програма 5 5 5 5 170,000 30,000 200,000 

Број учесника 10 10 10 10 
  

Број посетилаца 100 200 500 600 
   

Пројекат Музички 
фестивал"Бомб" 

1201 
П-5 

Музички фестивал Број програма 6 7 8 9 330,000 120,000 450,000 

Број учесника 30 30 30 30 
  

Број посетилаца 1000 1200 1300 1500 
   

Пројекат Театар 
фест "Копс" 

1201 
П-6 

Позоришни фестивал Број програма 4 6 8 10 1,010,000 20,000 1,030,000 

Број учесника 68 80 100 120 
  

Број посетилаца 800 1000 1200 1500 
   

Пројекат 
Споменик 
погинулима у 
војним 
операцијама 1990-
2000. 

1201 
П-7 

Сећање на жртве војних 
операција у периоду 1990-2000. 

Бриј споменика жртвама рата   1     500,000   500,000 

Пројекат 
Инвестиционо 
одржавање зграде 
биоскопа у 
Дубовцу 

1201 
П-8 

Довођење у функционално 
стање објеката културе 

Проценат повећања 
функционалности зграда у 
области кутуре на територији 
насељеног места Дубовац 

  26% 100%   2,000,000   2,000,000 

 

1201   Програм 13.  Развој културе 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана 
вредност у 
2017. 
години 

Циљана 
вредност у 
2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. 
години 

Средства из 
буџета 

Сопствени и 
други 
приходи 

Укупна 
средства 

Пројекат 
Инвестиционо 
одржавање зграде 
Дома културе у 
Плочици 

1201 
П-9 

Довођење у функционално 
стање објеката културе 

Проценат повећања 
функционалности зграда у 
области кутуре на 
територији насељеног места 
Плочица 

  80% 100%   600,000   600,000 

Пројекат Санација 
Дома културе у 
Малом Баваништу 

1201 
П-10 

Побољшање стања објеката 
културе 

Проценат повећања 
функционалности зграде 

  20%     750,000   750,000 
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 Пројекат Наставак 
радова на 
Задружном дому у 
Делиблату 

1201 
П-11 

Побољшање стања објеката 
културе 

Санација плафона у згради   30%     4,350,000   4,350,000 

  

Покривенос комплетном 
пројектно-техничком 
документацијом за 
реконструкцију 

  100%        

Пројекат Набавка 
књига за 
библиотеку 

1201 
П-12 

Обезбеђење редовног 
функционисања установа 
културе 

Број књига у бибиотеци 85,087 86,500 87,600 88,800 500,000 40,000 540,000 

 
  

1301 
  

Програм 14.  Развој спорта и омладине 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана 
вредност у 
2017. 
години 

Циљана 
вредност 
у 2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. 
години 

Средства из буџета 
Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

       
Шифра и назив  

Циљ програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

  76,634,000   76,634,000 

Број спортских организација 
преко којих се остварује јавни 
интерес у области спорта 

19 19 19 19 29,109,000   29,109,000 

Развој спорта и 
омладине 

1301 
Обезбеђење услова за бављење 
спортом свих грађана и 
грађанки  града/општине 

Број спроведених акција, 
програма и пројеката који 
подржавају активно и  
рекреативно бављење спортом 

1 3 3 3 47,100,000   47,100,000 

Развој спорта и 
омладине 

1301 

Активно партнерство субјеката 
омладинске политике у развоју 
омладинске политике и 
спровођењу омладинских 
активности, као и у развоју и 
спровођењу локалних политика 
које се тичу младих 

Број институција и 
организација са којима је 
остварено партнерство путем 
споразума о сарадњи 

1 1 1 1 425,000   425000 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана 
вредност у 
2017. 
години 

Циљана 
вредност 
у 2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. 
години 

Средства из буџета 
Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Подршка 
локалним 
спортским 
организацијама 
удружењима и 
саветима 

1301-
0001 

Обезбеђивање услова за рад 
спортских удружења 

Број програма које реализују 
спортска удружења 

38 38 38 38 29,109,000   29,109,000 

 



 

 

2
7

. Д
ец

ем
б

ар 2016. годи
н

е                 С
 Л

 У
 Ж

 Б
 Е

 Н
 И

  Л
 И

 С
 Т

              С
тран

а 105
 Б

рој 17 

Одржавање 
спортсе 
инфраструктуре 

1301-
0003 

Редовно одржавање постојећих 
спортских објеката од интереса 
за град/општину 

Број програма којима се 
реализују активности из 
рекреативног спорта 

1 1 1 1 1,800,000   1,800,000 

Стимулисање најуспешнијих 
ђака средњошколаца да остану 
у општини Ковин доделом 
награда 

Број ђака средњошколаца који 
су добили награде 

4 4 5 5 

Број младих који су 
присуствовали концерту 
поводом дана младих 

200 200 200 200 

Број младих који су добили 
карте за културна дешавања 

120 120 160 160 

Унапређење квалитета живота 
младих кроз организовње 
културних догађаја - концепт 
за Дан млсдих, обезбеђење 
карата за посете културним 
догађајима и развијање и 
подстицање креативности, 
организовањем такмичења у 
ликовним и литерарним 
радовима уз доделу награда за 
најбоље 

Број пријављених лица за 
учествовање у такмичењу у 
ликовним и литерарним 
радовима 

40 50 60 60 

Број учесника у спортским 
такмичењима 

20 50 60 60 

Спровођење 
омладинске 
политике 

1301-
0005 

Промоција спорта и 
подстицање младих да се баве 
спортом оранизовањем 
спортских такмичења уз 
доделу награда најбољим 
учесницама 

Број одржаних спортских 
такмичења 

1 3 4 4 

425,000   425,000 

Пројекат Радови 
на изградњи хале 
за мале спортове  
Ковину 

1301 
П-1 

Стварање услова за бављење 
индивидуалним спортовима 

Број јавних објеката за 
бављење  
индивдуалним спортовима у 
Ковину 

1 2 2 2 24,300,000   24,300,000 

Пројекат 
Пројектно-
техничка 
документација за 
изградњу 
бициклиситчке 
стазе 

1301 
П-2 

Обезбеђивање услова за 
унапређење 
 рекреативног спорта - 
бициклизма 

Донети план изградње 
бициклистичке стазе 

не да     1,000,000   1,000,000 

Пројекат 
Изградња базена 

1301 
П-3 

Обезбеђивање услова за 
унапређење 
 рекреативног спорта  

Број објеката за бављење  
 спортовима на води у  Ковину 

  1 1 1 20,000,000   20,000,000 
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Средства 
из буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

 Укупна 
средства  

0602 

  

Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 

Очекивана 
вредност 
у 2016. 
години 

Циљана вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. 
години 

Циљана вредност 
у 2019. години   

  
  

    

  
  
  
 

Шифра и назив  

Циљ 
програма,програмске 
активности и 
пројекта 

Индикатори 

  196,462,221   196,462,221 

Суфицит или дефицит 
локалног буџета 

суфицит суфицит суфицит суфицит 176,524,436   176,524,436 

Број остварених услуга 
градске/општинске 
управе (укупан број 
предмета који су у току, 
број решења, дозвола, 
потврда и других 
докумената издатих 
физичким и правним 
лицима) 

2066 2066 2700 2750 18,087,785   18,087,785 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 

0602 

Одрживо управно и 
финансијско 
функционисање 
града/општине у 
складу 
надлежностима и 
пословима локалне 
самоуправе 

Проценат буџета који се 
издваја за 
функционисање општина 

2% 2%     1,850,000     

Проценат решених  
предмета у календарској 
години (у законском 
року, ван законског рока) 

86 95 96 96 133,827,236   133,827,236 

Број зграда на којима је 
урађена фасада 

1 2 2 2 200,000   200,000 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 

0602-
0001 

Функционисање 
управе 

Проценат буџета града 
који се издваја за 
функционисање градских 
општина 

2% 2%     1,850,000   1,850,000 

Број иницијатива 
/предлога месних 
заједница према 
граду/општини у вези са 
питањима од интереса за 
локално становништво 

31 45 48 49 6,290,200 0 6,290,200 

Функционисање 
месних заједница 

0602-
0002 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и интереса 
локалног 
становништва 
деловањем месних 
заједница 

Број послова локалне 
самоураве који су 
поверени и организовани 
у оквиру месне заједнице 

24 19 19 19 13,827,875   13,827,875 
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Општинско 
градско 
правобранилаштво  

0602-
0004 

Заштита имовинских 
права и интереса  
града/општине 

Новчане казне и пенали 
по решењу судова и 
вансудска поравнања 
исплаћена из буџета 
општине Ковин 

2,400,000 4,000,000 2,200,000 2,000,000 3,552,000   3,552,000 

0602   Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 

Очекивана 
вредност 
у 2016. 
години 

Циљана вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. 
години 

Циљана вредност 
у 2019. години 

Средства 
из буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

 Укупна 
средства  

Инспекцијски 
послови 

0602-
0006 

Квалитетно 
обављање 
инспекцијских 
послова 

Број решених предмета 
грађана у односу на број 
примљених предмета  

95% 96% 97% 96% 10,440,000   10,440,000 

Функионисање 
националних 
савета 
националних 
мањина 

0602-
0007 

Остваривање права 
националних мањина 
у локалној заједници 

Број реализованих 
пројеката националних 
мањина 

2 2 2 2 100,000   100,000 

Правна помоћ 
грађанима 

0602-
0008 

Организована правна 
помоћ грађанима 

Број корисника правне 
помоћи 

0 0 0 0 1,385,000   1,385,000 

Текућа буџетска 
резерва 

0602-
0009 

    0 0 0 0 4,000,000   4,000,000 

Стална буџетска 
резерва 

0602-
0010 

    0 0 0 0 2,000,000   2,000,000 

Ванредне 
ситуације 

0602-
0014 

Изградња ефикасног 
превентивног 
система заштите и 
спасавања на 
избегавању 
последица 
елементарних и 
других непогода 

Број идентификованих 
објеката критичне 
инфраструктуре (нпр. 
трафо станице) 

4 4 5 5 8,230,000 0 8,230,000 

Пројекат 
Куповина Дома 
ЈНА 

0602 
П-1 

Откуп зграде на 
атрактивној локацији 
ради привођења 
земљишта другој 
намени 

Број исплаћених рата 3 4 5   800,000   800,000 

Пројекат 
Одржавање 
Ковинске  
славе 2017. године 
Прва и друга 
месна заједница 

П-2 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

Износ буџета који се издваја 
за организовање Ковинске 
славе  

  60,000     60,000   60,000 
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Пројекат Избори 
за чланове Савете 
прве месне 
заједнице Ковин 

П-3 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

          345,000   345,000 

Пројекат Избори 
за чланове Савета 
Друге месне 
заједнице Ковин 

П-4 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

          295,000   295,000 

Пројекат 
Прослава сеоске 
славе у МЗ 
Баваниште 

П-5 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

          30,000   30,000 

Пројекат Избор за 
чланове савета МЗ 
Баваниште 

 П-6 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

Износ буџета који се издваја 
за спровођење избора за 
чланове савета 

  100%     345,000   345,000 

0602   
Програм 15.  Опште услуге локалне 
самоуправе 

Очекивана 
вредност 
у 2016. 
години 

Циљана вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност у 
2018. 
години 

Циљана вредност 
у 2019. години 

Средства 
из буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

 Укупна 
средства  

Пројекат Избор за 
чланове савета МЗ 
Гај 

 П-7 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

Износ буџета који се издваја 
за спровођење избора за 
чланове савета 

  300,000     300,000   300,000 
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Пројекат 
Организација 
манифестација 
"Скореновачке 
летње вечери" и 
"Дани мађарске 
кухиње" 

 П-8 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

Број заинтересованог 
локалног становништва 
према манифестацији 

60% 60% 60% 60% 30,000   30,000 

Пројекат Сеоска 
слава  у МЗ 
Скореновац 

 П-9 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

Број заинтересованог 
локалног становништва 
према манифестацији 

80% 80% 80% 80% 30,000   30,000 

Пројекат Избори 
чланова савета МЗ 
Скореновац 

 П-10 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

Износ буџета који се издваја 
за спровођење избора за 
чланове савета 

  100%     250,000   250,000 

Пројекат 
Прослава Божића 
у Плочици 

П-11 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

Износ буџета који се издваја 
за заборављене игре и 
вештине 

30,000 30,000     30,000   30,000 

Пројекат 
Манифестација у 
заборављеним 
играма и 
вештинама 

П-12 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

Износ буџета који се издваја 
за заборављене игре и 
вештине 

30,000 130,000     30,000   30,000 
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Пројекат Избори 
за чланове Савета 
Месне заједнице 
Плочица 

П-13 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

Избор из буџета који се 
издваја за избор чланова 
савета МЗ 

  245,000     245,000   245,000 

Пројекат 
Прослава сеоске 
славе Свете 
Троице 

П-14 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

Број заинтересованог 
локалног становништва 
према манифестацији 

  70%     30,000   30,000 

Пројекат 
Реконструкција 
крова на згради у 
МЗ Мраморку 

П-15 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месне 
заједнице 

Број инцијатива и предлога 
локалног становништва 
према месној заједници у 
циљу заштите објеката од 
друштвеног значаја 

1 1 1 1 1,471,910   1,471,910 

Пројекат Набавка 
ватрогасних 
возила 

П-16 

Новчано 
учешће 
општине и 
ИПА пројекту 
за набавку 
ватрогасног 
возила 

Добијена средства из ИПА 
фондова 

не да да да 5,700,000 

  

5,700,000 

 
 

0602   
Програм 15.  Опште услуге локалне 
самоуправе 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност 
у 2018. 
години 

Циљана вредност у 
2019. години 

Средства 
из буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

 Укупна средства
  

Пројекат Турнир у 
малом фудбалу - 
Дубовац 

П-
17 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем месне 
заједнице 

Проценат  
заинтересованости у 
односу на укупан 
број становништва 

  80%     100,000   100,000 
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Пројекат 
Организовање 
славе МЗ Дубоцац 

П-
18 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем месне 
заједнице 

Износ буџета који се 
издваја за 
организовање сеоске 
славе 

  30,000     30,000   30,000 

Пројекат Избори за 
чланове Савета 
Месне заједнице 
Дубовац 

П-
19 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем месне 
заједнице 

Износ буџета који се 
издваја за спровођење 
избора за чланове 
савета 

  243,000     243,000   243,000 

Пројекат Избори за 
чланове Савета 
Месне заједнице 
Мало Баваниште 

П-
20 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем месне 
заједнице 

Износ буџета који се 
издваја за спровођење 
избора за чланове 
савета 

  

95,000 

    

95,000 

  

95,000 

Пројекат Избори за 
чланове Савета 
Месне 
заједницеДелиблато 

П-
21 

Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем месне 
заједнице 

Износ буџета који се 
издваја за спровођење 
избора за чланове 
савета 

  

300,000 

    

300,000 

  

300,000 

 
  

2101 
  

Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана 
вредност у 2017. 
години 

Циљана 
вредност 
у 2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства 
из буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

   
Шифра и назив  

Циљ програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори     

46,913,281   46,913,281 

Политички систем 
локалне 
самоуправе 

2101 

Ефикасно и ефективно 
функционисање органа 
политичког система 
локалне самоуправе 

          46,913,281   46,913,281 

Функционисање 
скупштине 

2101-
0001 

Функционисање локалне 
скуштине 

Број седница скупштине 10 11 11 11 25,092,856   25,092,856 
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 Функционисање 
извршних органа 

2101-
0002 

Функционисање 
извршних органа 

Број седница извршних органа 17 18 18 29 13,315,000   13,315,000 

Пројекат 
Прослава дана 
општине 

2101 
П-1 

Број лица којима се додељују 
плакета 

2 2 2 2 

  

Додела плакета  лицима за 
постигнута достигнућа у 
текућој години Број лица којима се додељују 

повеље 
3 3 3 3 

580,000   580,000 

2101   Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана 
вредност у 2017. 
години 

Циљана 
вредност 
у 2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства 
из буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Пројекат Дан 
ослобођења 
општине Ковин у 
1. св. рату 

2101 
П-2 

Обележавање дана, 
полагање венаца и 
 пријем делегација 
различитих земаља, 
 представника 
министарства и других 
организација 

Број представника приликом  
полагања венаца 

50 50 50 50 130,000   130,000 

Пројекат 
Протоколарна 
седница СО Ковин 

2101 
П-3 

Обавештавање о раду и 
постигнутим 
 циљевима Скупштине 
општине 

Број присутних одборника 45 45 45 45 100,000   100,000 

Пројекат Избор 
одборника 
јединице локалне 
самоуправе 

2101 
П-4 

Одржавање избора без 
неправилности 

Донета судска решења по 
поднетој жалби на одржавање 
избора 

  не     7,115,425   7,115,425 

Пројекат Локални 
акциони план за 
Роме 

2101 
П-5 

Побољшање услова 
живота Рома на 
територији општине 
Ковин 

Број пројеката који се 
финансирају из буџета 
општине Ковин 

6 6 7 7 580,000   580,000 

 
  

0501 
  

Програм 17.  Енергетска ефикасност 

Очекивана 
вредност у 
2016. 
години 

Циљана 
вредност у 
2017. години 

Циљана 
вредност 
у 2018. 
години 

Циљана 
вредност у 
2019. години 

Средства 
из буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

       

Шифра и назив  
Циљ програма,програмске 
активности и пројекта 

Индикатори 

  12,000,000   12,000,000 

Енергетика 0501 Смањење расхода за енергију 
Укупни расходи за набавку 
енергије (РСД) 

0 12,000,000 0 0 12,000,000   12,000,000 
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Унапређење и 
побољшање 
енергетске 
ефикасности и 
употреба 
обновљивих 
извора енергије 

0501-
0001 

Оптимална покривеност 
насеља и територије услугама 
јавне расвете 

Укупан број светиљки 4,070 0 0 0 1,000,000   1,000,000 

Пројекат 
Инвестиционо 
одржавање јавне 
расвете у 
насељеном месту 
Ковин 

0501 
П-1 

Уштеда енергије Број расветних тела     1425   11,000,000   11,000,000 
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III    ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА                       
 

Члан 10. 
 

 Приходи и примања буџета општине Ковин, прикупљају се и наплаћују, у складу са 
законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и 
примања. 
 

Члан 11. 
У случају да се буџету општине Ковин из другог буџета (Републике, Покрајине, друге 

општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна 
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, 
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за 
финансије, на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације по том основу, у складу са  
Законом о буџетском систему. 

 
Члан 12. 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава буџета, 
као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора, воде се 
и депонују на консолидованом рачуну трезора. 

Наредбодавац за располагање средствима на Консолидованом рачуну трезора општине 
Ковин је Председник општине Ковин, који је одговоран за начин пласирања средстава са 
консолидованог рачуна трезора, при чему треба да се руководи, начелом економичности, 
ефикасности и рационалности у пласирању средстава, а у складу са Правилником о начину 
располагања средствима на консолидованом рачуну трезора општине Ковин. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора, могу се инвестирати, само у складу 
са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему је Председник општине, одговорнан за 
ефикасност и сигурност тог  инвестирања, на домаћем тржишту новца, на начин и под условима 
који обезбеђују свођење ризика на најмању могућу меру, а по каматној стопи која није нижа од 
есконтне стопе Народне банке Србије. 

Привремено расположива средства на консолидованом рачуну трезора општине Ковин 
могу се краткорочно пласирати код пословних банака или других финансијских организација 
закључивањем Уговора, који потписује Председник општине Ковин. 
 

Члан 13. 
 За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине Ковин. Наредбодавац за 
извршење буџета је Председник општине Ковин.  
 

Члан 14. 
 Функционер директног, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава 
одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба 
извршити из средстава органа којим руководи. 
 Функционер директног, односно руководилац индиректног корисника буџетских 
средстава, одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских 
апропријација. 
   Функционер директног, односно руководилац индиректног корисника може пренети 
поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном 
кориснику буџетских средстава. 
 Функционери директних корисника су: Председник Скупштине општине, Председник 
Општине, Начелник Општинске управе Ковин и Општински јавни правобранилац.  
 Руководиоци индиректних корисника буџета су председници месних заједница и 
директори установа. 
 Директни корисник буџетских средстава одговоран је за наменско коришћење средстава 
директног корисника, а у оквиру својих овлашћења руководиоци у Општинској управи Ковин, 
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одговорни су  и за законито коришћење средстава  индиректних корисника, који спадају у њихову 
надлежност. 
  

Члан 15. 
 Општинска управа, Одељење за буџет и финансије, обавезно је да редовно прати извршење 
буџета и најмање два пута годишње информише Председника општине и Општинско веће 
општине Ковин. 

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће 
усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење 
великих одступања. 
 Буџетски корисници су дужни, да на захтев надлежног одељења директног корисника, 
ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достaвљају Извештаје о остварењу 
прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе 
које остваре обављањем услуга, односно сопственом делатношћу, стечене из других извора 
прихода. 
 

                                                                Члан 16. 
 Председник општине Ковин, може донети Одлуку о промени у апропријацијама, у складу 
са Законом о буџетском систему. У оквиру истог директног корисника буџетских средстава може 
се извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатка који се 
финансира из општих прихода буџета у износу од 10% вредности апропријације за расход чији се 
износ умањује. 

Преусмеравање апропријација из претходног става овог члана односи се само на 
апропријације из прихода буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења, с тим 
што корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити 
познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за 
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из 
свих извора финансирања, осим из извора 01 – приходи из буџета. 
 Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти. 
 

Члан 17. 
 У случају да се у току године, обим пословања или овлашћења директног, односно 
његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за 
активност тог корисника повећаће се, односно смањити. Ако се обим пословања или овлашћења 
повећа, средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве. 
 У случају оснивања новог директног, односно индиректног буџетског корисника, средства 
за његово пословање или овлашћења обезбеђују се из текуће буџетске резерве. 
 Ако корисник буџетских средстава престане да постоји, а његови задаци нису пренети на 
другог корисника буџетских средстава, неискоришћена средства се преносе у текућу буџетску 
резерву и могу се користити за намене за које је предвиђено коришћење средстава сталне буџетске 
резерве. 
 Ако се у току године од једног директног, односно индиректног буџетског корисника 
образује више директних, односно индиректних корисника, неискоришћена средства распоређена 
том кориснику преносе се у текућу буџетску резерву и распоређују се новообразованим 
директним, односно индиректним корисницима буџетских средстава. 
 Одлуку о промени апропријација из става 1. – 4. овог члана доноси Општинско веће 
општине Ковин. 
 

Члан  18. 
 Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете 
унутар буџета, Општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће 
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искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису 
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. 
 Укупан износ преусмеравања из става 1. овог члана не може бити већи од износа разлике 
између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве  утврђеног чланом 69. 
Закона о буџетском систему.и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.   
 

Члан 19. 
 За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 4.000.000 динара, односно 
0,33 % укупних прихода и примања планираних у 2017. години. 

Средства текуће буџетске резерве  користе се за непланиране сврхе  за које нису утврђене 
апропријације  или за сврхе  за које се  у току године  покаже да апропријације нису биле довољне 
у складу са Законом о буџетском систему. 

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, доноси Председник општине 
Ковин, у износу до 80.000,00 динара, а преко тог износа, одлучује Општинско веће општинe 
Ковин. 

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних и 
индиректних корисника за одређене намене и исказују се на конту намена за коју су средства 
усмерена. 
 

Члан 20. 
За сталну буџетску резерву опредељена су средства у висини 0,16 % укупних прихода и 

примања планираних у 2017. години, у износу од 2.000.000 динара.  
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће општине 

Ковин, за намене утврђене Законом о буџетском систему. 
 

Члан 21. 
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са Законом о буџетском систему доноси 

Општинско веће општине Ковин. 
 

Члан 22. 
 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном 
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом 
о буџетском систему. 

Овлашћује се Председник општине Ковин да, у складу са Законом о буџетском систему, 
може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног 
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних  инвестиција. 
 

Члан 23. 
Приходи и примања буџета и средства остварена из додатних примања индиректних 

корисника буџета општине Ковин, распоређују се по ближим наменама годишњим планом 
коришћења средстава директних корисника и годишњим финансијским плановима индиректних 
корисника. 

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода индиректних корисника буџета 
доноси Управни одбор, односно надлежни орган буџетског корисника, најкасније 15 дана по 
усвајању буџета, и доставља га на сагласност Председнику општине Ковин.  

Саставни део финансијског плана је и писано образложење о наменама,  активностима  и 
програмима који се реализују из планираних средстава. Финансијски планови, као и извештаји 
дати по њима, обавезно садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника 
буџетских редстава, циљева који се желе постићи у средњерочном периоду спровођењем 
програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље  учинка за праћење постизања 
наведених циљева. 
 Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника 
јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем 
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консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност 
на финансијски план на начин прописан законом, односно актом скупштине општине и уколико 
тај план нису доставили Трезору локалне власти.       
 

Члан 24. 
Распоред остварених прихода буџета врши се тромесечним плановима, које доноси 

Одељење за буџет и финансије у Општинској управи Ковин.  
Директни и индиректни корисници средстава буџета могу вршити плаћања у границама 

прописаних квота за свако тромесечје у 2017. години. 
 Средства распоређена за финансирање директних и индиректних корисника буџета, 
преносе се на основу захтева корисника са одговарајућом документацијом, за чију исправност су 
наведени корисници одговорни. Средства се распоређују у складу са одобреним квотама у 
тромесечним плановима буџета Општине Ковин.  

Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну копију документације и подносе је на 
обраду ресорним одељењима директног корисника буџета општине Ковин. 
 На захтев трезора општине корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су 
неопходни ради преноса средстава из буџета општине Ковин. 
 На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси 
Решења о одобравању исплате са рачуна извршења буџета, а којима су утврђене обавезе, намена и 
висина средстава, а у складу са важећим прописима, а распоред и коришћење средстава на терет 
буџета општине Ковин спроводе се и контролишу у Одељењу за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 

Унутар Одељења  за буџет и финансије Општинске управе Ковин, спроводи се интерна 
контрола поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на основу одобрених 
апропријација из ове Одлуке, финансијских планова и програма утврђених квота за сваког 
буџетског корисника. 
 

Члан 25. 
Директни и индиректни корисници средстава буџета  могу користити средства 

распоређена овом Одлуком  само за намене за које су им та средства одобрена и пренета. 
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из 

других прихода обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 
Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама, а не извршене у 

току 2016. године, преносе се у 2017. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на 
терет одобрених апропријација овом Одлуком. 
 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком о буџету 
општине Ковин или су у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на 
терет буџета.  

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор локалне власти:  
 1. о намери преузимања обавеза; 
 2. након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању 
обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања; 
 3. о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2. овог става; 
 4. поднесу захтев за плаћање у прописаним роковима. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене ставом 
5. овог члана.      

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета  није постојао 
правни основ, средства се враћају у буџет општине. 
 

Члан 26. 
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа 

апропријације утврђене овом Одлуком, а на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није другачије прописано. 



Страна 118 Број 17                     С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т           27. Децембар 2016. године 
 
 

 

 

Изузетно од става 1. овог члана, корисници могу преузети обавезе по уговору који се 
односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа 
надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа општине Ковин.  

Ограничење из става 1. овог члана не примањује се на обавезе повезане са задуживањем 
локалне самоуправе и са управљањем јавним дугом, као и на обавезе по основу донација. 
          У случају из става 2. овог члана, корисници могу преузети обавезе по уговору само за 
капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних 
издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у општем делу буџета за 
текућу годину, укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно 
након три фискалне године. 

Корисници су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по 
уговору за капиталне пројекте из става 3. овог члана, прибаве сагласност надлежног органа из 
става 2. овог члана. 

Корисници буџетских средстава изузетно могу преузети обавезе по уговорима који због 
природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне 
набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да 
прибаве писану сагласност Одељења за буџет и финансије Општинске управе за обавезе које ће 
доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе 
РС предвиђен другачији метод. 
 

Члан 27. 
 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, 
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
  

Члан 28. 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се сразмерно оствареним 

приходима и примањима буџета општине Ковин.  
 Ако се у току године приходи и примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по 
приоритетима.  Приоритет у извршевању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава 
имају обавезе утврђене законским прописима и минимални стални трошкови, неопходни за 
несметано функционисање корисника буджетских средстава, затим трошкови текућих поправки и 
одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава  дужни су да обавезе измире у року утврђеном законом 
који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.     
 

Члан 29. 
 У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС“, број 68/2015), број запослених код корисника буџета не може прећи 
максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:  
 -    94  запослених у локалној администрацији на неодређено време; 
 -    18  запослених у локалној администрацији на одређено време; 
 -    40  запослених у предшколским установама на неодређено време; 
 -      4   запoслених у предшколским установама на одређено време; 
 -    20  запoслених у установама културе на неодређено време; 
 -      3  запoслених у установама културе на одређено време; 
 -      1  запoслених у Туристичкој организацији на неодређено време; 
 -      1  запoслених у Туристичкој организацији на одређено време; 
 
 У овој Одлуци о буџету средства за плате из буџета се обезбеђују за број запослених из 
става 1. овог члана.  
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 Корисници  буџетских средстава могу из средстава из осталих извора да обезбеде средства 
за плате запослених у складу са овом Одлуком.   
 Плате запослених неће де повећавати у 2017.години. 
 

Члан 30. 
            Директни и индиректни корисници буџетских средстава, јавна предузећа основана од 
стране Општине Ковин и остали корисници, чије се плате финансирају из буџета општине Ковин,  
дужни су да се придржавају  Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору („Сл. гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016-одлука УС). Током 2017. године не може се 
вршити пријем запослених на неодређено време.  Индиректни корисници буџета,  јавна предузећа  
и остали корисници, чије се плате финансирају из буџета општине Ковин, дужни су да прибаве 
писмену сагласност Председника Општине приликом заснивања радног односа на одређено време, 
као и склапања  уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и  приликом 
ангажовања лица преко омладинских задруга.  
 У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних празника, 
годишњих  и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за 
запослене које су то право стекли у 2017.години. 
     Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу 
постојања и висину накнада комисија и других сталних и привремених радних тела, ради смањења 
издатака по овом основу, и у том циљу иницирају измене општих и других аката којима је уређено 
плаћање ових накнада. 
 

Члан 31. 
 Корисници буџетских средстава дужни су да уносе, односно достављају потребне податке 
који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном 
сектору, а који садржи податке о броју запослених, изабраних, постављаних и ангажованих лица у 
јавном сектору, као и податке који се односе на зараду, односно плату, увећање зараде, односно 
додатка на плату, накнаду као и друга примања ових лица. 
  Регистар  запослених дужни су да достављају директни и индиректни корисници буџета 
општине Ковин, као и јавна предузећа основана од стране општине Ковин. 
 

Члан 32. 
Индиректни корисници буџетских средстава, који остварују приходе из изворних 

активности у складу са посебним прописима и по другом основу, користе те сопствене приходе за 
извршавање издатака утврђених у посебном делу буџета. 
 Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора 
прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може 
преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених 
прихода и примања мањи од одобрених апропријација. 
 Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе утврђене овом Одлуком, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
 

Члан 33. 
 Општинско веће општине Ковин може, прописати услове, критеријуме и начин коришћења 
средстава сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог органа управе 
надлежног за финансије, да део јавних средстава од сопствених прихода, остварених у текућој 
години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход буџета у текућој 
години. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености прихода и примања у 2017. години Председник Општине се може задужити у 
складу са чланом 35. Закона о јавном дугу („Сл.гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 
68/2015). 
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Члан 34. 
 Јавна предузећа дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате 10% 
добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2016. годину на 
одговарајући уплатни рачун Буџета општине Ковин . 

  Обавезу по основу уплате добити немају јавна предузећа која   донесу одлуку да из 
добити покрију губитак, односно повећа капитал, а расположива ликвидна средства употребе за 
финансирање инвестиција. 

 
Члан 35. 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату 
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују 
расход амортизације и употребе средстава за рад. 
 

Члан 36. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и 
покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2017. 
години, осим сталних трошкова неопходних за обаваље делатности. 

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна 
корисник  који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни корисник из став 1. 
овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода. 

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са 
Законом о буџетском систему. 

 
Члан 37. 

 Корисници буџетских средстава, пренеће на рачун извршења буџета општине Ковин, до 
31. децембра 2017. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, а 
која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Ковин за 2017. годину. 
 

Члан 38. 
 Приходи који су погрешно уплаћени или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају 
се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије 
одређено. 
 

Члан 39. 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Ковин“ и доставити Министраству 
финансија Републике Србије. 
 

Члан 40. 
              Ова Одлука ступа на снагу одмах, објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“ и на 
интернет страници општине Ковин са образложењем, а примењиваће се од 01. јануара 2017. 
године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 400-48/2016-I  од 27. децембра 2016. године    

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                           Зоран Брадањи 
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На основу члана 8.и члана 17. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник 

РС“ бр.36/09 и 88/10), Правилника о методологији за одређивање акустичких зона („Сл.гласник 
РС“, бр.72/2010) и  члана 39. став1. тачка 6. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ 
број 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 27.12.2016 године, 
донела је  

О Д Л У К У 
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН 
 

  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
     Oвом одлуком одређују се акустичке зоне на територији општине Ковина  и одређују мере 
забране и ограничења у складу са  Законом о заштити од буке у животној средини (у даљем тексту: 
Закон).  

Одредбе ове Одлуке не односе се на буку која настаје на радном месту и у радној околини, 
буку која настаје у превозном средству, буку која потиче од војних активности на армијским 
полигонима и активностима на заштити од елементарних непогода, природних или других удеса, 
буку од активности у домаћинству или буку из суседног домаћинства, као и на буку којој су 
изложени они који је стварају. 

 
Члан 2. 

Буком у смислу ове одлуке сматра се свака звучна појава која потиче из извора буке и која 
прелази дозвољени ниво буке у животној средини у којој човек борави. 

Привредно друштво, правно лице и предузетник (у даљем тексту: правна и физичка лица)  
одговорна су за сваку активност или непредузимање мера којима се проузрокује изложеност буци 
изнад граничних вредности. 

Правна и физичка лица која обављањем својих делатности утичу или могу утицати на 
изложеност буци дужна су да обезбеде: учешће у трошковима заштите од буке у животној 
средини, праћење утицаја своје делатности на буку и  спровођење одговарајућих мера заштите од 
буке у складу са Законом. 

Изворима буке, у смислу ове одлуке сматрају се: 
а) моторна возила, уређаји, средства за рад, саобраћајно средство, инсталација постројења, 

технолошки поступак, електроакустички уређаји, аудио и видео уређаји,људска активност чије 
коришћење у стамбеним, пословним и другим објектима у затвореном или отвореном простору, 
доводи до стварања звука; 

б) покретни и непокретни објекти који под одређеним околностима генеришу звук, машине, 
постројења, апарати, инструменти, озвучења, справе и други уређаји и алати чије функциониосање 
производи буку; 

в) отворени и затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и 
сл.и 

г) угоститељски објекти, гараже, паркинг простори и др. 
 

МЕРЕЊЕ БУКЕ 
 

Члан 3. 
У циљу предузимања мера за заштиту од буке Општинска управа Ковин преко овлашћене  

организације обезбеђује системски мониторинг буке на територији општине Ковин. 
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О резултатима мерења буке на територији општине Ковин обавештава се јавност, 
заинтересовани органи и организације преко средстава јавног информисања и сајта општине 
Ковин. 

 
АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ПРОСТОРА  

 
Члан 4.  

Акустичко зонирање јесте одређивање граничне вредности индикатора буке за различита 
подручја према њиховој намени. 

Акустичка зона јесте подручје на чијој је целини прописана јединствена гранична вредност 
индикатора буке. 

Одређивање акустичких зона врши се у зависности од намене простора. 
Акустичке зоне се одређују према стању изграђености и начина коришћења земљишта, као и 

према планираној намени простора и дефинишу се граничним вредностима индикатора буке (за 
дан и ноћ) израженим у децибелима. 

 
Члан 5. 

На основу Правилника о методологији за одређивање акустичких зона („Сл.гласник РС“, 
бр.72/2010), резултата систематског мерења  нивоа буке на територији општине Ковин и у складу 
са просторним и урбанистичким плановима,  Ковин и насељена места  разврставају се у следеће 
зоне: 

 
I зона  (50 dB  дању, 40 dB ноћу);  
- Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне, подручје зоне културно-историјски 
локалитети, као и зоне паркова. 

 
II зона (50 dB  дању, 45 dB ноћу);  
- Зоне туристичких подручја,  кампова и школске зоне.  

 
     III зона (55 dB дању, 45 dB ноћу) 

- Чисто стамбена подручја 
 
IV зона (60 dB  дању, 50 dB ноћу);  
 -   Зоне пословно-стамбених подручја, зоне трговачко-стамбених подручја као и зоне дечјих 
игралишта.   
 
 V зона (65 dB  дању, 55 dB ноћу);  
 
  - Центар Ковина, центри насељених места, занатска, трговачка, административно-управна 
зона са становима, зоне дуж државних путева  I и II реда и улице у насељеним местима. 
  
VI зона  
 -  Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених 
зграда, радне зоне терцијланих делатности ( лука, пристаниште и марина). 
 
На граници ове зоне бука не сме да прелази максимални ниво зоне са којом се граничи. 
     

Члан 6. 
   Даном у смислу ове одлуке сматра се време од 06,00 до 22,00 часа, а ноћ од 22,00 до 06,00 
часова. 
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Члан 7. 
Гранична вредност индикатора буке на отвореном простору у акустичким зонам из члана 5.ове 
одлуке приказана је у табели 1. 

 
        Tabela 1. 

Ниво буке у dB (A) зона                  Намена простора 
за дан за ноћ 

I Подручја за одмор и рекреацију, болничке 
зоне, подручје зоне културно-историјски 
локалитети, као и зоне паркова. 

            
 
      50 

 
 
    40                                                             

II Зоне туристичких подручја,  кампова и 
школске зоне.  

 
      50 

 
    45 
 

III 
 

Чисто стамбена подручја       55     45 

IV Зоне пословно-стамбених подручја, зоне 
трговачко-стамбених подручја као и зоне 
дечјих игралишта. 

 
      60 

 
    50 

 V Центар Ковина, центри насељених места, 
занатска, трговачка, административно-
управна зона са становима, зоне дуж 
државних путева  I и II реда и улице у 
насељеним местима. 

 
 
      65 

 
 
    55 

VI индустријска, складишна, сервисна 
подручја и транспортни терминали без 
стамбених зграда, радне зоне терцијаланих 
делатности (лука, пристаниште и марина). 
 

 
На граници ове зоне 
бука не сме да 
прелази максимални 
ниво зоне са којом се 
граничи. 

 
 
 Уколико се објекат својим габаритима налази на граници две акустичке зоне 
примењиваће се гранична вредност оне зоне која прописује виши ниво буке.   
 

МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД  БУКЕ 
 

Члан 8. 
Правно или физичко лице које у обављају делатности користи изворе буке, мора 

поседовати  Извештај о мерењу буке израђен од стране стручне организације овлашћене од 
надлежног министарства, усклађен са граничним вредностима индикатора буке на отвореном 
простору у одређеној зони ( у даљем тексту: Извештај).  

Правно или физичко лице које је  власник односно корисник извора буке дужно је да на 
прописан начин обезбеди мерење буке и израду Извештаја и сноси трошкове мерења буке у 
зони утицаја, у складу са Законом и овом одлуком. 

Правно или физичко лице, дужно је да чува Извештај у просторији, односно месту где се 
извор буке налази. 

Уколико се мерењем нивоа буке настале емитовањем из музичког уређаја или извођењем 
музике уживо, утврди да ниво буке прелази граничну вредност прописану овом одлуком, 
инспектор за заштиту животне средине (у даљем тексту: инспектор) може наложити уградњу 
уређаја којима се јачина звука ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен 
у Извештају (у даљем тексту: лимитер).   

Лимитер уграђује овлашћена организација која поставља сигурносну налепницу. 
Трошкови уградње лимитера падају на терет , власника односно корисника извора буке.        
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Уколико правно или физичко лице сматра да је изложено прекомерној буци од стране 
другог правног или физичког лица, инспектор је дужан да изврши увиђај и о томе сачини 
записник. На основу увида на лицу места инспектор може наложити мерењe буке. 

Правно или физичко лице које је власник односно корисник извора буке дужно је да 
Извештај о мерењу буке достави инспектору у року од 30 дана од пријема налога о мерењу. По 
правилу инспектор присуствује мерењу за које је издао налог. 

У случају да правно или физичко лице које је пријавило буку не дозволи извршавање 
прописаних и наложених мерења нивоа буке на одређеним и одговарајућим мерним местима, 
инспектор  ће обуставити поступак за мерење буке. 
    

Члан 9.      
На територији општине Ковин, на отвореном или полуотвореном простору (настреш-

ница, импровизована барака, зграда са незастакљеним прозорима и сл.) забрањује се инс-
талирање и пуштање у погон било какве машине, уређаја и сл., чији ниво буке прелази 
прописану граничну вредност индикатора буке за дату зону. 

На територији општине Ковин, у занатским и другим радионицама и погонима за обраду 
метала, дрвета, камена, пластике и сл., у којима се обављају бучне радне операције: ковање, 
закивање, резање,  брушење, дробљење, млевење, заваривање, фарбање и сл., забрањује се рад 
при отвореним вратима и/или прозорима. У таквим радионицама обавезно је инсталирање 
система вентилације. 

Изузеће од одредби овог члана може се допустити ако је другим мерама (удаљеност од 
стамбених објеката, применом техничко-технолошких мера за смањење буке и сл.) остварена 
задовољавајућа заштита околине од буке, што се доказује Извештајем. 
 

Члан 10.      
Приликом извођења музичког програма у угоститељском објекту, врата и прозори у 

угоститељском објекту морају бити затворени. 
 

Члан 11.    
У летњим и зимским баштама, у објектима привременог карактера у којима се врши 

угоститељска делатност, забрањено је постављати изворе буке (аудио и видео уређаје) без 
поседовања података о нивоу буке (Извештаја), који  прописује услове коришћења и 
одржавања.   

Уколико се у одређеној зони, односно делу акустичке зоне, на било који законом 
дозвољен начин(појединачно мерење или мониторинг буке), утврди да је измерени ниво буке 
изнад прописане вредности за ту акустичку зону, а коме је узрочник појединачни емитер или 
кумулативно дејство више емитера буке на одређеном подручју,  инспектор може решењем 
наредити следеће мере ограничења и забране субјектима са тог подручја, односно акустичке 
зоне и то: 
1. Забрану рада летњих/зимских башта у периоду од 22,00 до 06,00 сати, најдуже до 30 дана; 
2. Забрану извођења и емитовања музичког програма у било ком објекту у периоду од 22,00 

до 06,00 сати, најдуже до 30 дана; 
3. Да се емитовање музике у објектима који нису привременог карактерта изводи са 

затвореним вратима и прозорима у периоду од 22,00 до 06,00 сати. 
 

Члан 12.   
Није дозвољено извођење музичког програма уживо на отвореном простору, у летњим и 

зимским баштама као ни у угоститељским објетима који се налазе у колективним стамбеним 
зградама.  

Изузетно, може се одобрити извођење музичког програма уживо на отвореном простору, 
и у баштама угоститељских објеката на дан Општине, дане државих празника, сеоских  слава и 
других  традиционалних манифестација. 
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Члан 13. 
Угоститељски објекат који се определе за рад по ноћном распореду у својству „Ноћног 

бара“ мора да испуни следеће услове у делу заштите животне средине од буке: 
1. да се музички програм изводи искључиво у затвореном објекту 
2. да валасник односно корисник угоститељског објекта поседује у објекту сталне музичке 

уређаје преко којих се регулише емитовање звука(појачала, миксете, звучне кутије и др.) 
3. да бука која се емитује са музичких уређаја не прелази дозвољени ниво буке  
4. да музички уређаји код којих је, мерењем установљено да бука прелази дозвољени ниво 

буке у средини у којој човек борави, морају имати уграђене лимитере којима се јачина 
звука ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен Извештајем. 

 
Члан 14. 

На јавним просторима могу се организовати концерти, јавне манифестације и сл. тако да се 
музика која се емитује посредством електро акустичких уређаја може користитити искључиво 
на основу мера и услова заштите од буке које одређује Општинска управа Ковин, одељење 
надлежно за послове заштите животне средине, а на захтев организатора јавног скупа. 

Захтев се подноси 5 дана пре дана предвиђеног за одржавање јавног скупа на прописаном 
обрасцу. 
    

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА 
 

Члан 15. 
Надзор над применом ове Одлуке врши Општинска управа Ковин, одељење надлежно за 

послове заштите животне средине, преко инспектора,  у складу са Законом и овом одлуком. 
О мерама предузетим у складу са Законом и овом одлуком инспектор доноси решење. 
На решење инспектора може се изјавити жалба надлежном министру у року од 15 дана, од 

дана пријема решења. 
Жалба не задржава извршење решења. 

     
Члан 16. 

У вршењу инспекцијског надзора над применом мера заштите од буке, инспектор има 
права и дужност да утврђује: 
1.  да ли се спречавање, смањивање и отклањање штетних ефекета буке врши у складу са 

решењем надлежног органа којима су утврђене мере заштите од буке;   
2.   да ли се мерње буке обавља у складу са одредбама Закона о заштити од буке у животној 

средини  и прописа донетих на основу овог закона  
      3.   да ли су нивои бука у акустичкој зони изнад прописане граничне вредности 

4.   да ли су испуњени услови у делу заштите животне средине од буке  
      5.   да ли се спроводе посебне мере заштите од буке у животној средини, односно друге  
             прописане мере, у складу са законом  
 

Члан 17. 
У вршењу инспекцијског надзора из члана 16. став 1.ове одлуке, инспектор је овлашћен да: 
1.   нареди, у одређеном року отклањање неправилности,   
2.   забрани или ограничи коришћење или употребу машина, превозних средстава,   опреме и 

уређаја који нису у складу са техничким прописима, 
3.  забрани или ограничи на одређено време коришћење извора буке или вршење делтаности и 

других активности које представљају извор буке на одређеном подручју, односно у 
одређеној акустичкој зони изнад прописаних граничних вредности,  

4.   нареди спровођење акустичких мера заштите од буке, 
5.  забрани производњу и промет одређених производа и вршење одређених активности, на 

одређено време, 
6.  забрани, односно ограничи употребу извора буке док се не предузму мере заштите од буке, 
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7.   да забрани употребу машина, опреме и уређаја који немају податке о звучној снази коју 
емитују под одређеним условима употребе, 

8.   забрани обављање делатности и осталих активности у објекту који због буке ометају одмор 
и ноћни мир на временски период од 30 дана, односно 60 дана у случају поновљеног 
ометања буком, ако то није могуће постићи мером забране употребе извора буке, 

9.  забрани обављање делатности, односно активности ако су исте започете без решења 
надлежног органа којим се утврђује да су спроведене мере заштите од буке, 

10. нареди достављање података за информациони систем, 
11. нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року. 
 

У вршењу инпекцијских послова инспектор може привремено одузети предмете, опрему 
или уређаје чија употреба није дозвољена или који су настали, односно којима су извршене 
недозвољене радње. 
 

Члан 18. 
Правна и физичка лица на које се ова одлука односи, дужни су да инспектору  омогуће 

несметано вршење послова, ставе на увид потребна документа и да у року који инспектор 
одреди изврше наложено. 

 
КАЗНЕНЕ  ОДРEДБЕ 

 
Члан 19. 

Новчаном казном од 25.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај привредно 
друштво , предузеће и друго правно лице  ако: 
1. поступа супротно члану 8. став 1 и 2. ове одлуке, 
2. обавља бучне радне операције супротно члану 9. став 1. и 2. ове одлуке, 
3. поступа супротно члану 10. ове  одлуке,   
4. поступа супротно члану 11. став 1. и 2.  ове одлуке, 
5. поступа супротно члану 12. став 1. ове одлуке, 
6. обавља делатност супротно члану 13. ове одлуке, 
7. прекрши мере из члана 14. став 1. ове одлуке, 
8. ако поступа супротно члану 18. ове одлуке. 
 
     За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 
 

Члан 20. 
          Новчаном казном, у износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако: 
1.  поступа супротно члану 8. став 1.  2. и 3. ове одлуке, 
2.  поступа супротно члану 9. став 1. и 2.ове одлуке, 
3.  поступа супротно члану 10. ове одлуке,   
4.  поступа супротно члану 11. став 1. и 2. ове одлуке, 
5.  поступа супротно члану 12. став 1. ове одлуке, 
6.  обавља делатност супротно члану 13. ове одлуке, 
7.  прекрши мере из члана 14. став 1. ове одлуке, 
8.  ако поступа супротно члану 18. ове одлуке.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
Правна и физичка лица дужни су да обављање привредне делатности ускладе са овом 

одлуком у року од 90 дана од ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 22. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Ковин“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 501-879/2016-I  од 27. децембра 2016. године 

 
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Зоран Брадањи 
 
219.  
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. 
у вези са чланом 20. став 1. тачка 39. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 84/2014-др. закон), члана 137. и 
138. став 2. Закона о спорту („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2016) и члана 39. став 1. тачка 6. у 
вези са чланом 15. став 1. тачка 43. Статута 
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, 
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И 
ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се основни 
услови и програми, односно потребе и инте-
реси грађана у области спорта на територији 
општине Ковин за чије се остваривање обез-
беђују средства у буџету Општине Ковин, 
улога и активности Спортског савеза опш-
тине Ковин, као и коришћење и одржавање 
спортских објеката. 
  

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И 

ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 
СПОРТА 

 
Члан 2. 

Средства за остваривање потреба и 
интереса грађана у области спорта на тери-

торији општине Ковин, утврђених Законом о 
спорту (у даљем тексту: Закон), обезбеђују се 
у буџету општине Ковин сваке године. 

Организације у области спорта, као и 
други учесници у систему спорта на тери-
торији општине Ковин могу остваривати 
средства за остваривање потреба у области 
спорта и из других извора у складу са Зако-
ном и својим општим актима. 
 

Члан 3. 
Потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Ковин за чије се остварење 
обезбеђују средства у буџету општине Ковин 
су: 

1. подстицање и стварање услова за 
унапређење спорта за све, односно бављење 
грађана спортом, посебно деце, омладине, 
жена и особа са инвалидитетом; 

2. изградња, одржавање и опремање 
спортских објеката на територији општине 
Ковин, а посебно јавних спортских терена у 
стамбеним насељима или у њиховој близини, 
школских спортских објеката, и набавка 
спортске опреме и реквизита; 

3. организацију спортских такмичења 
од посебног значаја за општину Ковин; 

4. обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој тален-
тованих спортиста и унапређење квалитетног 
стручног рада са њима; 

5. учешће спортских организација са 
територије општине Ковин у домаћим и ев-
ропским клупским такмичењима; 

6. физичко васпитање деце предшкол-
ског узраста и школски спорт (унапређење 
физичког васпитања, рад школских спорт-
ских секција и друштава, општинска и међу-
општинска школска спортска такмичења и 
др.); 

7. делатност организација у области 
спорта чији је оснивач општина Ковин; 
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8. делатност организација у области 
спорта са седиштем на територији општине 
Ковин, које су од посебног значаја за опш-
тину Ковин; 

9. унапређење заштите здравља спор-
тиста и обезбеђивање адекватног спортског-
здравственог образовања, спортиста, посебно 
младих, укључујући и антидопинг образо-
вање; 

10. стипендирање за спортско уса-
вршавање категорисаних спортиста, посебно 
перспективних спортиста; 

11. спречавање негативних појава у 
спорту (допинг, насиље и недолично по-
нашање, намештање спортских резултата и 
др.); 

12. едукација, информисање и саве-
товање грађана, спортиста и осталих учес-
ника у систем спорта о питањима битним за 
одговарајуће бављење спортским активнос-
тима и делатностима; 

13. перодична тестирања, сакупљање, 
анализа и дистрибуција релевантних инфор-
мација за адекватно задовољавање потреба 
грађана у области спорта на територији 
општине Ковинa, истраживачко - развојни 
пројекти и издавање спортских публикација; 

14. унапређење стручног рада, учес-
ника у систему спорта са територије општине 
Ковин и подстицање запошљавања високо 
квалификованих спортских стручњака и вр-
хунских спортиста; 

15. рационално и наменско кориш-
ћење спортских сала и спортских објеката у 
државној својини чији је корисник општина 
Ковин и спортски објекти у својини општине 
Ковин кроз одобравање њиховог коришћења 
за спортске активности и доделу термина за 
тренирање учесника у систему спорта; 

16. награде и признања за постигнуте 
спортске резултате и допринос развоју 
спорта; 

 
ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НА ОСНОВУ 
ПРОГРАМСКОГ ФИНАНСИРАЊА 

 
Члан 4. 

 За буџетска средства за остваривање 
потреба и интереса грађана у области спорта 
на територији општине Ковин из члана 1. ове 
Одлуке, могу аплицирати организације у 
области спорта, које имају седиште на 

територији општине Ковин, подношењем 
програма, у складу са законом. 
 Предлог свог Годишњег програма и 
годишњих програма организација у области 
спорта са седиштем на територији општине 
Ковин, из члана 3. став 1. тачке 1), 2), 3), 5), 
6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) ове Одлуке, 
подноси Стручној комисији Спортски савез 
општине Ковин, а предлог посебних про-
грама из члана 3. став 1. тачке 4), 9), 11) и 15) 
ове Одлуке, Спортски савез општине Ковин 
и друге организације у области спорта са 
седиштем на територији општине Ковин. 
 Носилац програма којим се обезбе-
ђује остваривање потреба и интереса грађана 
из члана 3. ове Одлуке, не може за финанси-
рање истих активности да подноси програме 
и за средства од другог нивоа власти у 
Републици Србији. 
 Спортска организација која је носи-
лац годишњег програма мора бити члан одго-
варајућег надлежног националног гранског 
спортског савеза преко кога се остварује 
општи интерес у области спорта. 
 Потребе грађана из члана 3. став 1. 
тачка 1), 2) и 6) ове Одлуке имају приоритет 
при избору програма којим се задовољавају 
потребе грађана у области спорта у Општини 
Ковин, односно други програми могу бити 
одобрени тек након што се задовоље потребе 
грађана из члана 3 став 1. тачка 1), 2) и 6) ове 
Одлуке. 
 

Члан 5. 
За оцену годишњих и посебних про-

грама Председник општине Ковин образује 
Стручну комисију, на мандатни период од 4 
године. 

Стручна комисија има председника, 
заменика председника и три члана, од којих 
се најмање два именују на предлог Спортског 
савеза општине Ковин. 

Комисија из става 1. овог члана сас-
тоји се од лица која имају искуство у управ-
љању системом у области спорта и програ-
мима у области спорта, као и лица која имају 
искуства у раду или управљању организа-
цијама у области спорта. 
 Стручне, организационе и админис-
тративно-техничке послове за потребе Струч-
не комисије обавља Одељење за општу упра-
ву и јавне службе Општинске управе Ковин. 
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Општинско веће општине Ковин, на 
предлог Стручне комисије, одлучује о одо-
брењу годишњих и посебних програма ре-
шењем. 

 
Члан 6. 

 Општина Ковин посебним актом ут-
врђује које су организације у области спорта 
из члана 3. став 1. тачка 8) ове Одлуке од 
посебног значаја за општину Ковин у складу 
са законом и на основу категоризације ор-
ганизација у области спорта општине Ковин 
и Програма развоја спорта општине Ковин. 
 Организације у области спорта са 
седиштем на територији општине Ковин које 
су од посебног значаја за општину из став 1. 
овог члана Одлуке у предлогу свог годишњег 
програма наводе и активности којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта за које се, сагласно Одлуци, 
подносе посебни програми и не могу да 
конкуришу по јавном позиву. 
 

Члан 7. 
 Једној организацији у области спорта 
не може се одобрити више од 20% средстава 
од укупне суме средстава буџета општине 
Ковин предвиђених за финансирање програ-
ма из области спорта, с тим да се трошкови 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у општини Ковин морају 
односити, по правилу, најмање 15% на актив-
ности повезане са спортом деце. 

 
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
Члан 8. 

 Организације у области спорта на 
територији Општине Ковин су у складу са за-
коном основале, ради уређивања спортских 
питања од заједничког интереса, територи-
јални спортски савез - Спортски савез опш-
тине Ковин. 
 Спортски савез општине Ковин је уч-
лањен у Спортски савез Србије. 

Спортски савез општине Ковин у 
предлогу свог програма наводи и активности 
за које се, сагласно Закону о спорту, подносе 
посебни програми и не може да конкурише 
по јавном позиву. 

Спортски савез општине Ковин је као 
предлагач годишњих програма из члана 4. 
став 2. ове Одлуке, дужан да прати реализа-

цију одобрених годишњих програма органи-
зација у области спорта чији је био предлагач 
и да на крају реализације програма поднесе 
извештај Општини Ковин о остваривању ци-
љева и ефеката програма, а ако уочи озбиљни 
проблем и недостатке у реализацији про-
грама, и пре тога. 

Предлог годишњег програма Спорт-
ског савеза општине Ковин мора минимално 
да садржи све оне програмске целине које 
произилазе из његових законских обавеза: 
обрада и предлагање годишњих програма 
организација у области спорта са територије 
Општине Ковин; праћење реализације про-
грама; подношење годишњег извештаја (ана-
лизе) Општини Ковин о реализацији програ-
ма које је Спортски савез општине Ковин 
предложио; реализација активности из На-
ционалне стратегије развоја спорта и Програ-
ма развоја спорта у Општини Ковин. 

Зараде запослених радника у Спор-
тском савезу општине Ковин обезбеђују се у 
буџету Општине Ковин, у оквиру годишњег 
програма Спортског савеза општине Ковин. 

Програми Спортског савеза општине 
Ковин су од интереса за развој спорта у опш-
тини Ковин. 

Међусобна права и обавезе између 
Општине Ковин и спортског савеза општине 
Ковин, ближе ће се уредити Уговором. 

 
Члан 9. 

Општинско веће Општине Ковин, 
Правилником ближе уређује услове, крите-
ријуме и начин и поступак доделе средстава 
из буџета општине Ковин, односно одобрење 
програма за задовољавање потреба грађана у 
области спорта на територији Општине Ко-
вин и начин јавног објављивања података о 
предложеним програмима за финансирање, 
одобреним програмима и реализацији одо-
брених програма. 

Одредбе Закона о спорту и подзакон-
ски акати донети на основу Закона о спорту 
које се односе на услове, критеријуме и на-
чин одобрења програма и пројеката, односно 
финансирање делатности којима се остварује 
општи интерес у области спорта, закључење 
уговора, подношење извештаја, контролу 
реализације и обавезу враћања добијених 
средстава, сходно се примењују и на про-
граме, односно делатности којима се задо-
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вољавају потребе грађана у области спорта 
Општине Ковин. 
 

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 
 

Члан 10. 
Спортски објекти су уређене и опрем-

љене површине и објекти намењени обав-
љању спортских активности у складу са 
Законом. 

Школска спортска сала и школски 
спортски терени имају положај спортског 
објекта у смислу Закона 

 
Члан 11. 

Установе образовања и васпитања на 
територији Општине Ковин дужне су да по 
завршетку редовних наставних и ваннас-
тавних спортских школских активности, омо-
гуће организацијама у области спорта на те-
риторији Општине Ковин коришћење спорт-
ских објеката (школска спортска сала и 
школски спортски терени). 

Међусобна права и обавезе између 
Општине Ковин и Установа образовања и 
васпитања на територији  Општине Ковин, 
ближе ће се уредити Уговором. 
 

Члан 12 
Спортски објекти који испуњавају 

највише услове на основу врсте спортских 
активности, техничких карактеристика и ни-
воа такмичења у односу на друге спортске 
објекте, су спортски објекти од посебног зна-
чаја за Општину Ковин. 

Спортски објекти од посебног значаја 
за Општину Ковин су: 

1. Спортски објекат ОШ "Ђура 
Јакшић" у Ковину, 

2. Спортски објекат ФК "Раднички" у 
Ковину. 

 
Члан 13. 

Годишње програме из члана 3. тачка 
2. ове Одлуке, за спортске објекте који су у 
власништву државе са правом коришћења 
Општине Ковин или у власништву Општине 
Ковин, подносе корисници спортског објекта 
уз сагласност власика спортских објеката у 
складу са законом. 

Годишњи програми из члан 3. тачка 
2) ове Одлуке подразумевају и: инвестицио-
но, и текуће одржавања спортских објеката, 

сталне трошкове пословаља спортских обје-
ката и зараду запосленог радника ангажо-
ваног на одржавању спортског објекта ФК 
"Раднички" у Ковину. 

Годишњи програми из члана 3. тачка 
2) ове Одлуке који се односе на спортске об-
јекте од посебног значаја, имају приоритет 
при избору, односно други програми из чла-
на 3. тачка 2) могу бити одобрени тек након 
што се задовоље потребе спортских објеката 
од посебног значаја за Општину Ковин. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14. 

Правилник из члана 9. ове Одлуку 
донеће се у року од 8 (осам) дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 15. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о обезбеђивању 
средстава за остваривање потреба и интереса 
грађана у области спорта на територији опш-
тине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
18/2014). 
 

Члан 16. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Сл. листу опш-
тине Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 66-28/2016-I од 27. децембра 2016. г. 

 
                                           ПРЕДСЕДНИК  
                                            Зоран Брадањи 
 
220. 
 

На основу члана 59. став 1. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 
129/2007  и 83/2014-др. закон), члана 39. став 
1. тачка 6.  и  члана 80. став 1. Статута опш-
тине Ковин ("Сл. лист општине Ковин", бр. 
11/2012 – пречишћен текст , 25/2013 и 
2/2015) а ради усклађивања са Законом о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС“ број 21/2016), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2016. године,  донела је  
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О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ КОВИН 

 
Члан 1. 

У Одлуци о организацији општинске 
управе Ковин  („Сл. лист општине Ковин“, 
бр. 16/2012, 24/2013, 18/2014 и 5/2015 - у 
даљем тексту: Одлука) члан 6. мења се и 
гласи:  

„Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места у Општинској уп-
рави утврђују се описи радних места, звања у 
којима су радна места разврстана, потребан 
број извршилаца за свако радно место, врста 
и степен образовања, радно искуство и други 
услови за рад на сваком радном месту. 

Правилник из става 1. овог члана 
усваја Општинско веће на предлог начелника 
Општинске управе.“ 

 
Члан 2. 

У члану 8. тачка 1. и тачка 5. мењају 
се  и гласе : 
 „ 1) одељење за јавне службе и општу 
управу;  
    5) одељење за послове органа опш-
тине и заједничке послове;“ 
 Додаје се нови став 2. који гласи: 
 „У Општинској управи се као посеб-
на организациона јединица образује Кабинет 
председника општине.“ 
 

Члан 3. 
Члан 9.  мења се и гласи:  
„Одељење за јавне службе и општу 

управу обавља послове који се односе на:  
грађанска стања (вођења матичних књига ро-
ђених, венчаних и умрлих, као и књига др-
жављана); примање, прегледање, распоређи-
вање, евидентирање, достављање у рад и от-
премање поште; оверу преписа, потписа и ру-
кописа; архивирање и чување архивираних 
предмета, излучивања безвредног регистра-
турског материјала и предају архивске грађе 
надлежном архиву, вођење и ажурирање би-
рачког списка; спровођења избора, референ-
дума и самодоприноса; пружање правне по-
моћи грађанима; праћење рада и пружање по-
моћи месним заједницама; уређивање, орга-
низације и рада мировних већа. 

У Одељењу се обављају  и  послове 
који се односе на: праћење и обезбеђивање 
услова за функционисање и развој у области 
предшколског васпитања и образовања, ос-
новног и средњег образовања, културе, спор-
та, дечије и социјалне заштите, борачко-ин-
валидске заштите, јавног здравља и примарне 
здравствене заштите; остваривање, заштита и 
унапређивање људских права припадника 
националних мањина и пројеката за младе; 
управне, планске, аналитичке и друге стру-
чне послове из ових области; надзор над 
радом установа у друштвеним делатностима 
у којима је  оснивач Општина; праћење стања 
и остваривање програма рада и развоја уста-
нова; предлагање мера у циљу спровођења 
утврђене политике у овим областима; пра-
ћење спровођења прописа; вођење прво-
степеног поступка о правима из области со-
цијалне заштите која су у надлежности 
Општине; стручне и административне пос-
лове за комисије из надлежности Одељења; 
предлагање одлуке о мрежи установа дечије 
и социјалне заштите, основног и средњег об-
разовања; доношење програма мера и акти-
вности на унапређењу квалитета и развој 
облика и услуга социјалне заштите, у области 
ученичког и студентског стандарда; при-
прему предлога општих и других аката, изве-
штаја и анализа за потребе органа Општине; 
вођење управног поступка о праву на додатак 
на децу, родитељски додатак, накнаду зараде 
за време породиљског одсуства, одсуства са 
рада ради неге детета, одсуства са рада по-
себне неге детета, накнаду трошкова боравка 
у предшколској установи за децу без ро-
дитељског старања, децу ометену у развоју и 
децу из материјално угрожених породица; 
одлучивање у првом степену о признавању 
законом одређених права борцима, војним 
инвалидима и породицама палих бораца; 
вођење поверених послова Комесаријата за  
избегла лица, прогнана и интерно расељена 
лица; спроводи поступак у првом степену у 
складу са  Уредбом о енергетски угроженом 
купцу;  израду предлога одлуке о буџету 
Општине у делу који се односи на област 
друштвених делатности; припрему и ут-
врђивање предлога финансијских планова за 
кориснике буџетских средстава из области 
основног и средњег образовања, друштвене 
бриге о деци, културе, физичке културе и 
спорта и социјалне заштите; контролу 
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појединачних захтева за плаћање; распо-
ређивање средстава корисницима у оквиру 
одобрених апропријација и квота; праћење 
извршења финансијских планова; предлагање 
промена у апропријацији и измену финан-
сијских планова корисника буџета из области 
друштвених делатности.  
 Одељење обавља и друге послове из 
своје надлежности.“ 
 

Члан 4. 
У члану 10.  став 1. речи „Одељења за 

општу управу и јавне службе“  се замењују 
речима „Одељење за јавне службе и општу 
управу“.  
 

Члан 5. 
 Члан 11. мења се и гласи: 

„Одељење за урбанизам и стамбено-
комуналне послове обавља послове  који се 
односе на: издавање информација о локацији  
и локацијских услова; прибављање услова за 
пројектовање и прикључење на комуналну 
инфраструктуру; прибављање других по-
себних услова од јавних предузећа, привре-
дних друштава и установа имаоца јавних 
овлашћења,  неопходних за израду локациј-
ских услова зависно од намене објекта; да-
вање обавештења о намени простора и мо-
гућности општина по захтевима странака; са-
радњу  са стручним службама, организаци-
јама и правним лицима из области урбанизма 
и грађевине за потребе рада органа општине 
и Одељења; издавање  грађевинских дозвола; 
издавање решења о одобрењу за изградњу, 
реконструкцију, адаптацију и санацију обје-
ката; давање стручних мишљења у поступку 
издавања грађевинске дозволе и  одобрења за 
изградњу у оквиру обједињене процедуре; 
обраду информација о појединим предме-
тима. 
 Одељење обавља и следеће послове: 
провере испуњености формалних услова за 
издавање грађевинске дозволе и да ли су по-
даци наведени у изводу из пројекта у складу 
са локацијским условима; да ли је идејни 
пројекат за прибављање решења о одобрењу 
за изградњу у складу са издатим  локациј-
ским условима односно планом; издавање 
потврда за изграђене темеље објеката; доно-
шење решења о припремним радовима и о 
пробном раду; издавање дозволе за коришће-
ње објеката/употребне дозволе; вођење 

регистара издатих грађевинских дозвола и 
издатих употребних дозвола; издавање уве-
рења о чињеницама о којима води евиден-
цију; поступка легализације објеката. 
 Одељење спроводи поступке процене 
утицаја, затеченог стања и ажурирање сту-
дија о процени утицаја на животну средину;   
поступа као заинтересовани орган код пос-
тупака процене утицаја пред надлежним 
органом аутономне покрајине и пред над-
лежним министарством; врши оцену и даје 
сагласност на извештаје о стратешкој про-
цени утицаја; обавља послове везане за 
заштиту ваздуха и заштиту од буке; издаје 
дозволе за сакупљање, транспорт, складиш-
тење, третман и одлагање инертног и нео-
пасног отпада; издаје интегрисане дозволе; 
врши ревизију издатих интегрисаних дозвола 
и ревизију услова у интегрисаној дозволи; 
издаје дозволе за обављање делатности про-
мета и коришћења нарочито опасних хеми-
калија; припрема програме заштите животне 
средине и локалне акционе и санационе 
планове; обавља и друге послове везане за 
заштиту животне средине. 

 У области комунално-стамбене  
делатности Одељење обавља  послове који се 
односе на: праћење и унапређење функцио-
нисања јавних комуналних предузећа и ко-
муналних делатности; израду нацрта општих 
правних аката, одлука, уговора и решења ко-
ји се однсое на комуналне делатности; изра-
ду појединачних правних акта у комунално – 
стамбеној области; вршење  управног над-
зора над радом предузећа која обављају пос-
лове из области комуналних делатности; 
обављање послова у вези са давањем саг-
ласности на цене комуналних производа и 
услуга; израда планске документације у циљу 
организације и обезбеђења заштите од пожара, 
елементарних и других већих непогода, орга-
низацију цивилне заштите; израду услова за 
успостављање интегрисаног  система заштите 
и спасавања;  припрема планова за одбрану и 
остваривање одбрамбених интереса у условима 
ратног и ванредног стања на територији опш-
тине;  

  У оквиру Одељење обављају се  и 
послови који се односе на: спровођење  Зако-
на о планирању и изградњи и других прописа и 
општих аката, стандарда, техничких норматива 
и норми квалитета, који се односе на про-
јектовање, грађење и реконструкцију објеката 
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високоградње, нискоградња и других објеката, 
као и на извођење појединих грађевинских 
радова на тим објектима и грађење објеката на 
прописан начин;  праћење стања и предлагање 
мера у поступку примене закона и под-
законских аката из области заштите животне 
средине;  праћење  стања, предлагања мера и 
инспекцијски надзор над законитошћу рада 
правних лица којa обављају комуналну делат-
ност и инспекцијски надзор над поступањем 
предузетника и грађана у погледу придржа-
вања закона, других прописа и општих аката; 
надзор  у области уређивања и одржавања обје-
ката и јавних површина; надзор над функцио-
нисањем јавне расвете, снабдевања насеља 
водом и одвођења отпадних вода, снабдевања 
електричном и топлотном енергијом, изно-
шењем и депоновање смећа, сахрањивањем, 
одржавањем гробаља; надзор над вршењем 
димничарских услуга; надзор над обављањем  
делатности пијаца; надзор над одржавањем 
чистоће јавних површина: праћење стања, 
предлагање мера и инспекцијски надзор над из-
вршавањем закона и других прописа на одр-
жавању, заштити, изградњи и реконструкцији 
локалних и некатегорисаних путева; надзор 
над применом општинских одлука у којима се 
регулише саобраћај; праћење стања, предла-
гање мера и инспекцијски надзор над закони-
тиошћу у обављању друмског локалног пре-
воза; праћење стања, предлагање мера и инс-
пекцијског надзора над радом установа у 
области предшколског васпитања и образо-
вања, основног и средњег образовања; изврше-
ње извршних или коначних решења из дело-
круга Општинске управе; пружање стручне по-
моћи, припрему документације, израду и ажу-
рирање процене угрожености и планова заш-
тите и спасавања који обухватају превентивне 
мере заштите којима се спречавају елементарне 
непогоде или ублажава њихово дејство; израду 
мера заштите и спасавања у случају непо-
средне опасности од елементарних непогода; 
предузимање мера ублажавања и отклањања 
непосредних последица од елементарних непо-
года; организацију цивилне заштите, успос-
тављање интегрисаног система заштите и 
спасавања који би објединили све  превентивне 
и оперативне мере заштите  живота и имовине 
грађана; предузимање мера и праћење реа-
лизације мера из планова одбране и планова за 
ванредне ситуације, посебно у делу предузи-
мања превентивних мера и процене ризика; 

сагледавање последица штета насталих елемен-
тарном непогодом и другим ванредним дога-
ђајима; обављање стручних и администра-
тивних послова за потребе Општинског штаба 
за ванредне ситуације и јединица цивилне 
заштите, припрема планова за одбрану и 
остваривање одбрамбених интереса у условима 
ратног и ванредног стања на територији Опш-
тине.  

 Одељење обавља и друге послове из 
своје надлежности.“ 
 

Члан 6. 
 Члан 12. мења се и гласи: 
  „Одељење за привреду, имовинско-
правне послове и послове локалног еко-
номског развоја у оквиру своје надлежности 
обавља послове  који се односе на: попис и 
евиденцију непокретности у јавној својини 
општине, спровођење поступка за прибав-
љање непокретности у јавну својину општи-
не, отуђења непокретности из јавне својине, 
давању непокретности у закуп и преносу 
права коришћења на непокретностима у 
јавној својини на месне заједнице, установе, 
јавна предузећа, организације и др; вођење 
управног поступка ради остваривања права и 
обавеза правних и физичких лица и преду-
зетника у области имовинско-правних односа 
(конверзија, експропријација и др), у области 
пољопривреде и водопривреде (пренамена 
пољопривредног земљишта, издавање водних 
услова, водне сагласности и водних дозвола), 
у области туризма (категоризација смештај-
них објеката); израду и реализацију програма 
коришћења, унапређења и заштите државног 
пољопривредног земљишта, програма ми-
нералних сировина и геотермалних ресурса и 
програма субвенционисања пољопривредни-
ка на територији општине Ковин; пред-
стављање привредних потенцијала општине 
и предузимање маркетиншких активности на 
привлачењу инвнстиција у циљу бржег еко-
номског развоја општине и већег запошља-
вања локалног становништва;старање о раз-
воју туризма и презентацији туристичких 
потенцијала општине, у сарадњи са локалном 
туристичком организацијом, у циљу веће 
посете домаћих и страних туриста; подсти-
цање развоја малих и средњих предузећа и 
приватног предузетништва, нарочито старих 
заната, кроз предлагање општих аката који 
стимулативно делују на њихове привредне 
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активности; пружање стручне помоћи 
правним и физичким лицима и преду-
зетницима у вези са коришћењем различитих 
облика државне помоћи (уредити, субвенције 
и сл.); извештавање надлежних органа о 
привредним активностима на територији 
општине, пре свега о радовима у пољоприв-
реди (сетва, жетва и др. радови); остваривање 
сарадње са државним органима, организаци-
јама и јавним предузећима у циљу беље 
информисаности и стицања стручних знања 
ради ефикаснијег обављања послова из дело-
круга рада Одељења; праћење отплате кре-
дита на основу закључених уговора о 
кредитима у области предузетништва, малих 
и средњих предузећа, пољопривреде и ре-
шавања стамбених потреба запослених и пра-
ћење отуђених општинских станова; израду 
нацрта и предлога појединачних и општих 
аката које доносе органи Општине; обављање 
административно-стучних послова за коми-
сије које се образују из делокруга рада Оде-
љења; 

Одељење обавља и друге послове из 
своје надлежности.“ 

 
Члан 7.  

  Члан 13. мења се и гласи: 
 „Одељење за буџет  и финансије 

обавља послове који се односе на обезбе-
ђивање финансирања обављања изворних и 
поверених надлежности општине, пословe 
јавних набавки и пословe локалне пореске 
администрације.  
 У оквиру својих надлежности Одеље-
ње обавља послове који се односе на: израду 
нацрта буџета општине уз поштовање систе-
ма јединствене буџетске класификације ук-
ључујући и програмску; припремање и дос-
тављање корисницима буџета упутства за 
припрему буџета са основним економским 
смерницама, као основом за израду предлога 
финансијских планова буџетских корисника, 
описом планиране политике, проценом при-
хода и примања и расхода и издатака, оби-
мом средстава који може да садржи предлог 
финансијског плана буџетског корисника, 
поступком и динамиком припреме буџета; 
старање о поштовању календара буџета ло-
калне власти; анализирање предлога финан-
сијских планова буџетских корисника и кон-
трола њихове усаглашености са упутством; 
припремање нацрта одлуке о измени и 

допуни буџета (ребаланса); израда предлога 
решења о привременом финансирању; оба-
вештавање буџетских корисника о одобре-
ним расположивим апропријацијама; при-
премање и утврђивање тромесечне, месечне 
и шестомесечне квоте; разматрање захтева за 
измену квоте; предлагање одлуке о привре-
меној обустави извршења средстава буџет-
ским корисницима; разматрање предлога 
Плана извршења буџета; доношење одлуке о 
измени Плана извршења буџета; разматрање 
захтева за преузимање обавеза; доношење 
решења о одборавању преусмеравања апро-
пријација;  припремање нацрта решења о 
одобрењу средстава из текуће и сталне 
буџетске резерве; отварање консолидованог 
рачуна трезора за динарска и девизна сред-
ства,  подрачуна динарских и девизних сред-
става корисника јавних средстава и посебних 
наменских динарских рачуна корисника 
јавних средстава и осталих правних лицима и 
других субјеката који не припадају јавном 
сектору и који нису укључени у консолидо-
вани рачун трезора; ближе уређивање начина 
коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; 
извештавање о коришћењу средстава општи-
не; старање о пласирању слободних новчаних 
средстава и обавештавање Управе за трезор; 
припремање захтева Министарству финан-
сија за одобрење фискалног дефицита изнад 
10% прихода општине у текућој години са 
детаљним образложењем оправданости ин-
вестиција због којих настаје прекорачење; 
анализу дугорочне одрживости дуга опш-
тине; вођење главне књиге трезора и осталих 
пословних књига са посебном евиденцијом за 
одређене  директне и индиректне кориснике 
буџетских средстава; вођење помоћних књи-
га; припремање пројекције и праћење при-
лива прихода и извршења расхода на консо-
лидованом рачуну буџета; управљање гото-
вином; примање, завођење и контрола зах-
тева за плаћање и трансфер средстава и зах-
теве за плате; управљање информационим 
системом у области финансија; израду пе-
риодичних извештаја и завршног рачуна 
консолидованог рачуна трезора; усаглаша-
вање пословних књига са корисницима бу-
џета, Управом за трезор и добављачима; при-
премање и извршавање плаћања; вршење мо-
ниторинга и евалуације финансијских пла-
нова по програмској методологији; управ-
љање имовином (вођење евиденција о 
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основним средствима); вршење интерних 
контролних поступка; обављање припремних 
радњи и других послова за спровођење про-
писа којима се уређује област финансирања 
општине;  припремање нацрта аката којим се 
утврђују стопе изворних прихода, као и 
начин и мерила за одређивање висине ло-
калних такси и накнада и других изворних 
локалних прихода и припрема симулација и 
модела по појединим групама обвезника на 
основу предложеног нацрта; 
 Послови јавних набавки односе се на: 
истраживање тржишта и ефикасно плани-
рање набавки; припрему плана набавки за 
кориснике буџетских средстава за које спро-
води поступке јавних набавки у сарадњи са 
другим службама; обезбеђивање услова за 
економичну, ефикасну и транспарентну упо-
требу јавних средстава и подстицања кон-
курентности и равноправности понуђача у 
поступцима јавних набавки; спровођење пос-
тупака јавних набавки по процедури пропи-
саној законом; спровођење поступака јавних 
набавки по овлашћењу других наручилаца у 
складу са Законом о јавним набавкама; спро-
вођење обједињених набавки за више нару-
чилаца у складу са законом; објављивање 
огласа о јавним набавкама, конкурсне доку-
ментације, обавештења и извештаја на Пор-
талу јавних набавки; пружање консултанских 
услуга и стручне помоћи директним и инди-
ректним  корисницима буџетских средстава и 
понуђачима у поступцима јавних набавки; 
прикупљање и евидентирање одређених по-
датака о поступцима јавних набавки и закљу-
ченим уговорима о јавним набавкама; вођење 
посебне евиденције о јавним набавкама мале 
вредности; састављање извештаја о закљу-
ченим уговорима о јавним набавкама велике 
и мале вредности и спроведеним поступци-
ма; достављање у предвиђеном законском ро-
ку наведених извештаја Управи за јавне 
набавке; праћење реализације закључених 
уговора о јавним набавкама; остваривање са-
радње са органима и организацијама који у 
оквиру своје надлежности примењују про-
писе из области јавних набавки; обављање 
других послова у складу са Законом о јавним 
набавкама и другим прописима којима се 
уређује област јавних набавки. 
 Послови локалне пореске админис-
трације односе се на: пријем, обраду, контро-
лу и унос података из пореских пријава; 

доношење решења о утврђивању обавеза по 
основу локалних јавних прихода за које није 
прописано да их сам порески обвезник утвр-
ђује; евидентирање утврђене пореске обавезе 
у пореском књиговодству локалне пореске 
администрације, у складу са прописима; књи-
жење извршених уплата по основу локалних 
јавних прихода; канцеларијске и теренске 
пореске контроле законитости и правилности 
испуњавања пореске обавезе које се утврђују 
решењем локалне пореске администрације; 
обезбеђење наплате пореске обавезе; послове 
редовне и принудне наплате, одлагања пла-
ћања пореског дуга; покретање поступка 
стечаја; подношења захтева за покретање 
пореског прекршајног поступка; достављање 
извештаја са доказима Пореској полицији, 
када постоје основи сумње да је извршено 
пореско кривично дело; послове првостепе-
ног поступка по изјављеним жалбама порес-
ких обвезника; вођење поновног поступка по 
поништеним управним актима; пружање 
правне помоћи надлежним организационим 
јединицама Пореске управе и другим орга-
низационим јединицама локалне пореске 
администрације; вођење јединственог порес-
ког књиговодства за локалне јавне приходе; 
примену јединствених стандарда, дефини-
ција, класификација и номенклатура коди-
рања података и технику обраде у складу са 
јединственим информационим системом за 
локалне јавне приходе; припрему мето-
долошких упутстава за једнообразну при-
мену прописа из области локалних јавних 
прихода; давање информација о пореским 
прописима из којих произилази пореска оба-
веза по основу локалних јавних прихода; 
издавање уверења и потврда и извештавање 
локалне самоуправе и Пореске управе у вези 
са локалним јавним приходима и остали 
послови у складу са законом и другим про-
писима којима се уређује ова област. 
 Одељење обавља и друге послове из 

своје надлежности.“ 
 

Члан 8. 
 Члан 14. мења се и гласи: 

„Одељење  за послове органа опш-
тине и заједничке послове обавља послове 
који се односе на: стручне и административ-
но-техничке послове везане  за одржавање 
седница Скупштине општине,  рад председ-
ника општине и седница  Општинског већа и 
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њихових радних тела;  припрема нацрте про-
писа и других аката које доноси Скупштина 
општине,  Председник општине и Општин-
ско веће;  прати извршавање донетих одлука 
и других аката; обавља сарадњу са другим 
органима у припремању и изради нацрта 
прописа и других аката које доноси  Скуп-
штина општине, Председник општине и 
Општинско веће,  врши организационе пос-
лове који се односе на припремање седница, 
обраду аката усвојених на седницама, сре-
ђивању, евидентирању и чувању изворних 
аката; врши објављивање прописа и општих 
аката органа општине и установа и јавних 
предузећа чији је оснивач општина Ковин; 
води регистар важећих   прописа и аката ор-
гана  општине; пружа стручну помоћ одбор-
ницима, одборничким групама, члановима 
Општинског већа и радним телима; послове у 
вези поступања по представкама и предлога 
грађана; протоколарне послове за потребе 
органа општине; ажурирање информација за 
потребе интернет презентације општине;  
припрему информације и званичних саоп-
штења органа Општине и радних тела; 
сарадњу општине  са другим градовима и 
општинама у земљи и иностранству; оства-
ривање права и обавеза из радног односа 
запослених, именованих и постављених лица;  
послове управљања људским ресурсима; 
поступање по захтеву за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја. 
  У оквиру Одељења се обављају 
послове који се односе на: текуће одржавање 
зграде општине, дворишног простора и про-
стора испред зграде општине, опште опреме 
и уређаја у објекту зграде, физичко-техничко 
обезбеђење зграде, противпожарне заштите 
објекта; послове доставе; умножавање мате-
ријала; обезбеђивање превоза лица службе-
ним возилима и старање о њиховом одр-
жавању; пружање угоститељских услуга.  
 Одељење обавља и друге послове из 
своје надлежности.“ 
 

Члан 9. 
 После члана 16. наслов „IV 
ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИ-
НЕ“ мења се и гласи „IV КАБИНЕТ  ПРЕД-
СЕДНИКА ОПШТИНЕ“. 
 

 
 

Члан 10.  
 У члану 17. додају се нови ставови 1.  
и 2. који гласе: 

 „Кабинет председник општине је по-
себна организациона јединица која се образује 
за обављање саветодавних послова који су 
значајни за рад председника општине. 

Запослени на радним местима у ка-
бинету-помоћници председника општине 
заснивају радни однос на одређено време – 
док траје дужност председника општине и за 
свој рад одговарају председнику општине.“ 

Досадашњи ставови 1,2, 3. и 4. постају 
ставови 3,4,5. и 6. 

 
Члан 11. 

 У члану 22. у ставу 1. брише се тачка и 
додају речи „као службеник на положају.“ 

У ставу 2. брише се реч „службе“ и 
зарез а у ставу 3.  иза речи „одељења“  бришу 
се речи „и службе“. 

 
Члан 12. 

 У члану 23. став 1. мења се и гласи: 
„За начелника Општинске управе, као 

службеника на положају, може бити постав-
љено лице које има стечено високо обра-
зовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студи-
јама, специјалистичким академским студи-
јама, специјалистичким струковним студи-
јама, односно на основним студијама у тра-
јању од најмање четири године или специ-
јалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци као и да 
испуњава друге услове утврђене законом.“ 

 
Члан 13. 

 Члан 25. мења се и гласи: 
 „ Начелнику Општинске управе, као 
службенику на положају, рад на положају 
престаје под условима  за престанак рада на 
положају утврђених законом. 
 Престанак рада на положају утврђује 
се решењем које доноси Општинско веће у 
року од осам дана од дана наступања разлога 
збох којиј је рад на положају престао. 
 Решење садржи образложење са раз-
лозима због који је рад на положају престао и 
дан кад је престао рад на положају. 
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 Против решења жалба није допу-
штена, али може да се покрене управни 
спор.“ 
 

Члан 14. 
 Члан 26. мења се и гласи: 
 „Начелник Општинске управе, као 
службеник коме је престао рад на положају  
због протека времена на које је постављен, 
подношењем писмене оставке или укидањем 
положаја има право да  буде распоређен у 
Општинској управи на друго радно место за 
које испуњава услове. 
 Уколико не постоји радно место на 
које може бити распоређен, службеник има 
право на накнаду плате у трајању од три 
месеца у висини коју је имао у време 
престанка рада на положају, из разлога 
утврђених законом.“ 
 

Члан 15. 
 Иза члана 26. додаје се поднаслов: 

„Постављење вршиоца дужности 
 

Члан 27.  
  Уколико није постављен начелник 
Општинске управе, до постављења начел-
ника Општинске управе, као и када начелник 
Општинске  управе није у могућности да 
обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско 
веће може поставити вршиоца дужности – 
службеника који испуњава утврђене услове 
за радно место службеника на положају, који 
ће обављати послове начелника Општинске 
управе, најдуже на три месеца, без спро-
вођења јавног конкурса. 
 Уколико службеник на положају није 
постављен, јавни конкурс за попуњавање 
положаја се оглашава у року од 15 дана од 
постављења вршиоца дужности. 
  У случају да се јавни конкурс не 
оконча постављењем на положај, статус вр-
шиоца дужности може се продужити најдуже 
још три месеца. 
 По истеку рока из става 1. и 3. овог 
члана постављени службеник се распоређује 
на радно место на које је био распоређен пре 
постављења.“ 

Досадашњи чланови 26а-49 постају 
чланови од 28-52. 

 
Члан 16. 

 Члан 39. мења се и гласи: 

 „У радни однос може се примити 
лице које испуњава опште услове утврђене 
законом и посебне услове утврђене обје-
дињеним Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места. 

Начин  и поступак попуњавања рад-
них места, поступак јавног конкурса, оба-
везна садржина и начин објаве огласа о 
јавном конкурсу, рок за подношење пријава, 
изборни поступак, избор кандидата, ступање 
на рад, право на жалбу, престанак радног 
односа, право на плату, накнаде и друга 
примања у складу са законом као и друга 
питања која се односе на права, обавезе и 
одговорности запослених у општинској упра-
ви уредиће се посебним актима које ће 
донети начелник Општинске управе.“ 
 Чланови 40-45 и члан 48.  се бришу. 
 

Члан 17. 
 Начелник општинске управе који је 
постављен на основу спроведеног јавног 
конкурса, чије радно место постаје положај, 
наставља са радом на том радном месту до 
протека времена на који је постављен. 
 До протека времена из става 1. овог 
члана, лица чије радно место постаје поло-
жај, задржавају право на мировање радног 
односа. 
 

Члан 18. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу општине Ковин".  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-35/2016-I од  27. децембра 2016. г. 

     
          ПРЕДСЕДНИК 
                                       Зоран Брадањи 
 
221. 
 

На основу члана 13. у вези са чланом 
2. став 2. Закона о комуналним делатностима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2011), члана 20. 
став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон ) и члана 39. став 1. тачка 6. у вези са 
чланом 15. став 1. тачка 6. Статута општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст ,25/2013 и 2/2015), 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2016. године, д о н е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О 
КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
Члан 1. 

  У Одлуци о  комуналном уређењу 
насељених места на подручју општине Ковин  
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2012, 
11/2014 - др.Одлука и 19/2014 ) члан 7. мења 
се и гласи : 
 ”Одржавање чистоће на јавним повр-
шинама у Ковину и насељеним местима 
врши ЈП ”Ковински Комуналац” Ковин (даље 
у тексту: Комунално предузеће), у складу са 
Програмом одржавања чистоће на јавним 
површинама на територији општине Ковин (у 
даљем тексту: Програм). 
 Програм из става 1. овог члана доно-
си Општинско веће општине Ковин .” 
 

Члан 2. 
    У члану 8. став 1. тачка 5. мења се и 
гласи : 
  “Комунално предузеће-пијаце, одно-
сно пијачни простор на територији општине 
Ковин”. 
   У ставу 1. тачка 6. мења се и гласи: 
  ”Комунално предузеће- гробља  на 
територији општине Ковин ”.                                                                    
   У ставу 6. бришу се речи :” у Ко-
вину, а у насељеним местима месне зајед-
нице .” 
              Став 7. брише се. 
 

Члан 3. 
 У члану 30.став 2. мења се и гласи :  
 ” Уклањање снега и ледених наслага 
са општинских путева и улица у Ковину 
врши правно лице или предузетник са којим 
је закључен уговор након спроведеног пос-
тупка јавне набавке, а уклањање снега и 
ледених наслага у улицама у насељеним мес-
тима врше месне заједнице .” 
 Став 3. брише се. 
 У члану 30. став 7. речи „у насеље-
ном месту Ковин”  замењују се речима „на 
територији општине Ковин“. 

Члан 4. 
  Члан  49. мења се и гласи: 
 „Уређивање и одржавње јавних зеле-
них површина  у Ковину и насељеним мес-
тима врши  
               Комунално предузеће у складу са 
Програмом.“ 
   

Члан 5. 
 У члану 54. став 3. брише се . 
 Став 4. постаје став 3. и бришу се ре-
чи” у насељеном месту Ковин односно мес-
ним заједницама у осталим насељеним мес-
тима .” 
 Став 5. постаје став 4.  мења се и 
гласи: 
 “О уредном и исправном стању опре-
ме из става 1. овог члана после њиховог при-
јема стара се Комунално предузеће на терет 
средстава Програма.”  
 

Члан 6. 
 У члану 80. став 4. мења се и гласи : 
  “Одржавање јавних чесми и фонтана 
врши Комунално предузеће на терет сред-
става Програма.“ 
  

Члан 7. 
 У члану 81. став 2. мења се и гласи : 
  “Посуде са биљним декорацијама, 
клупе за седење и други улични мобилијар 
одржава Комунално предузеће.” 
 Став 3. мења се и гласи : 
 ”Одржавање посуда, клупа и другог 
уличног мобилијара, из става 2. овог члана, 
врши се на терет середстава Програма.” 
 

Члан 8. 
  У члану 88. став 7. мења се и гласи : 
 „Привредна друштва, друга правна 
лица, предузетници, удружења и др. који не-
мају услова за постављање контејнера, од-
носно немају контејнере, већ услуге изноше-
ња смећа користе путем канти и пластичних 
врећа, или га одлажу у најближе контејнере 
других корисника, односно зграда за колек-
тивно становање, накнаду за изношење смећа 
плаћају по м2 пословног и другог простора 
који користе за обављање своје делатности.”. 
  После става 7. додаје се нови став 8. 
који гласи:  
 “Корисници из става 7. овог члана  
који имају контејнере и којима се смеће 
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износи по позиву, услугу изношења смећа 
плаћају по сваком изнетом контејнеру, по 
цени утврђеној ценовником Комуналног пре-
дузећа.” 
 Ставови 8.,9.,10. и 11. постају ставови 
9.,10.,11. и 12. 
 

Члан 9. 
  У члану 92. став 1. мења се и гласи:  
 ”Надзор над применом одредаба ове 
Одлуке врши надлежно одељење  Општинске 
управе Ковин.” 
 

Члан 10. 
 Ова  Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања  у „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 352-114/2016-I од 27. децембра 2016. г. 

 
                    ПРЕДСЕДНИК 

                                    Зоран Брадањи 
 

222. 
 

На основу члана 5. став 4. и 5. Закона 
о јавним путевима („Сл. Гласник РС“, бр. 
101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 
104/2013), чланова 4. , 5., и 6. Уредбе о кате-
горизацији државних путева(''Сл. Гласник 
РС'', бр. 105/2013 и 119/2013), члана 4. став 2. 
Одлуке о престанку важења одлуке о осни-
вању фонда за грађевинско земљиште, путеве 
и комуналну потрошњу општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 14/2014) и члана 
39. став 1. тачка 6. Статута општине Ковин( 
„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012- Пре-
чишћен текст, 25/2013 и 2/2015) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2016. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКИМ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 
И УЛИЦАМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци  о општинским и некатего-
рисаним путевима и улицама ("Сл. лист 

општине Ковин", бр. 1/2008 и 11/2014-др. 
Одлука) у члану 3. став 3. мења се и гласи: 

''Пут Ковин-Делиблато одржава Репу-
блика Србија преко правних лица која се баве 
путном привредом у склопу одржавања др-
жавног пута II Б реда број 310.'' 

Став 4. мења се и гласи: 
''Пут Ковин-Гај-Дубовац одржава Ре-

публика Србија преко правних лица која се 
баве путном привредом у склопу одржавања 
државног пута II А реда број 134.'' 

Став 5. мења се и гласи: 
''Пут Ковин-Баваниште одржава Ре-

публика Србија преко правних лица која се 
баве путном привредом у склопу одржавања 
државног пута I Б реда број 14.'' 

 
Члан 2. 

Члан 4. Одлуке мења се и гласи: 
''Улица Цара Лазара, Улица Дунавска 

до прикључног државног пута I Б реда број14 
и део улице Немањине од улица 1. маја до из-
ласка на државни пут I Б реда број 14 одр-
жава Република Србија преко правних лица 
која се баве путном привредом у склопу одр-
жавања  државног пута I Б реда број 14 и др-
жавног пута II А реда број 134.'' 

 
Члан 3.                                       

Члан 5 мења се и гласи: 
''Општинска управа општине Ковин 

обезбеђује средства за материјалне и друге 
услове за одржавање, заштиту, коришћење, 
развој и управљање општинским путевима и 
улицама у Ковину и за одржавање некатего-
рисаних путева(сеоски и пољски путеви) и 
улица у насељеним местима општине Ко-
вин.'' 

 
Члан 4. 

У члану 6. став 1. , речи ''Фонда за 
грађевинско земљиште, путеве и комуналну 
потрошњу'' замењују се речима: '' Општинске 
управе општине Ковин''. 

 
Члан 5. 

У члану 7. став 2. речи: ''Средстава за 
изградњу, подржавање, заштиту, коришћење, 
развој и управљање путевима могу се обез-
бедити и удтуживањем средстава са месним 
заједницама (средства самодоприноса) и 
привредним друштвима'', бришу се. 
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Члан 6. 
У члану 8. став 1. , речи ''Фонд за гра-

ђевинско земљиште, путеве и комуналну пот-
рошњу општине Ковин'' замењују се речима: 
''Општинска управа општине Ковин''. 

 
Члан 7. 

У члану 9. став 1. , речи ''Фонд за гра-
ђевинско земљиште, путеве и комуналну пот-
рошњу општине Ковин'' замењују се речима: 
''Општинска управа општине Ковин''. 

 
Члан 8. 

У члану 12. став 2. мења се и гласи: 
''Радови из става 1. овог члана изводе 

се у складу са Програмом и финансијским 
планом изградње и уређивања грађевинског 
земљишта, расхода буџетских средстава 
комуналне потрошње и одржавања путева и 
улица на територији општине Ковин и Про-
грамом коришћења средстава намењених за 
финансирање унапређења саобраћаја на 
путевима на подручју општине Ковин.'' 

 У ставу 3. речи: ''Правилник о одржа-
вању путева доноси Председник општине на 
предлог Фонда за грађевинско земљиште, пу-
теве и комуналну потрошњу.'', бришу се. 

 
Члан 9. 

Члан 30. се брише. 
 

Члан 10. 
У члану 31. речи: ''став 1. , тачка 1. до 

7.'', бришу се. 
 

Члан 11. 
Чланови  32, 34 и 35,  бришу се. 
                                                         

Члан 12. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 344-62/2016-I од  27. децембра 2016. г. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                                 Зоран Брадањи 
 
223. 
 

На основу члана 13. Закона о кому-
налним делатностима (“Сл. Гласник РС”, 

број 88/2011), члана 21.Закона о сахрањива-
њу и гробљима (“Сл.гласник СРС” број 
20/77,24/85,6/89 и “Сл.гласник РС” број 
53/93,67/93,48/94 и 101/2005) ,члана 20. став 
1. тачка 5., а у вези са чланом 32. став 1. тач-
ка 6. Закона о локалној самоуправи   (“Сл. 
Гласник РС”, број 129/07 и 83/2014-др. 
Закон) и члана 39. став 1. тачка 6. а у вези са 
чланом 15. став 1. тачка 6. Статута општине 
Ковин (“Службени лист општине Ковин”, 
број 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2016. године, д о н е л а   ј е  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА 
И САХРАЊИВАЊУ 

 
Члан 1. 

  У Одлуци о  уређивању и одржавању 
гробља и сахрањивању („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 16/2012,  11/2014, 18/2014,  
2/2015 и 14/2015 ) у члану 21.став 1. мења и 
гласи : 
 ”Сахрањивање на гробљу у Ковину 
пријављује се Комуналном предузећу, а у  
осталим насељеним местима општине Ковин 
секретару месне зајеснице, најкасније 12 сати 
пре сахране, који је дужан да о томе одмах 
обавести Комунално предузеће .” 
 

Члан 2. 
  Члан 28. мења се и гласи : 
 ”Лица из члана 22. ове Одлуке имају 
право да продуже рок почивања сахрањеног, 
који је прописан законом, под условима утвр-
ђеним актом Комуналног предузећа и одред-
бама  уговора који су закључени са Комунал-
ним предузећем. 
 Уговори  које су закључила лица из 
става 1. овог члана са месним заједницама 
остају на снази до истека уговора, односно 
закључивања анекса уговора.”  
 

Члан 3. 
 У члану 42. став  1. речи “ Општинска 
управа Ковин - Одељење за грађевинско ко-
муналне послове, инспекцијске, правне и 
послове привреде” замењује се речима” над-
лежно одељење Општинске управе Ковин. ” 
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Члан 4. 
 Члан 50 . Одлуке брише се. 
 

Члан 5. 
 У члану 50 а .став 1. речи “ 3 године “ 
замењују се речима “ 5 година “. 
 У ставу 2. истог члана бришу се речи 
“у року од 12 месеци од ступања на снагу ове 
Одлуке”. 
 

Члан 6. 
 Члан 51. Одлуке брише се. 
 

Члан 7. 
 Члан 52. мења се и гласи : 
 ”Општинска управа Ковин и Кому-
нално предузеће обавезују се да до краја 
2021. године изврше  планирање и обезбеђи-
вање средстава за израду Катастра гробља у 
свим насељеним местима општине Ковин, 
као и за изградњу капела на гробљу у насе-
љеним местима Делиблато, Гај, Дубовац, 
Плочица и Баваниште.” 
 

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања  у "Службеном листу 
општине Ковин". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 352-115/2016-I од 27. децембра 2016. г. 

 
                  ПРЕДСЕДНИК 

                                   Зоран Брадањи 
 
224. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. у 
вези са чланом 20. став 1. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 26. став 
1. тачка 1. Закона о јавној својини („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 
члана 3. став 1. Одлуке о располагању непо-
кретностима у јавној својини („Сл. лист опш-
тине Ковин“, бр. 22/2012) и члана 39. став 1. 
тачка 17. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015)  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.12.2016.године, донела је  
 

О Д Л У К У  О  
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА БИБЛИОТЕЦИ „ ВУК 

КАРАЏИЋ“ КОВИН 
 

Члан 1.  
 У Одлуци о давању на коришћење 
пословног простора Библиотеци „Вук Кара-
џић“ Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 
4/2015) у члану 1. став 1. тачка 1. мења се и 
гласи: 
 „Пословни простор у БАВАНИШТУ 
у згради у којој је седиште Месне заједнице 
Баваниште и Месне канцеларије Баваниште, 
који се налази на првом спрату и састоји се 
од две просторије површине 52 m² и 15 m², 
уписани као јавна својина општине Ковин у 
листу непокретности 3534, на катастарској 
парцели бр. 1935 КО Баваниште“ 
 
 У истом члану, у ставу 1. тачка 3. 
мења се и гласи: 
 
 „Пословни простор у ДЕЛИБЛАТУ , 
у згради бившег Задружног дома, који се 
налази у приземљу и састоји се од две про-
сторије површине 57 m² и 31 m², уписан као 
јавна својина општине Ковин у листу непо-
кретности бр. 2988, на катастарској парцели 
бр. 1219 КО Делиблато“ 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 463-83/2016-I од  27. децембра 2016. г. 
     
                            ПРЕДСЕДНИК 
    Зоран Брадањи 
 
225. 
 

На основу  члана 34. став 1. Закона о 
регионалном развоју („Сл. гласник РС”, 
бр.51/09, 30/10 и 89/15 – др. закон), чланова 
139 – 244. и чланова 567-571. Закона о при-
вредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.  
36/2011, 99/11, 83/2014 – др. закон и 5/2015), 
чланова 23 и 32. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14-
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др. закон) и чланова 39. Статута општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин”, бр. 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.12.2016. године, донела је 
     

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА 

УГОВОРА О ОСНИВАЊУ 
РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ 

„ЈУЖНИ БАНАТ“ ДОО ПАНЧЕВО 
 

I 
Усваја се Предлог текста уговора о 

оснивању Регионалне развојне агенције „Јуж-
ни Банат“ доо Панчево. 

 

II 
Уговор из тачке I ове Одлуке биће 

закључен између Града Панчева, Града Врш-
ца, Општине Ковин, Општине Ковачица, 
Општине Алибунар, Општине Бела Црква, 
Општине Пландиште, Општине Опово, Gra-
đevinskog preduzeća FINNET-INŽENJERING 
DOO, Pančevo и HITEAM društvo sa ograni-
čenom odgovornošću za usluge, Vršac и њиме 
ће се регулисати пословно име и седиште 
друштва претежна делатност друштва, уку-
пан износ основног капитала друштва, износ 
новчаног улога сваког члана друштва, време 
уплате новчаног улога, удео сваког члана 
друштва у укупном основном капиталу 
изражен у процентима, врста и надлежности 
органа друштва, заступање друштва, трајање 
и престанак друштва и остала питања.  
 

III 
Уговор из тачке I ове Одлуке, у име 

Општине Ковин, потписаће председник 
општине Ковин. 

  

IV 
Уговор из тачке I ове Одлуке, чини 

њен саставни део. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 3-15/2016-I од 27. децембра 2016. г. 

 
                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                        Зоран Брадањи 

226. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6 и 7. Закона о локалним изборима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС и 54/2011) и члана 104. Посл-
овника Скупштине општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2016. године, у 09,35 сати, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

ЂОРЂУ СТОЈАНОВИЋУ 
 

I 
 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Ђорђу Стојановићу, предузетнику, из Ко-
вина, ул. Мирослава Антића 7, рођеном 1984. 
године, са изборне листе Ивица Дачић – Со-
цијалистичка партија Србије (СПС), Једин-
ствена Србија (ЈС), Социјалдемократска пар-
тија Србије (СДПС), изабраном на изборима 
за одборнике Скупштине општине Ковин 
који су одржани 07. априла 2013. године.  
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику 
престане мандат пре истека времена на које 
је изабран, мандат се додељује првом следе-
ћем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од канди-
дата пре потврђивања мандата прибавља пис-
мена сагласност да прихвата мандат.  
 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању 
мандата одборника, на основу извештаја 
верификационог одбора, скупштина одлучује 
јавним гласањем. У гласању могу учествова-
ти кандидати за одборнике којима су мандати 
додељени у складу са чланом 43. овог Закона 
и који имају уверење изборне комисије 
јединице локалне самоуправе да су изабрани. 
Ставом 6. истог члана прописано је да када 
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Скуштина после конституисања одлучује о 
потврђивању мандата нових одборника, у 
гласању, поред одборника, могу учествовати 
и кандидати којима су мандати додељени у 
складу са чланом 48. овог Закона и који има-
ју уверење изборне комисије јединице ло-
калне самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 27.12.2016. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 
одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Ђорђу 
Стојановићу, сходно члану 48. став 1. Закона 
о локалним изборима.  
 Скупштина општине Ковин је на ос-
нову Извештаја Верификационог одбора јав-
ним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбор-
ника може се изјавити жалба Управном суду 
у року од 48 часова од дана доношења одлуке 
скупштине јединице локалне самоуправе.  
 Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописана су акта која скуп-
штина доноси.  
 С обзром на наведено одлучено је као 
у диспозитиву.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 часова од доношења 
Решења Скупштине општине.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-14/2016-I од 27. децембра 2016. г. 
      
                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                   Зоран Брадањи 
 
227. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС", бр. 129/2007 и 83/2014-др. Закон), члана 
39. став 1. тачка 37. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 
7. Пословника Скупштине општине Ковин 

(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној 27.12.2016. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 

ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА 
 

1. У Верификациони одбор бирају се:  
  
1. СЛОБОДАН ЛАЦКУ  -  СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА - Александар Вучић 
 
2. МИЛЕ АНЂЕЛКОВИЋ- ДИМКО  - 
Ивица Дачић – Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),  
Социјалдемократска партија Србије (СДПС) 
 
3. МАРИЈА КОВАЧ –  Савез 
Војвођанских Мађара- Иштван Пастор   
Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István 
 
2. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
општине Ковин".  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-15/2016-I од  27. децембра 2016. г. 
     
              ПРЕДСЕДНИК 
                                     Зоран Брадањи 
 
228. 
 

На основу члана 59. став 2. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 
15/2016) и 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/07 и 83/2014-др. закон), члана 39. став 1. 
тачка 6. Статута општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 12. став 1. 
тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког 
акта Јавног предузећа за комунално-стамбену 
делатност са Законом о јавним предузећима 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2016) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.12.2016. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП 
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА 

2017. ГОДИНУ 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин 
за 2017. годину. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 023-79/2016-I од 27. децембра 2016. г. 

                                                                                        
                          ПРЕДСЕДНИК 

                                       Зоран Брадањи 
 
229. 
 
 

На основу члана 59. став 2. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 
15/2016) и 32. став 1. тачка 6. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/07 и 83/2014-др. закон), члана 39. став 1. 
тачка 6. Статута општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 12. став 1. 
тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког 
акта Јавног предузећа за дистрибуцију гаса са 
Законом о јавним предузећима („Сл. лист 
општине Ковин“, бр. 11/2016) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.12.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „КОВИН-
ГАС“ КОВИН ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2017. 
годину. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 023-78/2016-I од 27. децембра 2016. г. 

                                                                                      
                         ПРЕДСЕДНИК 

                                       Зоран Брадањи 
 
230. 
 

На основу члана 39. став 1. тачка 32. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и члана 14. Одлуке о 
оснивању Туристичке организације општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
2/2007) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 

2017.  ГОДИНУ  
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски 
план Туристичке организације општине 
Ковин за 2017. годину.  
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 332-51/2016-I oд  27. децембра 2016. г. 
      
                                       ПРЕДСЕДНИК 
   Зоран Брадањи 
 
231. 
 

На основу члана 39. став 1. тачка 9а. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и члана 3. Одлуке о 
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оснивању Туристичке организације општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
16/2016) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
27.12.2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут 
Туристичке организације општине Ковин 
број 134/2016-2, који је донео Управни одбор 
Туристичке организације општине Ковин на 
седници одржаној дана 15.12.2016. године. 
 

II 
 Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 332-50/2016-I од 27. децембра 2016. г. 
     
                       ПРЕДСЕДНИК 
           Зоран Брадањи 
 
232. 
 

На основу члана 39. став 1. тачка 32. 
Статута општине Ковин („Сл. лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
27.12.2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ОПШТИНСКОГ ВАТРОГАСНОГ 

САВЕЗА КОВИН ЗА 2017.  ГОДИНУ 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм и 
Финансијски план Општинског ватрогасног 
савеза Ковин за 2017. годину. 
 

 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 45-109/2016-I од  27. децембра 2016. г. 

 
   ПРЕДСЕДНИК 
          Зоран Брадањи 
 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
233. 
 

На основу члана 27. ств 10. и члана 
29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. глас-
ник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 
члана 7. ств 1. Одлуке о располагању непо-
кретностима у јавној својини („Сл. лист опш-
тине Ковин“, број 22/2012), члана 19. став 1. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, дава-
ња у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања писме-
них понуда („Сл. гласник РС“, број 24/2012, 
48/2015 и 99/2015) и члана 63. став 1. тачка 
10. Статута општине Ковин („Сл.лист општи-
не Ковин“, број 11/2012 – пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015),  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
22.12.2016. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА 
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН – 
ПАРЦЕЛА 1039/2 КО МРАМОРАК 

 
Члан 1.  

 РАСПИСУЈЕ СЕ Оглас за прикуп-
љање писмених понуда у поступку отуђењa 
грађевинског земљишта из јавне својине 
општина Ковин и то: 

 катастарска парцела број 1039/2 у 

површини од 00 ха 03 а 80 м², 

уписана у лист непокретности бр. 

3582 КО Мраморак 

Члан 2.  
 Наведена катастарска парцела налази 
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се у грађевинском реону у насељу Мраморак, 
у зони породичног становања 
 

Члан 3.  
 Право подношења писмених понуда 
за отуђење непокретности из члана 1. ове 
Oдлуке имају физичка и правна лица и преду-
зетници. 
 

Члан 4. 
 Почетна купопродајна цена непокрет-
ности која се отуђује из јавне својине општи-
не Ковин, утврђује се у висини тржишне 
вредности предметне непокретности, израже-
не у еврима, с тим што се исплата врши у ди-
нарској противвредности по средњем званич-
ном курсу Народне банке Србије, на дан 
уплате. 
 

Члан 5.  
 Купопродајна цена непокретности 
утврђује се на основу акта надлежног органа, 
којим је извршена процена тржишне вред-
ности непокретности. 
 

Члан 6.  
 Општинско Веће oпштине Ковин ће 
посебним актом формирати Комисију за 
спровођење поступка прикупљања писмених 
понуда. 
 Комисија из става 1. овог члана ће 
саставити текст огласа о спровођењу поступ-
ка прикупљања писмених понуда. 
 Оглас из става 2. овог члана објављује 
Општинско веће општине Ковин у дневном 
листу који се дистрибуира на целој терито-
рији Републике Србије. 
 

Члан 7.  
  Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 463-86/2016-III од 22. децембра 2016. г. 

 
     ПРЕДСЕДНИЦА 
 Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
234. 
 

На основу члана 27. ств 10. и члана 
29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. глас-

ник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 
члана 7. ств 1. Одлуке о располагању непо-
кретностима у јавној својини („Сл. лист 
општине Ковин“, број 22/2012), члана 19. 
став 1. Уредбе о условима прибављања и оту-
ђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“, број 
24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 63. став 
1. тачка 10. Статута општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, број 11/2012 – пре-
чишћен текст, 25/2013 и 2/2015),  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
22.12.2016. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА 
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН – 
ПАРЦЕЛА 1319/14 и 1319/15 КО 

ДУБОВАЦ 
 

Члан 1.  
 РАСПИСУЈЕ СЕ Оглас за прикуп-
љање писмених понуда у поступку отуђењa 
грађевинског земљишта из јавне својине 
општина Ковин и то: 

 катастарска парцела број 1319/14 
у површини од 00 ха 14 а 93 м², 
уписана у лист непокретности 
бр.2729 КО Дубовац и 

 катастарска парцела број 1319/15 
у површини од 00 ха 03 а 08 м², 
уписана у лист непокретности 
бр.2729 КО Дубовац. 
 

Члан 2.  
 Наведене катастарске парцеле налазе 
се у грађевинском реону у насељу Дубовац, у 
зони породичног становања 
 

Члан 3. 
 Право подношења писмених понуда 
за отуђење непокретности из члана 1. ове 
Oдлуке имају физичка и правна лица и пре-
дузетници. 
 

Члан 4.  
 Понуда се даје заједно за обе катас-
тарске парцеле. 
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Члан 5. 
 Почетна купопродајна цена непокрет-
ности које се отуђују из јавне својине општи-
не Ковин, утврђује се у висини тржишне 
вредности предметне непокретности, израже-
не у еврима, с тим што се исплата врши у ди-
нарској противвредности по средњем званич-
ном курсу Народне банке Србије, на дан 
уплате. 
 

Члан 6.  
 Купопродајна цена непокретности 
утврђује се на основу акта надлежног органа, 
којим је извршена процена тржишне вред-
ности непокретности. 
 

Члан 7.  
 Општинско Веће oпштине Ковин ће 
посебним актом формирати Комисију за 
спровођење поступка прикупљања писмених 
понуда. 
 Комисија из става 1. овог члана ће 
саставити текст огласа о спровођењу поступ-
ка прикупљања писмених понуда. 
 Оглас из става 2. овог члана објављује 
Општинско веће општине Ковин у дневном 
листу који се дистрибуира на целој територи-
ји Републике Србије. 
 

Члан 8.  
  Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 463-87/2016-III од 22. децембра 2016. г. 
                                                                                        
                                  ПРЕДСЕДНИЦА 
                  Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
235. 
 

На основу члана 29.став 4. Закона о 
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013 и 105/2014), члана 3. став 2, 3. и 4 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, дава-
ња у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања писме-
них понуда („Сл.гласник РС“, бр. 24/2012, 
48/2015 и 99/2015), члана 14. став 1. Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној 

својини („Сл. лист општине Ковин“ бр. 
22/2012) и члана 63. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“ 
број 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
22.12.2016.године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ – 
ПАРЦЕЛЕ бр. 703/2 и 703/3 КО КОВИН 

 
Члан 1. 

 ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за отуђење 
непосредном погодбом непокретности- пар-
цела у јавној својини општине Ковин и то: 

 катастарска парцела број 703/2 у 
површини од 00 ха 01 а 94 м², њива 
прве класе, градско грађевинско 
земљиште, уписана у лист 
непокретности бр. 6097 КО Ковин и 

 катастарска парцела број 703/3 у 
површини од 00 ха 00 а 40 м², њива 
прве класе, градско грађевинско 
земљиште, уписана у лист 
непокретности бр. 6097 КО Ковин 
 

Наведене катастерске парцеле налазе се у 
грађевинском реону у насељу Ковин, у блоку 
број 24, који је намењен породичном ста-
новању. 
 

Члан 2. 
 Отуђењем непокретности из јавне 
својине општине Ковин решавају се имовин-
ско правни односи на парцелама број 703/2 у 
површини од 00 ха 01 а 94 м² и катастарској 
парцели број 703/3 у површини од 00 ха 00 а 
40 м². 
 Оправданост и целисходност отуђења 
непокретности из члана 1. ове Одлуке из јав-
не својине општине Ковин, непосредном по-
годбом, садржана је у чињеници да су исте 
депоседирањем узете из власништва ранијем 
сопственику Маринковић Јордану, оцу Ми-
ленковић рођ, Маринковић Србијанке, Реше-
њем општинског комитета за урбанизам и 
стамбено комунална питања број IV-462-
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44/83 од 12.10.1983. године и нису приведене 
намени. 
 Правобранилаштво општине Ковин 
дало је Мишљење Посл. бр. М. 28/16 од 
02.12.2016. године којим се може приступити 
отуђењу непокретности из члана 1. ове Одлу-
ке. непосредном погодбом са Миленковић 
рођ. Маринковић Србијанком, након утвр-
ђивања тржишне вредности непокретности. 
 

Члан 3. 
 Поступак отуђења непокретности не-
посредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о 
јавној својини, Уредбе о условима прибав-
љања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда и Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној сво-
јини. 
 

Члан 4. 
 Непокретност из члана 1. ове одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
процењеној тржишној вредности утврђеној 
актом  надлежног органа. 
 

Члан 5. 
 Образује се Комисија за спровођење 
поступка непосредне погодбе, у саставу: 
 1. Марија Ђондовић-председник, 
 2. Ђурица Дотлић-члан 
 3. Олга Ђапић-члан 
 

 Задатак Комисије је да: 
 - прибави извештај надлежног порес-
ког органа о тржишној цени непокретности 
из члана 1.ове Одлуке; 
 - на основу прибављене понуде и 
извештаја надлежног пореског органа сачини 
записник са одговарајућим предлогом и исти 
достави Општинском већу општине Ковин. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 463-85/2016-III од 22. децембра 2016. г. 
 

                  ПРЕДСЕДНИЦА 
              Сања Петровић, дипл.дефектолог 

236. 
 

 На основу члана 29.став 4. Закона о 
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013 и 105/2014), члана 3. став 2, 3. и 4 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, дава-
ња у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2012,48/2015 и 99/2015), члана 14. став 1. 
Одлуке о располагању непокретностима у 
јавној својини („Сл.лист општине Ковин“ бр. 
22/2012) и члана 63. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ 
број 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
22.12.2016.године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 
 Покреће се поступак за отуђење непо-
средном погодбом дела непокретности- 
парцеле у јавној својини општине Ковин,  
број 2320/1 у површини од 15,40 м² уписане у 
ЛН 3582 КО Мраморак, а која се граничи са 
парцелом број 15/21 уписаном у ЛН 3043 КО 
Мраморак, у својини Вукашинов Славице. 
 

Члан 2. 
 Отуђењем дела парцеле број 2320/1 у 
површини од 15,40 м² из јавне својине 
општине Ковин решавају се имовинско 
правни односи власника парцела 15/21 и 
2320/1. 
 Оправданост и целисходност отуђења 
непокретности из члана 1. ове Одлуке из 
јавне својине општине Ковин непосредном 
погодбом је у чињеници да је на парцели 
15/21, која се граничи са парцелом 2320/1, 
покренут поступак за упис објекта код РГЗ 
службе за катастар непокретности Ковин, 
чији је власник Вукашинов Славица из Кови-
на, док парцела 2320/1 представља јавну 
површину-улицу, на којој је делимично 
изграђен објекат који се уписује. 
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 Решавањем имовинско правних одно-
са власника  парцела број 15/21 и 2320/1 КО 
Мраморак, стварају се услови за израду гео-
детског елабората исправке граница суседних 
парцела. 
 

Члан 3. 
 Поступак отуђења непокретности не-
посредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о 
јавној својини, Уредбе о условима прибав-
љања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда и Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној 
својини. 
 

Члан 4. 
 Непокретност из члана 1.ове одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
процењеној тржишној вредности утврђеној 
актом  надлежног органа. 
 

Члан 5. 
 Образује се Комисија за спровођење 
поступка непосредне погодбе, у саставу: 
 1. Марија Ђондовић-председник, 
 2. Ђурица Дотлић-члан 
 3. Олга Ђапић-члан 
 
 Задатак Комисије је да: 
 - прибави извештај надлежног порес-
ког органа о тржишној цени непокретности 
из члана 1.ове Одлуке; 
 - на основу прибављене понуде и 
извештаја надлежног пореског органа сачини 
записник са одговарајућим предлогом и исти 
достави Општинском већу општине Ковин. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 463-84/2016-III од 22. децембра 2016. г. 
                                                                                                               

                 ПРЕДСЕДНИЦА 
              Сања Петровић, дипл.дефектолог 

 
 

237. 
 

На основу члана 3. Одлуке о 
уређивању и одржавању гробља и сахра-
њивању („Сл. лист општине Ковин“, број 
16/2012, 11/2014, 18/2014, 2/2015 и 14/2015) и 
члана 40. Пословника о раду Општинског 
већа општине Ковин („Сл. лист општине 
Ковин“, број 4/2015, 14/2015 и 11/2016), 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
22.12.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 

2017.  ГОДИНУ ЈП „КОВИНСКИ 
КОМУНАЛАЦ“ КОВИН 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одр-
жавања гробља на територији општине Ко-
вин за 2017. годину ЈП „Ковински комуна-
лац“ Ковин, број 02-5090/1-16 од 20.12.2016. 
године. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 352-110/2016-III од  22. децембра 
2016. године 

                                                                                       
                    ПРЕДСЕДНИЦА 

                  Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
238. 
 

На основу члана 22. Одлуке о 
уређивању и одржавању пијаца на територији 
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, 
број 18/2014, 2/2015 и 16/2016) и члана 40. 
Пословника о раду Општинског већа опш-
тине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 
4/2015, 14/2015 и 11/2016), 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
22.12.2016. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПИЈАЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 

2017. ГОДИНУ ЈП „КОВИНСКИ 
КОМУНАЛАЦ“ КОВИН 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
одржавања пијаца на територији општине 
Ковин за 2017. годину ЈП „Ковински комуна-
лац“ Ковин, број 02-5091/1-16 од 20.12.2016. 
године. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 352-111/2016-III од  22. децембра 
2016. године 

                                                                                         
            ПРЕДСЕДНИЦА 

              Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
239. 
 

На основу члана 138. став 2. Закона о 
спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и 
члана 63. став 1. тачка 3. Статута општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број: 
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 22.12.2016. 
године донело је 

 
ПРАВИЛНИК 

о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у општини Ковин 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим правилником прописују се усло-
ви, критеријуми и начин и поступак одобрава-
ња програма, односно пројекта којима се задо-
вољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта и доделе средстава, изглед и садржина 
предлога програма, односно пројекта и доку-
ментације која се уз предлог подноси, садр-
жина и изглед извештаја о реализацији 

програма, начин и поступак контроле реализа-
ције одобрених програма, односно пројекта и 
начин јавног објављивања података о предло-
женим програмима, односно пројектима за 
финансирање. 

Одредбе Закона о спорту (у даљем тек-
сту: Закона) и Правилника о одобравању и фи-
нансирању програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта („Службени гласник 
РС”, број 64/16) које се односе на услове, кри-
теријуме и начин одобрења програма и про-
јеката, односно финансирање делатности који-
ма се остварује општи интерес у области спор-
та, закључење уговора, подношење извештаја, 
контролу реализације и обавезу враћања до-
бијених средстава, сходно се примењују и на 
програме, односно делатности којима се задо-
вољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Ковин. 
 

Члан 2. 
Потребе и интереси грађана из члана 3. 

став 1. Одлуке о обезбеђивању средстава за ос-
тваривање потреба и интереса грађана у обла-
сти спорта на територији општине Ковин (у 
даљем тексту: Одлука) остварују се кроз фи-
нансирање или суфинансирање програма и 
пројеката (у даљем тексту: програм) из сред-
става буџета општине Ковин, у складу са зако-
ном, и то: 
 1. за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 
13), 14) и 16) на годишњем нивоу (у даљем тек-
сту: годишњи програм); 
 2. за тач. 4), 9), 11) и 15) по јавном по-
зиву (у даљем тексту: посебни програм). 

Организације у области спорта са се-
диштем на територији општине Ковин које су 
од посебног значаја за општину из члана 3. 
став 1. тачка 8) Одлуке у предлогу свог годи-
шњег програма наводе и активности којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта за које се, сагласно Одлуци, 
подносе посебни програми и не могу да кон-
куришу по јавном позиву. 

Општинско веће може да утврди у 
јавном позиву за достављање предлога посеб-
них програма пројектне, односно програмске 
задатке за подношење програма. 

Општинско веће утврђује које су 
организације у области спорта из члана 3. става 
1. тачка 8) Одлуке од посебног значаја за опш-
тину Ковин сходном применом критеријума 
прописаних чланом 120. став 3. Закона и на 
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основу категоризације организација у области 
спорта у Општини и Програма развоја спорта у 
општини Ковин. 

За задовољавање потреба и интереса 
грађана из става 1. овог члана општина Ковин 
обезбеђује у свом буџету одговарајућа сред-
ства, уз поштовање приоритета утврђених За-
коном. 
 

II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА 
ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 3. 

Програми којима се задовољавају пот-
ребе и интереси грађана у области спорта (у да-
љем тексту: програми) могу бити одобрени 
уколико испуњавају критеријуме у погледу: 

1. предлагача програма; 
2. носиоца програма; 
3. садржине и квалитета програма; 
4. финансирања програма. 
 

1. Предлагач програма 
 

Члан 4. 
Предлоге годишњих и посебних про-

грама, у складу са Законом, подносе следеће 
организације: 
 1) надлежни територијални спортски 
савез општине Ковин – предлог свог годишњег 
програма и годишњих програма организација у 
области спорта са седиштем на територији 
општине Ковин из члана 3. став 1. тач. 1), 2), 
3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Одлуке, ако 
овим правилником није другачије утврђено; 
 2) организације у области спорта са 
седиштем на територији општине Ковин – 
предлог свог посебног програма из члана 3. 
став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) Одлуке, ако овим 
правилником није другачије утврђено. 

Предлози годишњих и посебних про-
грама из става 1. овог члана могу садржати ак-
тивности организација у области спорта које су 
чланови носиоца програма.  

Организације у области спорта могу своје 
активности реализовати и  као део програма 
Спортског савеза општине Ковин, спортског дру-
штва или општинског гранског спортског савеза, 
односно спортског савеза за област спорта, осим 
програма учешћа у спортским такмичењима. 

Спортски савез општине Ковин предло-
ге годишњих програма из става 1. тачка 1) овог 
члана организација у области спорта са 

седиштем на територији општине Ковин под-
носи у име тих организација. 

Предлог годишњег програма изградње, 
опремања и одржавања спортског објекта на 
подручју општине Ковин из члана 3. став 1. 
тачка 2) Одлуке, укључујући и школски спорт-
ски објекат, може се поднети само од стране 
власника, односно корисника земљишта или 
спортског објекта уз сагласност власника зем-
љишта, односно спортског објекта. 

Предлог годишњег програма стипенди-
рања за спортско усавршавање категорисаних 
спортиста, посебно перспективних спортиста 
из члана 3. став 1. тачка 10) Одлуке може се 
поднети само од стране организације у области 
спорта чији је спортиста члан. 

Предлози годишњих и посебних про-
грама састоје се из једне или више програм-
ских целина, а подносе се одвојено за сваку од 
области из члана 3. став 1. Одлуке. 

Предлог годишњег програма Спортског 
савеза општине Ковин садржи као посебну 
програмску целину активности потребне за 
остваривање надлежности утврђених Законом, 
чланом 8. и 9. Одлуке и овим правилником. 

Предлагач програма којим се обезбе-
ђује задовољавање потреба и интереса грађана 
у области спорта не може предлогом програма 
да обухвати активности које се већ финанси-
рају средствима буџета аутономне покрајине 
или Републике Србије. 

У односу на програме везане за органи-
зоване ваннаставне спортске активности уче-
ника кроз школске спортске секције, школска 
спортска удружења и екипе, организовано 
физичко васпитање деце предшколског узраста 
кроз игру и спортске активности, као и у од-
носу на обављање стручног рада у спорту, 
предшколске установе и школе имају статус 
организација у области спорта, у складу са 
Законом. 

 
2. Носилац програма 

 
Члан 5. 

Носилац програма мора: 
1) да буде регистрован у складу са 

Законом;  
2) да буде уписан у националну еви-

денцију у складу са Законом; 
3) да искључиво или претежно пос-

лује на недобитној основи, ако Законом није 
другачије одређено; 



Страна 152 Број 17                     С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т           27. Децембар 2016. године 
 
 

 

 

4) да има седиште на територији опш-
тине Ковин, ако Законом или овим правилни-
ком није другачије утврђено; 

5) да је директно одговоран за при-
прему и извођење програма; 

6) да је претходно обављао делатност 
најмање годину дана; 

7) да испуњава, у складу са Законом, 
прописане услове за обављање спортских ак-
тивности и делатности; 

8) да је са успехом реализовао одо-
брени програм, уколико је био носилац 
програма ранијих година;  

9) да располаже капацитетима за реа-
лизацију програма; 

10) да буде члан одговарајућег над-
лежног националног гранског спортског 
савеза. 

Носилац програма не може да:  
1) буде у поступку ликвидације, сте-

чаја и под привременом забраном обављања 
делатности;  

2) има блокаду пословног рачуна у 
тренутку закључења уговора о реализацији 
програма и пребацивања (уплате) буџетских 
средстава на пословни рачун, пореске дугове 
или дугове према организацијама социјалног 
осигурања;  

3) буде у последње две године пра-
вноснажном одлуком кажњен за прекршај 
или привредни преступ у вези са својим фи-
нансијским пословањем, коришћењем имо-
вине, раду са децом и спречавањем нега-
тивних појава у спорту. 

Носилац програма из члана 137. став 
3. Закона који се састоји у организовању ве-
ликог међународног спортског такмичења из 
члана 163. Закона може да буде организација 
у области спорта која има сагласност прибав-
љену, у складу са Законом, за организовање 
тог такмичења, односно организација у об-
ласти спорта која је наменски и привремено 
основана за техничку организацију међу-
народног спортског такмичења организација 
у области спорта која има сагласност за орга-
низовање великог међународног спортског 
такмичења. 
 

Члан 6. 
Носиоцу програма неће се одобрити 

програм у поступку доделе средстава, ако је:  
 1) био у конфликту интереса;  

2) намерно или с крајњом непажњом 
лажно приказао податке тражене у обрасци-
ма за подношење програма или ако је про-
пустио да да све потребне информације; 

3) покушао да дође до поверљивих 
информација или да утиче на Стручну коми-
сију из члана 22. став 1. овог правилника или 
на надлежне органе општине Ковин током 
евалуационог периода или неког претходног 
поступка доделе средстава. 

Носилац програма не може добијати 
средства из буџета општине Ковин за реали-
зацију својих програма две године од дана 
када је утврђено да је у потпуности ненамен-
ски употребио одобрена средства за реали-
зацију програма или својим пропустом није 
постигао у битном делу планиране ефекте 
програма. 

Носиоцу програма не могу бити одо-
брена средстава за реализацију новог програ-
ма пре него што поднесе извештај о оства-
ривању и реализацији одобреног програма у 
складу са чланом 34. став 8. овог правилника. 

 
Члан 7. 

Организације у области спорта могу 
да подносе предлоге програма самостално 
или удружене са другим организацијама. 

Организације које учествују у реали-
зацији програма као партнери, и њихови 
трошкови прихватају се ако испуњавају исте 
услове који се примењују за носиоца про-
грама. 

Изјава о партнерству даје се на Об-
расцу 11, који је одштампан уз овај правил-
ник и чини његов саставни део. 

У случају партнерских програма, са-
мо једна организација биће одговорна за уп-
рављање одобреним финансијским средстви-
ма свих партнерских организација на програ-
му, тако да мора имати унутрашњу органи-
зацију која ће омогућити такво финансијско 
пословање. 
 

3. Садржина и квалитет програма 
 

Члан 8. 
Предлог програма мора да испуњава 

следеће критеријуме: 
 1) да доприноси задовољавању потре-
ба и интереса грађана у области спорта утвр-
ђених Одлуком; 
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  2) да је у складу са Законом, Нацио-
налном стратегијом развоја спорта у Репу-
блици Србији и Програмом развоја спорта у 
општини Ковин; 
  3) да је у складу са четворогодишњим 
програмом развоја надлежног националног 
спортског савеза; 

4) да је у складу са спортским прави-
лима надлежног националног спортског са-
веза; 

5) да је у складу са условима, крите-
ријумима и циљевима наведеним у јавном 
позиву, код посебних програма; 

6) да се реализује на територији опш-
тине Ковин, односно у Републици Србији, 
осим програма припрема и учешћа на ме-
ђународним спортским такмичењима; 

7) да је у складу са принципима утвр-
ђеним у документима међународних орга-
низација чија је чланица Република Србија; 

8) да има значајан и дуготрајан утицај 
на развој спорта на територији општине 
Ковин; 

9) да ће се реализовати у текућој го-
дини; 
 10) да предвиђа ангажовање одго-
варајућег броја учесника у програму и пот-
ребне ресурсе за реализацију програма и да 
не постоји никаква сумња у могућност реа-
лизовања програма; 
 11) да је, по правилу, предвиђено фаз-
но финансирање програма. 

Под граном, односно облашћу спор-
та, у смислу овог правилника, сматра се гра-
на спорта утврђена актом министра над-
лежног за спорт из члана 120. став 2. тачка 2) 
Закона. 

Под надлежним националним спорт-
ским савезом, у смислу овог правилника, 
сматра се национални спортски савез утврђен 
актом министра надлежног за спорт из члана 
120. став 2. тачка 1) Закона. 

При одобравању програма изградње, 
опремања и одржавања спортских објеката 
приоритет имају програми који се односе на 
спортске објекте са већом категоријом у 
складу са Националном категоризацијом 
спортских објеката, спортски објекти којима 
се обезбеђује унапређење школског спорта и 
спортски објекти којима се повећава бав-
љење грађана спортом, посебно деце, омла-
дине, жена и особа са инвалидитетом. 

 

Члан 9. 
Садржина и квалитет програма мора-

ју бити такви да обезбеде успех програма, 
узимајући у обзир факторе које носилац про-
грама може контролисати и факторе (ситуа-
ције, догађаји, услови, одлуке) који су неоп-
ходни за успех програма али су у приличној 
мери или у потпуности изван контроле носи-
оца програма. 

Спортисти, спортски стручњаци и 
друга лица ангажована на реализацији про-
грама морају испуњавати услове за обављање 
спортских активности и спортских делат-
ности утврђене Законом, а њихово анга-
жовање се мора вршити у складу са Законом.  

При планирању, изради и управљању 
програмским циклусом носилац програма 
треба да примењује усвојене међународне 
стандарде за управљање програмима, а ако је 
буџет програма већи од 5 милиона динара 
обавезно је коришћење и Матрице логичког 
оквира и SWOT анализе. 

 
4. Финансирање програма 

 
Члан 10. 

Програми се финансирају, у целини 
или делимично и у висини и под условима 
који обезбеђују да се уз најмањи утрошак 
средстава из буџета Општине Ковин пос-
тигну намеравани резултати. 

Програми се финансирају једнократ-
но или у ратама, у зависности од временског 
периода за реализацију програма. 

Потребе грађана из члана 3 став 1. 
тач. 1), 2) и 6) Одлуке имају приоритет при 
избору програма којим се задовољавају пот-
ребе грађана у области спорта у општини Ко-
вин, односно други програми могу бити одо-
брени тек након што се задовоље потребе 
грађана из члана 3. став 1. тач. 1), 2) и 6) 
Одлуке. 

 
Члан 11. 

Финансијски план (буџет) програма 
предвиђен предлогом програма треба да бу-
де: 

1) остварив и објективан – да су пла-
нирани реални износи по свим изворима 
средстава и врстама трошкова; 

2) обухватан – да садржи све трош-
кове програма из свих извора финансирања; 
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3) структуриран – да је тако фор-
мулисан да у потпуности прати захтеве про-
писаног обрасца за израду програма; 

4) уравнотежен – у односу на пла-
ниране трошкове; 

5) тачан и реалан – по свим врстама 
трошкова. 

 
Члан 12. 

Финансијски план за реализацију 
програма састоји се из непосредних трош-
кова реализације програма у вези са зарадама 
и хонорарима лица ангажованих на непо-
средној реализацији програма, материјалних 
трошкова и административних трошкова реа-
лизације програма (оправдани директни тро-
шкови) и додатних оправданих трошкова но-
сиоца програма (оправдани индиректни тро-
шкови) који не могу бити већи од 15% од оп-
равданих директних трошкова. 

Оправдани директни трошкови мора-
ју бити неопходни за реализацију програма, 
стварни, детаљни и лако проверљиви. 

Оправдани индиректни трошкови су 
прихватљиви ако не обухватају трошкове 
који су финансијским планом  програма на-
мењени непосредној реализацији неког дела 
програма. 

Индиректни трошкови нису прихват-
љиви ако је носилац програма добио из бу-
џета општине Ковин за свој рад одговарајућа 
средства по другом основу. 

Трошкови из става 1. овог члана 
признају се по основу: 

1) за зараду запослених лица на реа-
лизацији програма – до висине две просечне 
бруто зараде у Републици Србији за претход-
ну годину, према подацима органа надлежног 
за послове статистике, обрачунато на месеч-
ном нивоу; 

2) за хонораре лица која учествују у 
реализацији одређене програмске целине 
програма–до висине две просечне бруто за-
раде у Републици Србији за претходну годи-
ну, према подацима органа надлежног за пос-
лове статистике, обрачунато на месечном ни-
воу за једну програмску целину; 

3) за трошкове путовања у земљи 
(смештаја, исхране, превоза, дневнице и ос-
тали трошкови у вези с путовањем) и ино-
странству (смештаја, исхране, превоза, дне-
внице, прибављања путних исправа, вакци-
нације и лекарских прегледа и остали 

трошкови у вези с путовањем) ради обав-
љања програмских активности лица која уче-
ствују у реализацији програма–до висине 
трошкова признатих у складу са прописима 
који важе за државне службенике и наме-
штенике и под условом да су уговорени у 
складу са законом, с тим да се, изузетно, 
могу признати и трошкови услуге обез-
беђења исхране спортиста ван уговорених ус-
луга под условом да се исхрана на припре-
мама или такмичењима услед објективних 
околности не може реализовати у целости 
или делимично у оквиру уговорених услуга 
(бонови на регатним стазама, стрелиштима и 
сл.); 

4) за трошкове куповине опреме и 
плаћања других услуга–под условом да су 
неопходни за реализацију програма и да су у 
складу са тржишним ценама, односно да су 
уговорени у складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 

Лица која су запослена код носиоца 
програма и ангажована као учесници у 
програму не могу поред зараде добијати и 
хонорар за учешће у програму. 

Код годишњих програма из члана 3. 
став 1. тачка 5) Одлуке трошкови из става 1. 
овог члана за зараде и хонораре лица анга-
жованих на непосредној реализацији про-
грама признају се за следећа лица: 

1) у спортским гранама у којима се 
спортисти такмиче индивидуално –  по један 
главни тренер, лични тренер спортисте, кон-
дициони тренер, лекар и  физиотерапеут и 
једно лице које се бави административно-тех-
ничким пословима за потребе спортиста;  

2) у спортским гранама у којима се 
спортисти такмиче колективно – по један 
главни тренер, помоћни тренер, кондициони 
тренер, лекар и физиотерапеут и два лица 
која се баве административно-техничким 
пословима за потребе тима. 

Једној организацији у области спорта 
не може се одобрити више од 20% средстава 
од укупне суме средстава буџета општине 
Ковин предвиђених за финансирање програ-
ма из области спорта, с тим да се трошкови 
програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у општини Ковин морају 
односити, по правилу, најмање 15% на 
активности повезане са спортом деце, осим 
када је то супротно природи предложеног 
програма, с тим да се активности повезане са 
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спортом деце у програму обавезно дефинишу 
као посебна програмска целина. 
 

Члан 13. 
Неоправдани трошкови су нарочито: 

дугови и покривање губитака или задужења; 
каматна задужења; ставке које се већ фи-
нансирају из неког другог програма; трош-
кови куповине земљишта и зграда и ка-
питална улагања, осим када је то неопходно 
за реализацију програма; трошкови губитака 
због промена курса валута на финансијском 
тржишту; трошкови отплате рата по основу 
раније закључених уговора (лизинг, кредит); 
куповина алкохолних пића, безалкохолних 
газираних пића, брзе хране и дувана; паркинг 
у земљи; животно осигурање; казне; купо-
вина поклона, осим код организације међу-
народних спортских приредаба и у складу са 
правилима надлежног међународног спорт-
ског савеза; „разно”, „евентуално”, „остало” 
(сви трошкови морају бити детаљно описани 
у буџету програма). 

Средства која организација или њени 
партнери улажу у активности на реализацији 
програма морају бити посебно наведена. 

Оправдани трошкови морају бити 
базирани на реалним трошковима према 
врсти и подврсти трошкова (наведене једини-
це мере, број јединица и цена по јединици), а 
не на укупној суми, осим за трошкове путо-
вања, дневница и индиректне трошкове. 

 
Члан 14. 

Носилац годишњег програма дужан је 
да промет буџетских средстава врши преко 
посебног текућег рачуна за реализацију го-
дишњег програма наведеног у предлогу про-
грама, који ће се користити искључиво за бу-
џетска средства која добија од општине  Ко-
вин, у складу са прописима којима се уређује 
пренос средстава из буџета. 

 
III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ 
ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ 

 
Члан 15. 

Предлози годишњих и посебних про-
грама подносе се посебно за сваког носиоца 
програма и за сваку од области потреба и 
интереса грађана из члана 3. став 1. Одлуке. 

Предлог програма садржи детаљне 
податке о: 
 1) носиоцу програма; 
 2) области потреба и интересе грађа-
на у којој се остварује програм из члана 3. 
став 1. Одлуке; 
 3) учесницима у реализацији програ-
ма и својству у коме се ангажују; 
 4) циљевима и очекиваним резулта-
тима, укључујући које ће проблеме програм 
решити и којим групама популације и на који 
начин ће програм користити;  
 5) врсти и садржини активности и 
времену и месту реализације програма, од-
носно обављања активности;  
 6) томе како ће се вршити оцењивање 
успешности програма (вредновање резултата 
програма);  
 7) финансијском плану (буџету) про-
грама, односно потребним новчаним сред-
ствима, исказаним према врстама трошкова и 
утврђеним обрачуном или у паушалном 
износу;  
 8) динамичком плану употребе сред-
става (временски период у коме су средства 
потребна и рокови у којима су потребна);  
 9) начину унутрашњег праћења и 
контроле реализације програма и евалуације 
резултата;  
 10) претходном и будућем финанси-
рању носиоца програма. 

У предлог годишњег и посебног про-
грама уносе се одговарајући подаци о лич-
ности из члана 5. став 10. Закона лица која 
учествују у реализацији програма. 
 

Члан 16. 
Предлози програма разматрају се ако 

су испуњени следећи формални критеријуми: 
 1) да је уз предлог програма достав-
љено пропратно писмо у коме су наведене 
основне информације о носиоцу програма и 
предложеном програму (назив носиоца про-
грама и назив програма, временско трајање, 
финансијски износ тражених средстава, об-
ласт општих потреба и интереса грађана из 
члана 3. став 1. Одлуке) и које је потписало 
лице овлашћено за заступање предлагача, од-
носно носиоца програма; 
 2) да је предлог програма поднет на 
утврђеном обрасцу (апликационом формула-
ру), читко попуњеном (откуцаном или од-
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штампаном), језиком и писмом у службеној 
употреби. 
 3) да је потпун, јасан, прецизан и да 
садржи веродостојне податке; 
 4) да је поднет у прописаном року. 

Обрасци предлога програма, односно 
апликационог формулара, и то: Образац 1–
Предлог годишњих програма организација у 
области спорта; Образац 2–Предлог годиш-
њег програма изградње, опремања и одржав-
ања спортских објеката; Образац 3–Предлог 
годишњег програма давања стипендија и 
новчаних награда; Образац 4–Предлог посеб-
них програма, одштампани су уз овај пра-
вилник и чине његов саставни део. 
 

Члан 17. 
Уз предлог програма, поднет на про-

писаном обрасцу, подноси се документација 
утврђена овим правилником и друга доку-
ментација којом се доказује испуњеност 
Законом и овим правилником прописаних 
ближих критеријума за задовољавање пот-
реба и интереса грађана у области спорта и 
писана изјава лица овлашћеног за заступање 
предлагача, односно носиоца програма да не 
постоје препреке из члана 5. овог правил-
ника. 

Образац предлога програма и доку-
ментација која се доставља уз предлог про-
грама морају бити у потпуности попуњени и 
достављени у три примерка, с тим да образац 
предлога програма треба бити достављен и у 
електронској форми (це-де, флеш). 

Сва обавезна и пратећа докумен-
тација, као и компакт-диск или флеш мемо-
рија (це-де/флеш), морају бити достављени 
Стручној комисији у једној запечаћеној ко-
верти-пакету, заштићеној од оштећења која 
могу настати у транспорту, препорученом 
поштом, куриром, или лично, на адресу опш-
тине Ковин. 

Предлог програма за који је послат у 
више коверата, тј. пакета, неће бити узет у 
обзир. 

Предња страна коверте са предлогом 
програма мора садржати најмање следеће по-
датке; 1) назив годишњег или посебног про-
грама којим се задовољавају потребе  и инте-
реси грађана у области спорта; 2)назив под-
носиоца предлога; 3)адресу подносиоца 
предлога; 4)назив програма; 5) напомену да 

се не отвара пре истека рока из јавног позива 
(код посебних програма). 

Уколико примљени предлог програма 
није поднет на начин прописан у ставу 2. 
овог члана, овлашћено лице општине Ковин 
указаће без одлагања на тај пропуст подно-
сиоцу програма и позвати га да недостатке 
отклони у року од седам дана. 

Образац за пријављивање предлога 
програма доступан је код надлежних служби 
општине Ковин и на интернет сајту општине 
Ковин. 

 
Члан 18. 

Када предлог програма подноси 
Спортски савез општине Ковин, обједињено 
за свој програм и програме организација у 
области спорта, предлог програма треба да 
буде поднет засебно за сваког носиоца про-
грама (посебан образац за сваког носиоца 
програма и за сваку од области потреба и 
интереса грађана из члана 3. став 1. Одлуке), 
уз подношење збирног прегледа свих пред-
лога према носиоцима програма. 

 
Члан 19. 

Предлози годишњих програма дос-
тављају се према динамици утврђеној Про-
грамским календаром из члана 117. став 1. 
Закона. 

Предлози посебних програма дос-
тављају се у року утврђеном јавним позивом. 

Сагласно Закону, Општинско веће 
може изузетно одобрити одређени програм 
којим се реализују потребе и интереси гра-
ђана у области спорта из члана 3. став 1. Од-
луке и на основу поднетог предлога програма 
у току године, без јавног позива, у случају 
када је у питању програм од посебног значаја 
за задовољавање потреба  и интереса грађана 
у области спорта, а подносе га овлашћени 
предлагачи  програма из члана 4. став 2. Од-
луке и када је у питању програм који није из 
објективних разлога могао бити поднет у 
складу са Програмским календаром, а пред-
мет и садржај програма је такав да може бити 
успешно реализован само од стране одре-
ђеног носиоца програма. 

 
Члан 20. 

Предлог програма може се изузетно 
односити и на активности које се реализују у 
дужем временском периоду, до четири 
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године, под условом да је то нужно с об-
зиром на природу и циљеве активности, да су 
предлогом програма за сваку годину предви-
ђена потребна средства и да су мерљиви 
годишњи резултати реализације програма. 

Наставак реализације програма из 
става 1. овог члана одобрава се сваке године. 

Реализација, односно наставак про-
грама из ст. 1. и 2. овог члана може се одо-
брити само ако је поднет годишњи извештај 
за претходну буџетску годину у складу с 
уговором о реализовању програма и ако су 
остварени очекивани резултати. 
 
IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА 

И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 21. 
Годишњи програм се извршава према 

следећој динамици: 
- Општинско веће у року од 30 дана 

од дана усвајања буџета општине Ковин об-
јављује јавно обавештење о максимално рас-
положивом износу у буџету општине Ковин 
за финансирање потреба и интереса грађана у 
области спорта на територији општине Ковин 
из члана 3. став 1. Одлуке; 

- 20. април – организације у области 
спорта достављају своје предлоге годишњих 
програма Спортском савезу општине Ковин, 
на прописаном обрасцу; 

- 1. јун – Спортски савез општине Ко-
вин разматра приспеле предлоге органи-
зација у области спорта, утврђује коначне 
предлоге годишњих програма који би се фи-
нансирали из буџета општине Ковин, врши 
ревизију предлога и обрасца предлога про-
грама и доставља предлоге Стручној комиси-
ји, на прописаним обрасцима, заједно са 
обједињеном рекапитулацијом предложених 
програма; 

- 1. јул – Стручна комисија анализира 
и оцењује поднете предлоге годишњих про-
грама и подноси предлог председнику опш-
тине; 

- 15. јул – Општинско веће утврђује 
прелиминарни обједињени предлог годиш-
њих програма задовољавања потреба и инте-
реса грађана у општине Ковин, за наредну 
буџетску годину, на основу предлога Струч-
не комисије; 

- 15. децембар – Општинско веће ре-
видира прелиминарни обједињени предлог 

годишњих програма и усклађује га са сред-
ствима утврђеним у буџету општине Ковин 
за наредну годину, на предлог председника 
општине; 

- 30. децембар – Општинско веће од-
лучује (доноси решење) о одобравању про-
грама и обавештава носиоце програма о ви-
сини одобрених средстава по годишњим 
програмима; 

- 31. јануар – председник општине 
закључује уговор о реализовању програма. 

Уколико нека од организација у об-
ласти спорта не достави Спортском савезу 
општине Ковин свој предлог програма до 20. 
априла, оставиће им се у оправданим случаје-
вима накнадни рок до седам дана за дос-
тављање предлога, а ако ни тада предлог не 
буде достављен, сматраће се да је та орга-
низација одустала од предлагања својих 
програма у текућој години.  

Рокови из става 1.овог члана пред-
стављају крајњи рок за предузимање утвр-
ђених радњи. 

Јавни позиви и јавна обавештења, у 
смислу овог правилника, објављују се на 
интернет сајту општине Ковин. 

У јавном позиву за достављање 
посебних програма наводе се битни услови и 
критеријуми које треба да испуне предложе-
ни програми, а посебно: предмет јавног пози-
ва, висина средстава која су на располагању 
за предмет јавног позива, крајњи рок до кога 
морају бити употребљена добијена средства, 
рок до кога морају бити поднети предлози 
програма, датум обавештавања носиоца про-
грама о одобреним програмима, место, време 
и лице код кога се може добити документа-
ција у вези с јавним позивом. 

Број посебних програма који могу би-
ти поднети по јавном позиву и који могу би-
ти одобрени може бити у јавном позиву одре-
ђен на следећи начин: 1) дозвољава се подно-
шење само једног предлога програма од стра-
не једног носиоца програма; 2) дозвољава се 
достава више предлога програма истог но-
сиоца програма, али се одобрава само један; 
3) дозвољава се достављање више предлога 
програма истог носиоца програма и више 
може бити одобрено, али се ово условљава 
тиме да иста лица не могу бити ангажована 
на овим програмима (различити програмски 
тимови); 4) дозвољава се да организација 
може бити партнер у већем броју програма, 
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под условом да има капацитет да учествује у 
тим програмима. 

Општинско веће може да утврди у 
јавном позиву за достављање предлога по-
себних програма пројектне, односно про-
грамске задатке за подношење програма. 

Одлуком Општинског већа могу бити 
одређени и максимално дозвољени износи по 
програму за поједине области општег интере-
са у области спорта.  

Уколико је таква одлука донета, мак-
симално дозвољени износ се наводи у јавном 
позиву и јавном обавештењу. 

Одлука Општинског већа из става 8. 
овог члана објављује се на сајту општине Ко-
вин пре почетка предлагања програма. 

Спортски савез општине Ковин  може 
да од предлагача програма, за предлоге про-
грама код којих постоји потреба за додатним 
информацијама или појашњењима или кори-
говањима, пре достављања предлога опш-
тине Ковин тражи додатно објашњење или 
кориговање програма од подносиоца про-
грама. 

Општинско веће може утврдити ок-
вирни горњи износ који се може одобрити из 
буџета општине општине Ковин организа-
цијама у области спорта за реализацију 
појединих годишњих програма из члана 3. 
став 1. Одлуке, тај износ поделити бројем 
бодова који имају све организације у области 
спорта које су поднеле предлоге годишњих 
програма из исте области потреба и интереса 
грађана у области спорта, и тако утврдити 
новчану вредност појединачног бода за 
текућу годину.  

У случају из става 12. овог члана, од-
ређење новчане вредности појединачног бода 
представља само оквирни критеријум за 
доделу средстава за реализацију програма 
одређеног носиоца програма, а да ли ће се и у 
ком обиму ће се одобрити средства, искљу-
чиво зависи од квалитета програма и испу-
њености критеријума утврђених Законом и 
овим правилником. 

 
Члан 22. 

За оцену годишњих и посебних про-
грама председник општине образује Стручну 
комисију (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има председника, заменика 
председника и три члана, од којих се најмање 

два именују на предлог Спортског савеза 
општине Ковин. 

Комисија из става 1. овог члана сас-
тоји се од лица која имају искуство у управ-
љању организацијама у области спорта и 
програмима у области спорта. 

Председник општине може образова-
ти и посебну стручну комисију за оцену про-
грама из одређене области потреба и инте-
реса грађана из члана 3. став 1. Одлуке. 

Комисија врши стручни преглед и 
даје оцену поднетих предлога, на основу За-
кона и овог правилника и доставља Општин-
ском већу предлог за одобравање програма. 

Комисија може да, за предлоге про-
грама код којих постоји потреба за додатним 
информацијама или појашњењима или кори-
говањима, пре достављања предлога Опш-
тинском већу, тражи додатно објашњење или 
кориговање од подносиоца, односно носиоца 
програма. 

Комисија може о одређеном питању 
да затражи и прибави писано стручно миш-
љење од стране истакнутих стручњака или 
одговарајућих организација. 

На рад Комисије сходно се при-
мењује пословник о раду Општинског већа. 

Именованим члановима Комисије 
може се одредити накнада за рад. 

 
Члан 23. 

Предлог програма Комисија оцењује 
према следећим критеријумима: 
 1) испуњеност формалних (админис-
тративних) услова које треба да испуни пред-
лог програма; 
 2) испуњење услова који се тичу 
подносиоца, односно носиоца програма утвр-
ђених Законом и овим правилником; 
 3) усклађеност циљева програма са 
потребама и интересима грађана у области 
спорта из члана 3. став 1. Одлуке,  циљевима 
Националне стратегије развоја спорта у Репу-
блици Србији и циљевима Програма развоја 
спорта у општини Ковин; 
 4) вредновање квалитета предлога 
програма. 

Приоритет при давању предлога Ко-
мисији за одобравање средстава имају про-
грами који су боље оцењени према критери-
јумима из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако 
Законом или овим правилником није дру-
гачије одређено, и који обезбеђују да се уз 
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најмањи утрошак средстава из буџета опш-
тине Ковин постигну намеравани резултати. 

При давању предлога за одобравање 
програма којим се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта, Комисија 
мора водити рачуна да приоритет имају про-
грами који су структурне и развојне природе, 
а између програма организовања, односно 
учешћа на спортским такмичењима, прио-
ритет имају програми који се односе на 
спортска такмичења вишег ранга, у складу са 
Законом. 

 
Члан 24. 

Процена квалитета годишњих и по-
себних програма, укључујући и финансијски 
план програма, биће спроведена у складу са 
критеријумима утврђеним овим правилни-
ком. 

Процена квалитета програма обухва-
та два типа критеријума за евалуацију: крите-
ријуме за селекцију и критеријуме за доделу 
средстава. 

Критеријуми за селекцију програма 
обухватају елементе којима се врши евалуа-
ција финансијских и оперативних способнос-
ти носиоца програма како би се обезбедило 
да има потребна средства за сопствени рад 
током целокупног периода реализације про-
грама и да поседује професионалне способ-
ности, стручност и искуство потребне за 
успешну реализацију комплетног програма, 
укључујући и партнере у реализацији про-
грама. 

Критеријуми за селекцију годишњих 
програма обухватају и вредновање капаци-
тета организације у области спорта, носиоца 
програма, за дугорочно задовољавање потре-
ба и интереса грађана у области спорта и 
реализовање предложеног програма. 

Критеријуми за одобравање средстава 
обухватају оне елементе утврђене овим пра-
вилником који омогућавају да се квалитет 
поднетих програма процени на основу пос-
тављених програмских циљева и приоритета, 
а сама средства одобре по основу активности 
које максимирају опште ефекте реализације 
програма.  

 
Члан 25. 

Процена квалитета годишњих и по-
себних програма организација у области 
спорта, осим годишњих програма 

категорисаних спортских организација, врши 
се према критеријумима из Табеле вреднова-
ња квалитета годишњих и посебних про-
грама, дате на Обрасцу 5 који је одштампан 
уз овај правилник и чини његов саставни део, 
према критеријумима који су подељени на 
секције и подсекције, с тим да свака под-
секција има оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 
– веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – 
добро; 5 – веома добро. 

Критеријуми вредновања (евалуације, 
оцене) квалитета годишњег и посебног про-
грама из става 1. овог члана обухватају: 
 1) секција 1 – Финансијски и опера-
тивни капацитет носиоца програма (подсек-
ције: да ли носилац програма и партнери 
имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носилац програма и партне-
ри имају довољно стручности и техничког 
знања за вођење предложеног програма – 
имајући у виду тип активности које су пред-
виђене програмом; да ли носилац програма и 
партнери имају довољне управљачке капаци-
тете – укључујући ангажована лица, опрему и 
способност за управљање предложеним фи-
нансијским планом програма; да ли носиоци 
програма имају довољно стабилне и довољне 
изворе финансирање) – максимално 20 
бодова; 
 2) секција 2 – Значај програма (под-
секције: конзистентност програма – у којој 
мери програм задовољава потребе и узима у 
обзир ограничења која постоје у области 
спорта у општини Ковин, колико су јасно 
дефинисани и стратешки одабрани они који 
су везани за програм, да ли су потребе циљне 
групе и крајњих корисника јасно дефинисане 
и добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете) – максимално 25 бодова; 
 3) секција 3 – Методологија (под-
секције: да ли су планиране активности одго-
варајуће, практичне и доследне циљевима и 
очекиваним резултатима, колико је компак-
тан целокупан план програма, да ли су уче-
шће партнера и његово ангажовање у реа-
лизацији програма добро одмерени, да ли је 
учешће циљне групе и крајњих корисника и 
њихово ангажовање у реализацији програма 
добро одмерено, да ли је план реализације 
програма добро разрађен и изводљив, да ли 
предлог програма садржи индикаторе успеш-
ности програма који се могу објективно 
верификовати) – максимално 30 бодова; 
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 4) секција 4 – Одрживост програма 
(подсекције: да ли ће активности предвиђене 
програмом имати конкретан утицај на циљне 
групе, да ли ће програм имати вишеструки 
утицај, да ли су очекивани резултати програ-
ма одрживи) –  максимално 15 бодова; 
 5) секција 5 – Финансијски план и ра-
ционалност трошкова (подсекције: да ли је 
однос између процењених трошкова и очеки-
ваних резултата задовољавајући, да ли је 
предложени трошак неопходан за имплемен-
тацију програма) – максимално 10 бодова. 

Ако је укупан збир у секцији 1 нижи 
од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог 
програма се искључује из евалуационог про-
цеса. 

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи 
од оцене „добар” (15 поена), програм се иск-
ључује из евалуационог процеса. 

Само предлози програма који буду 
имали више од 50 бодова биће узети у раз-
матрање приликом доделе средстава. 

Сматра се да Спортски савез општине 
Ковин и организације у области спорта са 
седиштем на територији општине Ковин које 
су од посебног значаја за општине Ковин у 
складу са чланом 6. Одлуке испуњавају у 
потпуности критеријуме у вези са финансиј-
ским и оперативним капацитетом из става 2. 
тачка 1) овог члана. 
 

Члан 26. 
Процена квалитета годишњих про-

грама категорисаних спортских организација 
врши се према критеријумима из Табеле 
вредновања квалитета годишњих програма 
категорисаних спортских организација, дате 
на Обрасцу 6 који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део, према 
критеријумима који су подељени на секције и 
подсекције, с тим да свака подсекција има 
оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома 
лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 
– веома добро, осим секције 1 која има 
бодове од 1 до 100, у зависности од броја 
бодова који спортска организација има на 
основу свог рангирања. 

Критеријуми вредновања (евалуације, 
оцене) квалитета годишњег програма из 
става 1. овог члана обухватају: 
  1) секција 1 – Ранг спортске организа-
ције према Категоризацији спортских орга-

низација у општине Ковин – максимално 100 
бодова;  
 2) секција 2 – Финансијски и опера-
тивни капацитет носиоца програма (подсек-
ције: да ли носилац програма и партнери 
имају довољно искуства у вођењу сличних 
програма; да ли носилац програма и парт-
нери имају довољно стручности и техничког 
знања за вођење предложеног програма – 
имајући у виду тип активности које су 
предвиђене програмом; да ли носилац про-
грама и партнери имају довољне управљачке 
капацитете – укључујући ангажована лица, 
опрему и способност за управљање пред-
ложеним финансијским планом програма; да 
ли носиоци програма имају довољно ста-
билне и довољне изворе финансирање) – 
максимално 20 бодова; 
 3) секција 3 – Значај програма (под-
секције: конзистентност програма – у којој 
мери програм задовољава потребе и узима у 
обзир ограничења која постоје у области 
спорта у општини Ковин, колико су јасно 
дефинисани и стратешки одабрани они који 
су везани за програм, да ли су потребе циљне 
групе и крајњих корисника јасно дефинисане 
и добро одмерене, да ли програм поседује 
додатне квалитете) – максимално 25 бодова; 
 4) секција 4 – Методологија (подсек-
ције: да ли су планиране активности одгова-
рајуће, практичне и доследне циљевима и 
очекиваним резултатима, колико је ком-
пактан целокупан план програма, да ли су 
учешће партнера и његово ангажовање у 
реализацији програма добро одмерени, да ли 
је учешће циљне групе и крајњих корисника 
и њихово ангажовање у реализацији про-
грама добро одмерено, да ли је план реали-
зације програма добро разрађен и изводљив, 
да ли предлог програма садржи индикаторе 
успешности програма који се могу објектив-
но верификовати) – максимално 30 бодова; 
 5) секција 5 – Одрживост програма 
(подсекције: да ли ће активности предвиђене 
програмом имати конкретан утицај на циљне 
групе, да ли ће програм имати вишеструки 
утицај, да ли су очекивани резултати про-
грама одрживи) –  максимално 15 бодова; 
 6) секција 6 – Финансијски план и 
рационалност трошкова (подсекције: да ли је 
однос између процењених трошкова и оче-
киваних резултата задовољавајући, да ли је 
предложени трошак неопходан за имплемен-
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тацију програма) – максимално 10 бодова. 
Ако је укупан збир у секцији 2 нижи 

од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог 
програма се искључује из евалуационог 
процеса. 

Ако је укупан збир у секцији 3, нижи 
од оцене „добар” (15 поена), програм се иск-
ључује из евалуационог процеса. 

Само предлози програма који буду 
имали више од 50 бодова у секцијама 2–6 
биће узети у разматрање приликом доделе 
средстава. 

Сматра се да спортске организације 
са седиштем на територији општине Ковин 
које су од посебног значаја за општину Ко-
вин у складу са чланом 6. Одлуке испуњавају 
у потпуности критеријуме у вези са фи-
нансијским и оперативним капацитетом из 
става 2. тачка 2) овог члана. 

 
Члан 27. 

Поступак одобравања програма који 
су примљени у предвиђеном року врши се у 
три фазе. 

У првој фази врши се администра-
тивна (формална) провера и оцена испуње-
ности услова и критеријума у погледу носи-
оца програма, форме предлога програма и 
адекватности предложеног програма, утврђе-
них Законом, овим правилником и јавним 
позивом када су у питању посебни програми.  

Прву фазу спроводи општина Ковин. 
У другој фази врши се вредновање 

квалитета програма према критеријумима 
утврђеним у Табели вредновања из чл. 25. и 
26. овог правилника, и утврђује предлог 
Општинском већу за одобрење програма.  

Општинско веће доноси у другој фази 
одлуку о одбијању предлога програма, на 
предлог Комисије, уколико је предлог про-
грама искључен из евалуационог процеса у 
складу са чланом 25. ст. 3. и 4.  и чланом 26. 
став 3. овог правилника. 

Другу фазу спроводи Комисија.  
О раду Комисије води се записник, 

који потписују председник, заменик председ-
ника и чланови комисије. 

Ако је предложени програм прошао 
претходне две фазе, у трећој фази доноси се 
коначна одлука о одобравању програма и од-
ређењу висине средстава за реализацију про-
грама.  

У трећој фази Општинско веће одлу-
чује, на основу предлога Комисије.  

Непотпуни предлози програма не вра-
ћају се подносиоцу предлога. 

Стручне, организационе и админис-
тративно-техничке послове за потребе Коми-
сије обавља одељење за општу управу и јавне 
службе Општинске управе Ковин. 

 
Члан 28. 

Вредновање квалитета програма 
спроводи се тако што сваки члан Комисије 
врши оцењивање достављених програма пре-
ма табелама вредновања, а укупан број бодо-
ва се утврђује на основу просечних оцена у 
оквиру појединих секција, ако овим правил-
ником није другачије одређено. 

Комисија може једногласном одлу-
ком одлучити да се оцењивање према табе-
лама вредновања квалитета програма врши 
гласањем чланова Комисије на седници 
Комисије. 

Вредновање програма врши се на 
Обрасцу 10 који је одштампан уз овај пра-
вилник и чини његов саставни део. 

 
Члан 29. 

На основу извршених вредновања 
квалитета програма, Комисија утврђује пре-
лиминарни предлог за одобрење програма. 

Комисија сваки предлог програма 
обележава и следећим коментарима: ,,Не зах-
тева додатне преговоре” или ,,Захтева додат-
не преговоре”.  

Уколико се прелиминарним предло-
гом за одобрење програма предвиђају мања 
средства него што су финансијским планом 
предлога програма предвиђена, програм се 
обавезно означава коментаром „Захтева 
додатне проговоре”. 

У случају коментара да предлог про-
грама захтева додатне преговоре,  Комисија 
установљава оквир за преговоре и води пре-
говоре, с тим да се током преговора обавезно 
дефинише и које ће се програмске актив-
ности реализовати, уколико програму треба 
да се одобре мања средства од оних утврђе-
них буџетом предлога програма. 

Предност у преговорима даје се про-
грамима који су према оцени Комисије бољег 
квалитета. 

Резултат преговора може бити пози-
тиван и негативан.  
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Позитиван исход преговора не мора 
да значи аутоматско одобравање средстава. 

Након завршених преговора, Комиси-
ја утврђује коначни предлог и доставља га 
Општинском већу. 

 
Члан 30. 

Предлог да се програм не прихвати и 
не одобре средства Комисија даје у следећим 
случајевима, водећи рачуна о укупно распо-
ложивим буџетским средствима за финанси-
рање програма којима се задовољавају потре-
бе и интереси грађана у области спорта: 
 1) програм није довољно релевантан 
са становишта остваривања циљева утврђе-
них Националном стратегијом развоја спорта 
или Програмом развоја спорта у општини 
Ковин 
 2) други програми су приоритетнији, 
у складу са чланом 4. став 5. Одлуке; 
 3) финансијске и оперативне могућ-
ности подносиоца програма нису довољне; 

4) програм је лошијег квалитета, 
односно добио је мањи број бодова током 
процене квалитета предлога програма у од-
носу на одабране предлоге програма; 

5) резултати преговора нису имали 
позитиван исход. 

Непотпуни предлози програма се не 
враћају подносиоцу предлога. 
 

Члан 31. 
Уколико је предложени програм про-

шао претходне две фазе, у трећој фази доно-
си се коначна одлука о одобравању или нео-
добравању програма и одређењу висине 
средстава за реализацију програма.  

Одлуке у трећој фази доноси Опш-
тинско веће, на основу предлога Комисије.  

Одобравање предложених програма и 
средстава од стране Општинског већа засни-
ва се на значају реализације програма за 
задовољавање потреба и интереса грађана у 
области спорта, конзистентности програма са 
циљевима Националне стратегије развоја 
спорта и Програма развоја спорта у општини 
Ковин, квалитету програма, очекиваним 
резултатима реализације програма, одржи-
вости програма и рационалности, рангу 
спортских грана, рангу (категорији) спорт-
ских организација и укупне суме предвиђене 
за финансирање програма у одређеној облас-

ти потреба и интереса грађана у области 
спорта у општини Ковин. 

О одобрењу годишњих и посебних 
програма Општинско веће одлучује поједи-
начним решењем. 

Решења Општинског већа о одобрењу 
годишњег и посебног програма су коначна и 
против њих се може водити управни спор.  

Предмет управног спора не може 
бити, у складу са Законом, износ добијених 
средстава по основу годишњих и посебних 
програма. 
 

Члан 32. 
Са подносиоцем одобреног програма, 

у складу са Законом, председник општине 
закључује уговор о реализовању програма. 

Председник општине закључује са 
носиоцем годишњег програма уговор за сва-
ку од области потреба и интереса грађана из 
члана 3.став 1.Одлуке за коју је поднет 
предлог програма. 

Ако се носилац одобреног програма 
не одазове позиву за закључење уговора у 
року од осам дана од дана пријема позива, 
сагласно Закону, сматраће се да је одустао од 
предлога програма. 

Ако су носиоцу програма за реали-
зацију одобреног програма додељена мања 
средства од средстава наведених у финансиј-
ском плану програма, носилац програма је 
обавезан да пре закључења уговора о 
реализовању програма усклади финансијски 
план програма и план реализације програм-
ских активности са висином додељених сред-
става и одобреним активностима на реали-
зацији програма, и да достави Општинском 
већу допуну, односно измену предложеног 
програма усаглашену са висином одобрених 
средстава. 

Уговор о реализовању програма ко-
јим се остварују потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Ковин закључен 
супротно одредбама Закона и овог пра-
вилника ништав је, у складу са чланом 138. 
став 9. Закона. 

 
Члан 33. 

Одобрени износ средстава за реа-
лизацију програма преноси се организацији 
која реализује програм у складу са уговором 
и одобреним квотама буџета општине Ковин. 
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V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОГРАМА 

 
Члан 34. 

Носиоци одобрених програма обаве-
зни су да Општинском већу, на његов захтев, 
као и у року који је предвиђен овим правил-
ником и уговором о реализовању програма, а 
најмање једном годишње, доставе извештај 
са потребном документацијом о остваривању 
програма или делова програма и коришћењу 
средстава буџета општине Ковин 

Периодични извештај се подноси у 
року од 15 дана по истеку сваког квартала у 
току реализације програма, на Обрасцу 9, 
који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део, ако овим правилником 
није другачије одређено.  

Председник општине може затражити 
да се уз периодични извештај достави и цело-
купна документација везана за извршена 
плаћања (изводи, рачуни и др.). 

Буџетска средстава неће се уплаћи-
вати оним носиоцима програма који не дос-
таве периодични извештај. 

Извештај о реализацији годишњег 
програма садржи извештај по свакој програм-
ској целини и по свакој области потреба и 
интереса грађана у области спорта из члана 3. 
став 1. Одлуке у којој се програм реализује. 

Носиоци одобреног програма у завр-
шном извештају о реализацији програма 
врше и процену постигнутих резултата са 
становишта постављених циљева (самоева-
луација). 

Општинско веће може обуставити 
даље финансирање програма, односно једно-
страно раскинути уговор о реализовању про-
грама ако носилац одобреног програма не 
достави извештај у року предвиђеном уго-
вором. 

Носилац програма је у обавези да у 
року од 15 дана од завршетка реализације 
програма достави Општинском већу завршни 
(коначни) извештај о реализацији програма, 
са фотокопијама комплетне документације о 
утрошку средстава, означене на начин који је 
доводи у везу са одређеном врстом трошкова 
из финансијског плана програма, оверене 
сопственим печатом. 

Уз завршни извештај о реализацији 
програма коме је одобрено више од један 
милион динара подноси се и извештај 

ревизора (ревизија испуњења уговорних 
обавеза). 

Извештај из става 8. овог члана под-
носи се на Обрасцу 7, који је одштампан уз 
овај правилник и чини његов саставни део. 

Извештај о реализацији програма из-
градње,опремања иодржавања спортских об-
јеката подноси се на Обрасцу 8, који је одш-
тампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

Општинско веће разматра само оне 
извештаје о реализацији програма који су 
поднети на прописаном обрасцу. 

У извештај из става 1. овог члана уно-
се се одговарајући подаци о личности из чла-
на 5. став 10. Закона лица која су учествовала 
у реализацији програма. 

Документација која се подноси уз пе-
риодични или завршни извештај мора да упу-
ћује на ставку (део) извештаја на који се од-
носи, односно документација која се односи 
на утрошак средстава мора да упућује на кон-
кретни трошак из финансијског плана про-
грама. 

Документација која се подноси уз пе-
риодични или завршни извештај а односи се 
на утрошак средстава подноси се у целости, 
нумерички се означава и у прилогу се ређа 
узлазним редоследом. 

 
Члан 35. 

Општинско веће врши по завршетку 
програма  анализу реализације програма и 
постизања планираних ефеката, с циљем да 
се утврди: да ли је програм спроведен ефи-
касно и ефективно у односу на постављене 
индикаторе; да ли су постављени циљеви 
били релевантни; да ли су постигнути оче-
кивани резултати; да ли је остварен оче-
кивани утицај; да ли су остварени утицаји у 
складу са утрошком средстава; да ли је обез-
беђена одрживост. 

Општинско веће може ангажовати и 
одговарајуће стручњаке за спољну евалуа-
цију реализације одобрених програма. 

Спортски савез општине Ковин, као 
овлашћени предлагач годишњих програма, 
дужан је да, у складу са Законом, Одлуком и 
својим статутом, прати реализацију одобре-
них програма и да на крају реализације про-
грама подноси извештај Општинском већу о 
остваривању циљева и ефеката програма, а 
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ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци у 
реализацији програма, и пре тога. 

Организације у области спорта, но-
сиоци годишњих програма, обавезни су да 
Спортском савезу општине Ковин, као пред-
лагачу програма, пруже све потребне инфор-
мације и омогуће увид у сва документа и све 
активности везане за реализацију програма, 
као и да им достављају у исто време када и 
Општинском већу примерак извештаја о 
реализацији програма. 
 

Члан 36. 
Носиоци програма који не утроше 

одобрена буџетска средства по некој од 
авансних уплата, дужни су да у периодичном 
извештају образложе разлоге због којих та 
средства нису утрошена, и да траже одо-
брење да се та средства пренесу у наредни 
период, уз подношење доказа да се средства 
налазе на њиховом рачуну. 

Носилац програма је обавезан да по 
подношењу завршног извештаја изврши пов-
раћај неутрошених средстава на крају године 
у буџет општине Ковин. 

Изузетно, Општинско веће може, уко-
лико објективне потребе и околности то зах-
тевају, да одобри да се неутрошена средства 
на годишњем нивоу користе као авансне уп-
лате за реализацију активности из одобреног 
годишњег програма за наредну годину, за 
исте намене, с тим да се, по истом основу, не 
захтевају додатна средства за програм у 
текућој години и водећи рачуна да су авансне 
уплате нужне за несметану реализацију про-
грама, као и да не угрожавају основни циљ 
програма и не нарушавају наменско ко-
ришћење средстава. 
 

Члан 37. 
Носиоци одобреног програма у року 

од 15 дана од дана усвајања завршног извеш-
таја о реализацији програма чине доступним 
јавности извештај о свом раду и о обиму и 
начину стицања и коришћења средстава и тај 
извештај достављају Општинском већу. 

Извештај из става 1. овог члана 
објављује се и на интернет сајту носиоца 
програма и мора бити доступан јавности то-
ком целе године. 

На свим документима и медијским 
промоцијама везаним за реализовање про-
грама којима се остварују потребе и интереси 

грађана у области спорта мора бити истак-
нуто да се програм финансира средствима из 
буџета општине Ковин. 
 

VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА 

 
Члан 38. 

Носилац програма води све потребне 
евиденције које омогућавају овлашћеним ли-
цима општине Ковин  спровођење контроле 
реализовања програма и утрошка средстава. 

Носилац одобреног програма дужан 
је да чува евиденцију, односно документаци-
ју која се односи на реализовање тог програ-
ма десет година од дана када је тај програм 
завршен, ако законом није друкчије одре-
ђено. 

Носилац програма је у обавези да 
овлашћеним лицима општине Ковин омогући 
увид у целокупну документацију и сва места 
везана за реализацију уговореног програма, и 
у поступку контроле пружи им сва потребна 
обавештења. 

Носилац програма је у обавези да 
омогући овлашћеним лицима општине Ковин 
увид у податке које воде трећа лица, а у вези 
су са коришћењем одобрених средстава и 
реализацијом програма. 

 
Члан 39. 

Носилац одобреног програма коме су 
пренета средства дужан је да наменски ко-
ристи средства добијена из буџета општине 
Ковин. 

Средства добијена из буџета општине 
Ковин за реализовање програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта морају се вратити, у целости 
или делимично, даваоцу средстава, заједно са 
затезном каматом од момента пријема, у 
случајевима утврђеним у члану 133. ст. 1–3. 
Закона. 

Носилац одобреног програма обаве-
зан је да набавку добара, услуга или радова у 
оквиру одобрених средстава врши у складу 
са законом којим се уређују јавне набавке. 

Реализовани трошкови су прихватљи-
ви, ако већ нису финансирани из других јав-
них прихода, да су директно повезани са одо-
бреним програмом, да су настали након пот-
писивања уговора о реализацији програма, да 
су регистровани кроз одговарајућу 
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књиговодствену документацију, да се могу 
поткрепити оригиналном документацијом са 
јасно наведеним датумом и износом и да се 
слажу са максималним вредностима одобре-
них трошкова у финансијском плану про-
грама. 

 
Члан 40. 

Измене у погледу одобрених средста-
ва за реализацију програма, могу се изврши-
ти ако се: 

1) не угрожава основни циљ програма;  
2) средства компензују у оквиру одређене 

врсте трошка, као и између различитих врста 
трошкова, обраћајући пажњу на то да ва-
ријација не сме да прелази 10% од првобитно 
одобрене суме новца у оквиру сваке врсте 
трошка.  

У случајевима из става 1. овог члана, 
носилац програма може да током реализације 
програма изврши измену финансијског плана 
програма и да о томе обавести Општинско 
веће.  

У свим другим случајевима мора да 
се унапред поднесе писани захтев Општин-
ском већу за одобрење одступања, уз додатно 
објашњење, с тим да се такав захтев може 
поднети до 1. децембра када су у питању 
годишњи програми, а за посебне програме у 
току реализације програма или пре утврђеног 
крајњег рока за реализацију програма. 

 
Члан 41. 

Финансирање реализације програма 
може се обуставити ако носилац програма: 
1) на захтев овлашћеног лица општине Ковин, 
као и у роковима утврђеним уговором о реа-
лизовању програма, није доставио извештај са 
потребном комплетном документацијом о 
остваривању програма или делова програма и 
коришћењу средстава буџета општине Ковин;  
2) употребљава средства ненаменски, у 
потпуности или делимично; 
3) не поштује динамику реализовања програ-
ма или се не придржава прописаних или уго-
ворених мера које су утврђене у циљу обез-
беђења реализације програма; 
4) престане да испуњава услове који су на 
основу Закона и овог правилника потребни за 
одобрење програма; 
5) спречи или онемогући спровођење пропи-
саних, односно уговорених контролних мера; 

6) не достави Спортском савезу општине Ко-
вин, као овлашћеном предлагачу годишњих 
програма, потребне информације, односно не 
омогући увид у документа и активности ве-
зане за реализацију годишњег програма; 
7) у другим случајевима очигледно не може 
да реализује програм у битном делу како је 
планирано. 

Носилац неће одговарати за кашњења 
или неизвршавање обавеза предвиђених уго-
вором о реализацији програма, када до неиз-
вршења дође услед елементарних непогода, 
налога државних органа, и других околности 
које су изван реалне контроле и нису пос-
ледица грешке или немара носиоца програма. 

 
Члан 42. 

Председник општине ставља на увид 
јавности, у складу са законом: извештај о 
поднетим предлозима програма са траженим 
износом средстава, извештај о одобреним 
програмима са износом одобрених средстава, 
годишњи извештај о реализовању свих одо-
брених програма за задовољавање потреба и 
интереса грађана у спорту. 

Извештаји из става 1. овог члана 
обавезно се објављују на интернет страници 
општине Ковин. 

 
Члан 43. 

У складу са Законом, Општинско 
веће врши, по завршетку одобреног програ-
ма, анализу реализације програма и пости-
зања планираних ефеката и, у случају да оце-
ни да планирани ефекти нису постигнути у 
битном делу пропустом носиоца програма, 
затражиће од носиоца програма да одржи 
скупштину, односно одговарајући орган, у 
року од 60 дана ради утврђења одговорности 
лица која су реализовала програм и лица која 
су учествовала у доношењу одлука које су 
довеле до непостизања планираних ефеката 
програма.  

Носилац програма је дужан да оба-
вести Општинско веће о датуму одржавања 
скупштине и одлукама које су донете у 
погледу утврђивања одговорности, у складу 
са ставом 1. овог члана. 
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VII КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И 
КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, 

ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА 
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
Члан 44. 

У поступку одобравања програма, од-
носно пројеката изградње, опремања и одр-
жавања спортских објеката, поред крите-
ријума утврђених у члану 8. овог правил-
ника, цени се испуњеност следећих крите-
ријума: 

1) да за планиране активности посто-
ји потребна документација, у складу са зако-
ном којим се уређује планирање и изградња 
објеката; 

2) да је обезбеђена локација за из-
градњу спортског објекта; 

3) да спортски објекат испуњава ус-
лове прописане актом којим су уређени усло-
ви за обављање спортских делатности, у 
складу са Законом;  

4) да је спортски објекат категорисан 
у складу са националном категоризацијом 
спортских објеката; 

5) да је спортски објекат уписан у 
матичну евиденцију спортских објеката, у 
складу са Законом; 

6) да је у питању капитално одржава-
ње спортског објекта (реконструкција, дог-
радња, адаптација и санација); 

7) да су радови на изградњи и капи-
талном одржавању спортских објеката пред-
виђени одговарајућом планском документа-
цијом; 

8) да је премер и предрачун радова на 
изградњи, односно одржавању спортског об-
јекта урађен и оверен од стране стручног 
лица;  

9) да је земљиште на којем се планира 
изградња новог спортског објекта у јавној 
својини; 

10) да је спортски објекат у јавној 
својини (у целини или делимично); 

11) да носилац програма из сопст-
вених средстава сноси трошкове припремних 
радова, израде техничке документације, анга-
жовања стручног надзора, техничког прије-
ма, укњижбе; 

12) да се изградња и одржавање и 
опремање спортског објекта у оквирима 
јавно-приватног партнерства врши под 

условима и на начин утврђен законом којим 
је уређено јавно-приватно партнерство; 

13) да се уговором регулишу сва сво-
јинска и имовинска питања у вези са изград-
њом и одржавањем спортског објекта, у скла-
ду са законом којим је уређена јавна својина 
и другим законима. 

 
Члан 45. 

Власник, односно корисник земљиш-
та или спортског објекта подноси предлог 
пројекта изградње, опремања  и одржавања 
спортског објекта уз сагласност власника 
земљишта, односно спортског објекта.  

Предлог пројекта изградње и капи-
талног одржавања  спортског објекта могу за-
једнички да поднесе више овлашћених под-
носилаца, у случају сусвојине на земљишту 
или објекту. 

Опремање спортског објекта подразу-
мева опрему која се уграђује у спортски об-
јекат и са њим чини функционалну техничко-
технолошку целину. 

Одржавање спортског објекта подра-
зумева капитално одржавање у смислу изво-
ђења радова на реконструкцији, доградњи, 
адаптацији и санацији спортских објеката. 

Предлог годишњег пројекта (програ-
ма) изградње, опремања и одржавања спорт-
ског објекта чине појединачни пројекти, који 
се, у складу са садржајем, групишу у посебне 
програме:  

1) изградња спортских и рекреатив-
них објеката; 

2) капитално одржавање спортских и 
рекреативних објеката; 

3) изградња спортских објеката за 
потребе образовања; 
 4) капитално одржавање спортских 
објеката за потребе образовања; изградња и 
прилагођавање спортских објеката за лица са 
посебним потребама и инвалидитетом. 
 

Члан 46. 
Уз пројекат изградње и одржавања 

спортског објекта мора бити приложена 
документација којом се доказује испуњеност 
прописаних услова и критеријума према 
закону којим се уређује област планирања и 
изградње, као и документација о спровођењу 
програма (предрачун радова; власнички лист 
за земљиште и објекат; уговор о заједничком 
улагању; локацијска дозвола, грађевинска 
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дозвола или решење којим се одобрава 
извођење радова на адаптацији или санацији 
спортског објекта; главни пројекат према 
закону којим се уређује област планирања и 
изградње; окончана или последња привреме-
на ситуацију за извршене радове и извештај 
надзорног органа – код фазне изградње; 
други докази). 
 

Члан 47. 
Годишњи пројекат изградње и инвес-

тиционог одржавања спортских објеката из-
вршава се према динамици утврђеној про-
грамским календаром у складу са Законом. 

 
Члан 48. 

Носилац пројекта образује, након 
обавештења о одобрењу програма, тим за 
спровођење програма и одређује руково-
диоца и његове чланове. 

Носилац пројекта, по извршеном тех-
ничком прегледу и извршеној записничкој 
примопредаји и коначном обрачуну изведе-
них радова, дужан је да обезбеди употребну 
дозволу. 
 

VIII ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 
ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА 
ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА ЗА 

СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ 
КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА 

 
Члан 49. 

Финансирање програма стипендира-
ња за спортско усавршавање категорисаних 
спортиста, посебно перспективних спортис-
та, врши се у складу са следећим критерију-
мима: 

1) да је у питању спортиста аматер, у 
складу са Законом и спортским правилима; 

2) да је спортиста држављанин 
Републике Србије; 

3) да је спортиста у текућој години 
рангиран у складу са чланом 140. став 2. 
Закона; 

4) да га његова спортска организација 
предложи за добијање стипендије; 

5) да се у текућој години бави спорт-
ским активностима у спортским органи-
зацијама у општини Ковин; 

6) да испуњава обавезе према нацио-
налној спортској репрезентацији у коју је 
позван;  

7) да у текућој години има статус уче-
ника и да је у претходној школској години 
остварио минимално врлодобар успех – за 
спортисте узраста од 15 до 19 година; 

8) да му је утврђена здравствена спо-
собност за обављање спортских активности у 
складу са Законом; 

9) да поштује антидопинг правила 
прописана Законом о спречавању допинга у 
спорту; 

10) да је његово понашање на спорт-
ским теренима и изван њих у складу са 
спортским духом и фер плејом. 

Право на стипендију престаје спорт-
исти престанком испуњавања услова из става 
1. овог члана, на основу одлуке Општинског 
већа. 

Општинско веће посебном одлуком 
утврђује максимални број стипендија које 
могу добити спортисти за спортско усаврша-
вање исте спортске организације, у зависнос-
ти од ранга спорта утврђеног Националном 
категоризацијом спортова, и висину месечног 
износа стипендија у зависности од категорије 
спортисте (заслужни спортиста, спортиста 
међународног разреда, спортиста национал-
ног разреда, перспективни спортиста, други 
категорисани спортиста). 

Са спортистом коме је одлуком Опш-
тинског већа додељена стипендија за спорт-
ско усавршавање председник општине зак-
ључује уговор о одобравању стипендије, на 
основу кога се спортисти месечно исплаћује 
стипендија и који обавезно садржи податке о 
новчаном износу месечне стипендије, роко-
вима исплате, року важења уговора и пра-
вима и обавезама спортисте. 

 
IX ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 

ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА 
ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ЗА 
ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ 

И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА 
 

Члан 50. 
Годишње спортско признање општи-

не Ковин додељује се у виду повеље и новча-
не награде за: 

1) освојену медаљу на великим међу-
народним спортским такмичењима; 

2) освојено национално, регионално 
или европско клупско првенство; 
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3) дугогодишњи изузетан допринос 
развоју спорта у општини Ковин и Репу-
блици Србији. 

Годишње спортско признање из става 
1. овог члана може се доделити спортској 
организацији, спортисти или спортском 
стручњаку. 

Општинско веће утврђује висину нов-
чане награде из става 1. овог члана. 

Општинско веће утврђује изглед по-
веље из става 1. овог члана. 

У случају да спортска организација 
или спортиста, односно спортски стручњак у 
истој години оствари више спортских резул-
тата који представљају основ за добијање 
признања и награде из става 1. овог члана, 
може се одобрити само једно признање и 
новчана награда за најбољи (највреднији) 
спортски резултат остварен у претходној 
години. 

Са спортском организацијом, спорт-
ским стручњаком или спортистом  из става 2. 
овог члана председник општине закључује, 
на основу одлуке Општинског већа о додели 
спортског признања, уговор о додели нов-
чане награде  

 
X ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 

ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА 
ПРОГРАМА ОДОБРАВАЊА 

КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
Члан 51. 

У циљу рационалног и наменског ко-
ришћења спортских сала и спортских обје-
ката у државној својини чији је корисник 
општина Ковин, односно који су у јавној 
својини општине Ковин, спортским организа-
цијама се може одобрити њихово бесплатно 
коришћење за спортске активности, односно 
доделити бесплатни термини за тренирање и 
обављање других спортских активности ако 
су задовољени општи услови и критеријума 
утврђених овим правилником. 

Приоритет код одобравања термина 
из става 1. овог члана имају спортске органи-
зације који би термине користили за актив-
ности повезане са децом. 

Општинско веће утврђује укупан број 
слободних бесплатних термина (у сатима) по 
појединим спортским објектима и са њима 
закључује уговор. 

Спортска организација из става 1. 
овог члана обавезна је да сале и спортске 
објекте у којима обавља спортске активности 
користи у складу са законом, пратећим под-
законским актима, спортским правилима и 
уговором о реализацији програма. 

 
XI ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 

ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА 
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 

ОПШТИНУ КОВИН 
 

Члан 52. 
Годишњи програм из члана 3. став 1. 

тачка 8) Одлуке може се одобрити само 
организацији у области спорта која поред 
општих услова и критеријума утврђених 
овим правилником испуњава и услов да је 
одлуком Општинског већа утврђена као орга-
низација у области спорта од посебног зна-
чаја за општину Ковин у складу са ст. 2–7. 
овог члана. 

Општинско веће својом одлуком, на 
предлог председника општине, утврђује орга-
низације у области спорта на територији 
општине Ковин од посебног значаја за опш-
тину Ковин. 

Спортски савез општине Ковин је као 
надлежни територијални спортски савез те-
риторијални спортски савез од посебног 
значаја за општину. 

Општинско веће одлуку из става 2. 
овог члана доноси, у складу са чланом 3. став 
1. тачка 8) Одлуке, у зависности од тога как-
ва је унутрашња организованост органи-
зације, који је ранг спортске гране према На-
ционалној категоризацији спортова, колики 
је број учлањених организација и спортиста, 
каква је спортска традиција и спортски 
резултати организације, у којој мери се унап-
ређује стручни рад, у ком рангу такмичења 
организација учествује, број екипа органи-
зације које се такмиче у оквиру надлежног 
националног гранског спортског савеза (и 
мушкарци и жене, у свим категоријама), 
чланства у надлежном националном спорт-
ском савезу, испуњености услова за обав-
љање спортских активности и делатности у 
складу са Законом, у којој мери се повећава 
обухват бављења грађана спортом, поседо-
вање спортских објеката, као и према томе у 



27. Децембар 2016. године              С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                  Страна 169 Број 17 
 
 

 

 

којој мери се делатност организације уклапа 
у приоритете утврђене Програмом развоја 
спорта у општини Ковин. 

Предлог да се одређена организација 
у области спорта утврди за организацију од 
посебног значаја за општину Ковин може 
дати свака организација у области спорта са 
територије општине Ковин уз подношење 
документације којом се доказује испуњеност 
критеријума из става 4. овог члана. 

При доношењу одлуке из става 2. 
овог члана Општинско веће води рачуна и о 
томе у којој мери су активности организације 
у области спорта од значаја за реализацију 
Националне стратегије развоја спорта и Про-
грама развоја спорта у општини Ковин. 

Општинско веће пре доношења одлу-
ке из става 2. овог члана прибавља мишљење 
Спортског савеза општине Ковин. 

Општинско веће доноси одлуку да 
одређеној организацији престаје статус орга-
низације у области спорта која је од посебног 
значаја за општину Ковин када организација 
престане да испуњава критеријуме из става 4. 
овог члана на основу којих је стекла тај 
статус. 
 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 53. 
Поступак одобрења програма којим 

се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта који је започет, а није окон-
чан до дана ступања на снагу овог правилни-
ка, окончаће се по одредбама овог  правил-
ника. 

Обавеза коришћења Матрице логич-
ког оквира и SWOT анализе из члана 9. став 
3. овог правилника примењује се код годиш-
њих програма који се подносе у 2017. годи-
ни. 

Спортски савез општине Ковин под-
носи извештај Општинском већу о оствари-
вању циљева и ефеката годишњих програма 
чији је предлагач почев од годишњих про-
грама за 2017. годину. 

 
Члан 54. 

Изузетно из члана 21. овог правилни-
ка годишњи програм за 2017. годину се извр-
шава према следећој динамици: 

- Општинско веће у року од 3 дана од 
дана усвајања буџета општине Ковин 

објављује јавно обавештење о максимално 
расположивом износу у буџету општине 
Ковин за финансирање потреба и интереса 
грађана у области спорта на територији 
општине Ковин из члана 3. став 1. Одлуке; 

- 15. јануар – организације у области 
спорта достављају своје предлоге годишњих 
програма Спортском савезу општине Ковин, 
на прописаном обрасцу; 

- 20. јануар – Спортски савез општине 
Ковин разматра приспеле предлоге организа-
ција у области спорта, утврђује коначне 
предлоге годишњих програма који би се фи-
нансирали из буџета општине Ковин, врши 
ревизију предлога и обрасца предлога про-
грама и доставља предлоге Стручној ко-
мисији, на прописаним обрасцима, заједно са 
обједињеном рекапитулацијом предложених 
програма; 

- 1. фебруар – Стручна комисија ана-
лизира и оцењује поднете предлоге годиш-
њих програма и подноси предлог председ-
нику општине; 

- 10. фебруар – Општинско веће утвр-
ђује прелиминарни обједињени предлог го-
дишњих програма задовољавања потреба и 
интереса грађана у општине Ковин, за  буџет-
ску годину, на основу предлога Стручне 
комисије; 

- 15. фебруар – Општинско веће реви-
дира прелиминарни обједињени предлог 
годишњих програма и усклађује га са сред-
ствима утврђеним у буџету општине Ковин, 
на предлог председника општине; 

- 20. фебруар – Општинско веће одлу-
чује (доноси решење) о одобравању програма 
и обавештава носиоце програма о висини 
одобрених средстава по годишњим програ-
мима; 

- 28. фебруар – председник општине 
закључује уговор о реализовању програма. 

Уколико нека од организација у об-
ласти спорта не достави Спортском савезу 
општине Ковин свој предлог програма до 20. 
јануара, оставиће им се у оправданим случа-
јевима накнадни рок до три дана за дос-
тављање предлога, а ако ни тада предлог не 
буде достављен, сматраће се да је та органи-
зација одустала од предлагања својих програ-
ма у текућој години.  

Рокови из става 1.овог члана пред-
стављају крајњи рок за предузимање утврђе-
них радњи. 
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Члан 55 
Даном ступања на снагу овог Правил-

ника престаје да важи Правилник о расподе-
ли средстава спортским организацијама на 
територији општине Ковин од 17.12.2015. 
године. 

 
Члан 56 

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Сл. листу опш-
тине Ковин“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 66-27/2016-III од 22. децембра 2016. г. 
      
            ПРЕДСЕДНИЦА  
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
240. 
 
 На основу члана 141. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 
63. став 1. тачка 3. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“ број: 11/2012-
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 22.12.2016. 
године донело је 

ПРАВИЛНИК 
о категоризацији спортских организација  

 
Члан 1. 

Овим правилником утврђују се кате-
горизација спортских организација са седиш-
тем на територији општине Ковин које учест-
вују у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских 
савеза (у даљем тексту: спортске организа-
ције), критеријуми за рангирање и поступак 
рангирања спортских организација.  
 

Члан 2. 
Категоризација спортских организа-

ција утврђује се на основу националних кате-
горизација спортова и националних гранских 
спортских савеза уз уважавање специфичних 
потреба и интереса општине Ковин у области 
спорта. 

На основу категоризације из става 1. 
овог члана једанпут годишње врши се ран-
гирање спортских организација. 

Рангирањем спортских организација 
утврђује се компетентност спортских органи-
зација у општини Ковин за дугорочно оства-
ривање потреба и интереса грађана у области 
спорта у општини Ковин. 

Рангирањем спортских организација 
обухваћене су само спортске организације 
које су регистроване у складу са законом, 
испуњавају услове за обављање спортских 
активности и делатности и које су чланице 
надлежних националних гранских спортских 
савеза. 

Критеријуми за рангирање су: који је 
ранг спортске гране према Националној кате-
горизацији спортова за коју је регистрована 
спортска организација; који је ранг надлеж-
ног националног гранског спортског савеза 
чији је члан спортска организација; каква је 
традиција те спортске организације у опш-
тини; који је ранг такмичења; какви су спорт-
ски резултати постигнути; колики је број 
такмичарских спортских екипа у системима 
такмичења надлежног националног гранског 
спортског савеза; колики је број ангажованих 
спортских тренера са дозволом за рад; коли-
ки је број регистрованих спортиста; колики је 
број категорисаних спортиста; да ли постоји 
заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама. 
 

Члан 3. 
Категоризација спортских организа-

ција врши се према критеријумима утврђе-
ним у Табели категорисања одштампаној на 
Обрасцу број 1, који је одштампан  уз овај 
правилник  и чини његов саставни део. 

Критеријуми за рангирање спортских 
организација из става 1. овог члана обухва-
тају: 
 1) секција 1–Ранг спорта према 
Националној категоризацији спортова (под-
секције: спортови првог ранга, спортови дру-
гог ранга, спортови трећег ранга, спортови 
четвртог ранга, спортови петог ранга); 
  2) секција 2–Ранг надлежног нацио-
налног гранског спортског савеза према На-
ционалној категоризацији националних гран-
ских спортских савеза (подсекције: нацио-
нални савез првог ранга, национални савез 
другог ранга, национални савез трећег ранга, 
национални савез четвртог ранга и национал-
ни савез петог ранга); 
  3) секција 3–Традиција спортске 
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организације у општини (подсекције: органи-
зација основана пре 50 година, организација 
од 15 до 24 године, организација од пет до 14 
година, организација од две до четири 
године); 
  4) секција 4 – Ранг такмичења у коме 
учествују спортисти и екипе (подсекције: 
екипни спорт, индивидуални спорт); 
  5) секција 5 – Постигнути спортски 
резултати (подсекције: екипни спорт, инди-
видуални спорт); 
  6) секција 6 − Број такмичарских еки-
па у редовним системима такмичења (сви 
узрасти – мушкарци и жене) – (подсекције: 
четири и више екипа, три екипе, две екипе, 
једна екипа); 
  7) секција 7 − Број ангажованих 
спортских тренера са дозволом за рад  (под-
секције: три и више тренера, два тренера, 
један тренер); 
  8) секција 8 – Број регистрованих 
спортиста (подсекције: 11 и више спортиста 
такмичара, до 10 спортиста такмичара); 
  9) секција 9 – Број категорисаних 
спортиста (подсекције: три и више спортиста, 
1–2 спортисте); 
  10) секција 10 – Заступљеност 
спортиста у националним спортским репре-
зентацијама (подсекције: два и више спортис-
та, један спортиста). 

На основу критеријума из става 1. 
овог члана, спортској организацији се доде-
љују одговарајући бодови, с тим да спортска 
организација може да добије максимално 100 
бодова. 

Спортске организације се рангирају 
према броју бодова које добију на основу 
критеријума из става 1. овог члана. 

Уколико није утврђен ранг надлежног 
националног гранског спортског савеза, 
спортској организацији се додељује у оквиру 
секције 2 онај број бодова који одговара ран-
гу спортске гране у којој се спортска орга-
низација такмичи. 

 
Члан 4. 

Испуњеност критеријума из члана 3. 
став 1. овог правилника рачуна се за спорт-
исте сениоре, али спортска организација мо-
же да пријави и спортисте, односно екипе 
млађе узрасне категорије, с тим да се тада 
утврђени бодови умањују за спортисте ју-
ниоре за 30%, за спортисте кадете за 60% и за 

спортисте пионире за 80%, ако овим пра-
вилником није друкчије утврђено. 

У случају да у екипном спорту пос-
тоје само четири нивоа такмичења, максима-
лни број бодова по критеријуму „Ранг такми-
чења” умањује се за 10%, а уколико постоје 
три нивоа такмичења, максимални број бодо-
ва се умањује за наредних 10% итд.  

У случају да у индивидуалном спорту 
постоје два нивоа такмичења, максимални 
број бодова по критеријуму „Ранг такмиче-
ња” умањује се за 20%, а уколико постоји са-
мо један ниво такмичења, максимални број 
бодова се умањује за 40%.  

Спортски резултат који у индиви-
дуалном спорту постигну екипе спортске 
организације рачуна се као за екипни спорт, 
под условом да је у такмичењу учествовало 
најмање осам екипа. 

Остварени спортски резултати у 
индивидуалним  спортовима признају се ако 
у спортској дисциплини, односно  категори-
ји, у такмичењу учествује шест и више 
спортиста.  

Под спортским тренером са дозволом 
за рад подразумева се спортски стручњак 
који има неко од спортских звања у оквиру 
занимања тренер у спорту, које је стечено у 
складу са Законом о спорту, и који има важе-
ћу дозволу за рад издату од стране надлежног 
националног спортског савеза или међуна-
родног спортског савеза. 

Спортски тренер може бити пријав-
љен за бодовање само у једној спортској 
организацији. 
 

Члан 5. 
Рангирање спортских организација 

спроводи Комисија за категоризацију спорт-
ских организација (у даљем тексту: Коми-
сија) коју образује председник општине. 

Комисија се састоји од истакнутих 
спортских стручњака и стручњака у спорту. 

Комисија има председника, заменика 
председника и три члана, од којих се два 
именују на предлог Спортског савеза опш-
тине Ковин. 

О раду Комисије води се записник, 
који потписују председник, заменик председ-
ника и чланови Комисије.  

Техничку и административну помоћ 
Комисији пружа Одељење за општу управу и 
јавне службе у Општинској управи Ковин. 
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Рангирање спортских организација 
спроводи се тако што Комисија врши оцењи-
вање, односно бодовање спортске органи-
зације у складу са утврђеним критеријумима 
и доставља предлог председнику општине за 
утврђивање ранг - листе спортских организа-
ција. 

На извршено рангирање спортске 
организације може се уложити жалба Опш-
тинском већу општине Ковин. 

Рангирање спортских организација 
врши се најкасније до краја јануара текуће 
године за претходну годину. 

Спортске организације подносе до 10. 
јануара текуће године Упитник за категори-
зацију спортских организација одштампан на 
Обрасцу број 2, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део, са 
пратећом документацијом којом се доказује 
испуњеност утврђених критеријума за ран-
гирање. 

Спортске организације које благовре-
мено не доставе потребне податке за 
рангирање у складу са овим правилником 
неће бити вредноване у поступку рангирања. 

Спортска организација која достави 
нетачне податке на основу којих се врши 
рангирање искључује се из поступка ран-
гирања за текућу годину, односно искључује 
се са утврђене ранг-листе. 

 
Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Сл. листу опш-
тине Ковин". 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 66-26/2016-III од 22. децембра 2016. г. 

      
     ПРЕДСЕДНИЦА 
   Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
241. 
 

На основу члана 69. Закона о буџет-
ском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 
60.став 1. тачка 11. Статута општине Ковин 
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 11/2012-пре-
чишћен текст, 25/2013 и 2/2015), и члана 18. 
Одлуке о буџету општине Ковин за 2016. 

годину („Сл.лист општине Ковин“ бр. 
18/2015, 5/2016, 8/2016 и 12/2016),  

           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН,  дана 28.12.2016 године.  д о н о с и  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1. 

Део средстава текуће буџетске резер-
ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2016. годину, 
раздео 2., глава 2.1.-Председник општине и 
Општинско веће, Програм 15-Локална само-
управа-програмска класификација 0602, Про-
грамска активност - Функционисање локалне 
самоуправе-програмска класификација 0602-
0001, функционална класификација 111, по-
зиција 34, економска класификација 49912 - 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА,  о д о б р а 
в а ј у  се средства у износу од 102.500 ди-
нара, у корист директног корисника Опш-
тинске управе Ковин – за Прихватилиште 
за жене и децу жртве породичног насиља 
„Сигурна кућа“ Панчево. 

 
Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру:  
- раздела 3., глава 3.1.–Општинска управа 
Ковин, Програм 11.- Социјална и дечија 
заштита (програмска класификација 0901), 
уводи се нова програмска активност – 
прихватилишта, прихватне станице и 
друге врсте смештаја (програмска класифи-
кација 0901-0002), уводи се нова позиција 
568, функционална класификација 070-Соци-
јална помоћ некласификована на другом 
месту, економска класификација 4631– 
Текући трансфери осталим нивоима власти 
износ од 102.500,00 динара, за набавку стам-
беног контејнера за Прихватилиште за жене 
и децу жртве породичног насиља „Сигурна 
кућа“ Панчево, на жиро рачун 840-129667-97 
са назнаком за Сигурну кућу. 
 

Члан 3. 
Налаже се Одељењу за буџет и фи-

нансије Општинске управе Ковин да изврши 
измене у Финансијском плану Општинске 
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управе Ковин  који је саставни део Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2016. годину. 

 
Члан 4. 

 Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин. 
   

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 400-87/2016-III  од  28. децембра 2016. г. 
      
                                    ПРЕДСЕДНИЦА 
                   Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
242. 
 

На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 
54/2009, 73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 
99/2016), члана 60.став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин («Сл. лист општине Ковин», 
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015), и члана 18. Одлуке о буџету 
општине Ковин за 2016. годину („Сл.лист 
општине Ковин“ бр. 18/2015, 5/2016, 8/2016 и 
12/2016),  

           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 28.12.2016 године  доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1. 

Део средстава текуће буџетске резер-
ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2016. годину, 
раздео 2., глава 2.1.-Председник општине и 
Општинско веће, Програм 15-Локална само-
управа-програмска класификација 0602, Про-
грамска активност - Функционисање локалне 
самоуправе-програмска класификација 0602-
0001, функционална класификација 111, по-
зиција 34, економска класификација 49912 - 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА,  о д о б р а 

в а ј у  се средства у износу од 600.000,00 
динара, у корист директног корисника 
Општинске управе Ковин - Програм изг-
радње и уређивања грађевинског земљиш-
та, расхода буџетских средстава и одржа-
вања путева и улица на територији опш-
тине Ковин. 

Члан 2. 
Средства из тачке 1. овог Решења, 

распоређују се у оквиру:  
- раздела 3., глава 3.1.–Општинска управа 
Ковин, Програм 7.- Путна инфраструктура 
(програмска класификација 0701), програм-
ска активност –Одржавање путева (програм-
ска класификација 0701-0002), позиција 101, 
функционална класификација 451-Друмски 
саобраћај, економска класификација 425– 
Текуће поправке и одржавање износ од 
600.000,00 динара, за уређење плочастих 
пропуста на некатегорисаном путу Жарко-
вац-Мало Баваниште-Бели Брег. 
 

Члан 3. 
Налаже се Одељењу за урбанизам, 

стамбено комуналне послове и заштиту жи-
вотне средине да на основу овог Решења из-
врши потребне измене у плану расхода Треће 
измене Програма и финансијског плана  из-
градње и уређивања грађевинског земљишта, 
расхода буџетских средстава и одржавања 
путева и улица на територији општине Ко-
вин, који је саставни део Одлуке о буџету 
општине Ковин за 2016. годину. 
 

Члан 4. 
 Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин.   

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 400-47/2016-III  од 28. децембра 2016. г. 
 

                 ПРЕДСЕДНИЦА 
               Сања Петровић, дипл. дефектолог 
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ОПШТА АКТА УСТАНОВА И 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 
ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОВИН 
 
243. 
 
 На основу члана 14. став 1. тачка 1. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације 
општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин", 
бр.16/2016) 
 УПРАВНИ ОДБОР ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН, 
дана 15.12.2016. године,  д о н о с и 
 

С Т А Т У Т 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ КОВИН 
 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Статутом Туристичке организације 
општине Ковин (у даљем тексту: Статут) 
ближе се уређује: делокруг рада, надлежнос-
ти, састав и услови за именовање и разреше-
ње органа, заступање и представљање, права, 
обавезе и одговорност запослених, начин 
организовања послова и друга питања од 
значаја за пословање Туристичке организа-
ције општине Ковин (у даљем тексту: Турис-
тичка организација). 
 

Члан 2. 
 Права и дужности оснивача Турис-
тичке организације врши Скупштина опш-
тине Ковин. 
  

Члан 3. 
 Туристичка организација има статус 
правног лица са правима, обавезама и одго-
ворностима утврђеним законом, Одлуком о 
оснивању Туристичке организације и овим 
Статутом. 
 Туристичка организација има сва ов-
лашћења у правном промету са трећим ли-
цима. 
 За своје обавезе створене у правном 
промету са трећим лицима Туристичка орга-
низација одговара  својом целокупном имови-
ном. 
 Оснивач одговара за обавезе Турис-
тичке организације до износа унетог улога у 
имовину Туристичке организације. 

 Својство правног лица Туристичка 
организација стиче уписом у  одговарајући  
регистар. 
 

Члан 4. 
 Туристичка организација послује под 
називом: "Туристичка организација општине 
Ковин." 
 Седиште Туристичке организације је 
у Ковину, ул.Цара Лазара бр. 86/б. 
 

Члан 5. 
 Туристичка организација има печат и 
штамбиљ. 
 Печат Туристичке организације је 
округлог облика, који по ивици концентрич-
ног круга има исписан текст "Туристичка 
организација општине Ковин", на српском 
језику ћирилицом. 
 Туристичка организација има и штам-
биљ,  правоугаоног облика који садржи водо-
равно исписан текст као на печату, српским 
језиком, ћирилицом  са додатком  места за 
број, датум и седиште. 
 Начин употребе, руковања и чувања 
печата уређује се посебним актом директора 
Туристичке организације. 
 

Члан 6. 
 Туристичка организација може имати 
свој знак и лого, чији изглед утврђује Управ-
ни одбор. 
 

II ДЕЛАТНОСТ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
Члан 7. 

 Туристичка организација обавља 
следеће послове: 
 1. промоције и развоја туризма 
општине Ковин; 
 2. координирања активности и сарад-
ње између привредних и других субјеката у 
туризму који непосредно и посредно делују 
на унапређење развоја, промоцију туризма и 
на програме едукације и усавршавања веш-
тина запослених у туризму; 
 3. доношења годишњег програма и 
плана промотивних активности у складу са 
Стратегијским маркетинг планом, плановима 
и програмима Туристичке организације Ср-
бије и Туристичке организације Војводине; 
 4. обезбеђивања и унапређивања ин-
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формативно-пропагандног материјала којим 
се промовишу туристичке вредности општи-
не (штампане публикације, аудио и видео 
промотивни материјал, интернет презен-
тација, друштвене мреже и пратеће дигитал-
не активности, сувенири итд.); 
 5. прикупљања и објављивања инфор-
мација о целокупној туристичкој понуди 
општине Ковин, као и друге послове од зна-
чаја за промоцију туризма; 
 6. организовања и учешћа у органи-
зацији туристичких, научних, стручних, 
спортских, културних и других скупова и ма-
нифестација; 
 7. организовања туристичко-инфор-
мативних центара (за прихват туриста, пру-
жања бесплатних информација туристима, 
прикупљања података за потребе информи-
сања туриста, упознавање туриста са ква-
литетом туристичке понуде, упознавање 
надлежних органа са притужбама туриста и 
др); 

8. управљача туристичког простора; 
9. посредовања у пружању услуга у 

домаћој радиности и сеоском туристичком 
домаћинству; 

10. подстицања реализације програма 
изградње туристичке инфраструктуре и уре-
ђења простора; 

11. израде, учешћа у изради, као и 
реализације домаћих и међународних проје-
ката из области туризма; 

12. припреме и прикупљања података, 
састављање упитника, анализа и других 
информација; 

13. друге активности у складу са за-
коном, оснивачким актом и статутом. 
 

Члан 8. 
 Предмет пословања туристичке 
организације чине следеће делатности: 
5811  Издавање књига, 
5920  Снимање и издавање звучних записа и 

музике, 
5819  Остала издавачка делатност, 
1812  Остало штампање, 
4619  Посредовање у продаји разноврсних 

производа, 
4719  Остала трговина на мало у 

неспецијализованим продавницама, 
4771  Трговина на мало одећом у 

специјализованим продавницама, 
4761  Трговина на мало књигама у 

специјализованим продавницама, 
4762  Трговина на мало новинама и 

канцеларијским материјалом у 
специјализованим продавницама, 

4778  Остала трговина на мало новим 
производима у специјализованим 
продавницама, 

5510  Хотели и сличан смештај, 
5590  Остали смештај, 
5520  Одмаралишта и слични објекти за 

краћи боравак, 
5530  Делатност кампова, ауто-кампова и 

кампова за туристичке приколице, 
5610  Делатност ресторана и покретних 

угоститељских објеката, 
5630  Услуге припремања и послуживања 

пића, 
4931  Градски и приградски копнени превоз 

путника, 
4939  Остали превоз путника у копненом 

саобраћају, 
5110  Ваздушни превоз путника, 
7912  Делатност тур-оператора, 
5229  Остале пратеће делатности у 

саобраћају, 
8230  Организовање састанака и сајмова, 
7311  Делатност рекламних агенција, 
7420  Фотографске услуге, 
8413  Уређење пословања и допринос 

успешнијем пословању у области 
економије 

5913  Дистрибуција кинематографских дела, 
аудио-визуелних дела и                                     
телевизијског програма, 

5914  Делатност приказивања 
кинематографских дела, 

3103  Заштита и одржавање непокретних 
културних добара, културно-
историјских локација, зграда и сличних 
туристичких споменика вредности, 

5222  Услужне делатности у воденом 
саобраћају, 

9319  Остале спортске делатности, 
9329  Остале забавне и рекреативне 

делатности. 
 

 Туристичка организација може извр-
шити промену делатности само уз сагласност 
оснивача. 
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Средстава  за оснивање и почетак рада 
 

Члан 9. 
 Средства за оснивање и рад Турис-
тичке организације обезбеђују се из: 

1) средстава буџета општине Ковин 
2) донација, прилога и спонзорства 

домаћих и страних правних и физичких лица 
и 

3) других извора у складу са законом. 
 

 
III  ОРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 10. 
 Органи туристичке организације су: 
управни одбор, надзорни одбор и директор. 
 Чланове управног и надзорног одбора 
и директора именује и разрешава Скупштина 
општине, на период од четири године. 
 
 1. Директор 
 

Члан 11. 
Директор: 

- представља и заступа Туристичку 
организацију; 

- стара се о законитости рада Турис-
тичке организације; 

- организује и руководи радом Турис-
тичке организације; 

- предлаже акте које доноси управни 
одбор Туристичке организације; 

- извршава одлуке управног одбора и 
предузима мере за њихово спровођење; 

- доноси акт о унутрашњој организацији 
и системтизацији послова и радних задатака у 
Туристичкој   организацији; 

- одговара за коришћење и располага-
ње имовином; 

- врши и друге послове утврђене 
Законом и Статутом. 
 Правилник о унутрашњој организаци-
ји и систематизацији послова и радних зада-
така доноси директор Туристичке организа-
ције, уз сагласност Општинског већа опш-
тине Ковин. 
 

Члан 12. 
Директора Туристичке организације 

именује Скупштина општине Ковин, на 
период од четири године, на основу 

спроведеног јавног конкурса. 
Директор мора да поседује: 
1) стечено високо образовање на ос-

новним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факул-
тету; 

2) радно искуство од четири године, 
од чега најмање две године на руководећим 
пословима; 

3) активно знање страног језика који 
је обухваћен наставним планом и програмом 
министарства надлежног за послове про-
свете. 
 

Члан 13. 
  Јавни  конкурс за именовање дирек-
тора  расписује и спроводи  Управни одбор 
Туристичке организације  у року од 60 дана 
пре истека мандата директора. 
 Управни одбор Туристичке организа-
ције  дужан је да у року од 15 дана од завр-
шетка  јавног конкурса сачини  листу  канди-
дата који испуњавају прописане услове и лис-
ту са својим  мишљењем  достави Скупшти-
ни општине Ковин . 
 Исто лице може поново бити имено-
вано за директора. 
 

Члан 14. 
Дужност директора Туристичке орга-

низације  престаје истеком мандата и разре-
шењем. 

Скупштина општине разрешиће 
директора пре истека мандата: 
– на лични захтев 
– ако обавља дужност супротно одредбама 

закона и Статута Установе 
– ако нестручним ,неправилним и неса-

весним радом проузрокује већу штету 
Туристичкој организацији 

– ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини недос-
тојним  за обављање дужности директо-
ра, односно ако је правоснажном судском 
одлуком осуђен на кривично дело које га 
чини недостојним  за обављање дужности 
директора Туристичке организације 
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– из других разлога утврђених Законом и 
Статутом Туристичке организације . 

 
Члан 15. 

 Вршилац дужности директора може 
се именовати до именовања директора Ту-
ристичке организације, по спроведеном кон-
курсу. 

Период обављања функције вршиоца 
дужности директора не може бити дужи од 
једне године. 

Исто лице не може бити  два пута 
именовано за вршиоца дужности директора. 
 Вршилац дужности мора да испуњава 
услове за избор директора Туристичке орга-
низације. 
 Вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћења директора Туристичке 
организације. 
 
 2. Управни одбор 
 

Члан 16. 
 Управни одбор има пет чланова, од 
којих је један представник запослених у Ту-
ристичкој организацији. 

Управни одбор: 
1) доноси Статут Туристичке орга-

низације; 
2) доноси пословник о свом раду; 
3) усваја годишњи програм рада са 

финансијским планом; 
4) усваја годишњи извештај о посло-

вању и завршни рачун; 
5) доноси одлуку о оснивању пред-

ставништва у иностранству и информативних 
центара у земљи; 

6) доноси правилник о раду; 
7) обавља и друге послове утврђене 

законом и Статутом. 
 Акта из става 2. тачка 1., 3., 4., и 5. 
овог члана, доносе се уз сагласност Скуп-
штине општине Ковин. 
 Члана Управног одбора из реда запос-
лених именује Скупштина општине Ковин на 
предлог запослених. 
 

Члан 17. 
           Управни одбор ради на седницама Сед-
нице управног одбора сазива председник и 
руководи његовим радом, а у случају спре-
чености члан управног одбора кога овласти 
председник. 

          Захтев за сазивање седнице Управног 
одбора може поднети директор Установе и 
надлежни орган општине (оснивач). 
        Управни одбор одлуке доноси већином 
гласова од укупног броја присутних чланова. 
        Рад Управног одбора ближе се уређује 
пословником о раду управног одбора Уста-
нове. 
 
 3. Надзорни одбор 
 

Члан 18. 
Надзорни одбор има три члана, од којих је 
један запослен у Туристичкој организацији. 
 Надзорни одбор: 
 1) врши надзор над пословањем 
Туристичке организације; 
 2) прегледа извештај о пословању и 
завршни рачун и утврђује да ли су сачињени 
у складу са прописима; 
 3) доноси Пословник о свом раду; 
 4) врши друге послове у складу са 
Законом и Статутом. 
 Члана Надзорног одбора из реда запо-
слених именује Скупштина општине Ковин 
на предлог запослених. 
 

Члан 19. 
         Надзорни одбор ради на седницама. 
     Седнице сазива председник и руководи 
његовим радом, а у случају спречености члан 
надзорног одбора кога овласти председник. 
         Захтев за сазивање седнице надзорног 
одбора може поднети директор Установе и 
надлежни орган општине. 
         Надзорни одбор одлуке доноси већином 
гласова од укупног броја чланова. 
         Рад Надзорног одбора ближе се уређује 
пословником о раду надзорног одбора Уста-
нове. 
 
 4. Накнада 
 

Члан 20. 
 Председник и чланови Управног и 
Надзорног одбора остварују право на накна-
ду по присутности на седници, за рад Управ-
ном и Надзорном одбору, у висини од 5% од 
просечне зараде по запосленом у Републици 
Србији, према последњем објављеном подат-
ку Републичког завода за статистику. 
 Накнада се исплаћује на основу при-
сутности на седницама. 
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IV ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И 
ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Члан 21. 

 Запослени у Туристичкој организаци-
ји остварују права, обавезе и договорности из 
радног односа у складу са прописима којима 
се уређују радни односи у државним ор-
ганима. 
 

V ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 22. 
 Рад Туристичке организације досту-
пан је јавности. 
 Јавност рада се остварује: подноше-
њем извештаја о раду, одржавањем конферен-
ција за штампу, давањем података средствима 
јавног информисања, интернет презентаци-
јом и на други начин на који се може обез-
бедити јавност рада. 
 Податке и обавештења о раду Турис-
тичке организације даје директор или лице 
које он овласти. 
 

Члан 23. 
Исправе и податке који су пословна 

тајна, обавезни су да чувају оснивач, ди-
ректор, чланови управног и надзорног одбора 
и запослени. Дужност чувања пословне тајне 
траје и по престанку радног односа. 
 

VI ОПШТА  АКТА 
 

Члан 24. 
 Општи акти Туристичке организације 
су: Статут, правилници, одлуке као и други 
акти којима се на општи начин уређују 
одређена питања. 
 Статут је основни правни акт Турис-
тичке организације, који мора бити у саглас-
ности са Законом, оснивачким актом и 
другим прописима. 
 Други општи правни акти Туристичке 
организације морају бити у сагласности са 
Статутом. 
 

Члан 25. 
 Предлог за измену и допуну Статута 
могу поднети директор,управни одбор и 
оснивач Туристичке организације. 
 
  

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
Установа је дужна да у року од 60 

дана од дана доношења Статута  донесе опш-
те акте утврђене овим Статутом и регулише 
начин вођења и чувања документације 
Установе. 
 

Члан 27. 
Доношењем овог Статута престаје да 

важи Статут Туристичке организације опш-
тине Ковин  број: 3/2007 од 08.06.2007. го-
дине. 
 

Члан 28. 
  Скупштина општине Ковин даје 
сагласност на Статут Туристичке организа-
ције општине Ковин . 
 Статут Туристичке организације  ће 
се објавити у “Службеном листу општине 
Ковин” . 
 

УПРАВНИ ОДБОР ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
Број: 134/2016-2 oд 15. децембра 2016. г. 

 
Председник Управног одбора 

Драган Помар с.р. 
 

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 
244. 
 

На основу члана 15. Закона о локал-
ним изборима ("Службени гласник РС", бр. 
129/07, 34/20 1 О-Одпука УС и 54/2011), 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА, на седници 
одржаној дана 15. децембра 2016. године, 
донела је 

 
ПОСЛОВНИК 

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 1. 
 

Овим Пословником уређују се пи-
тања организације, начин рада и одлучивања 
Изборне комисије (у даљем тексту: Коми-
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сија), као и друга питања од значаја за рад 
Комисије. 

Питања од значаја за рад Комисије, а 
која нису уређена овим Пословником, могу 
се уредити одлуком или закључком Коми-
сије. 
 

Члан 2. 
 

Седиште Комисије је у Ковину, у 
згради Општине Ковин, ул. ЈНА бр.5. 
 

Члан 3. 
 

Комисија у свом раду користи три 
печата, који су истоветни по својој садржини 
и величини. 

Печати су пречника 45 mm, обеле-
жени редним бројевима, римским цифрама I, 
II и III, који се ставља између грба Републике 
Србије и седишта Комисије. 

Печати имају облик круга у чијој сре-
дини је грб Републике Србије. 

Текст печата исписује се у концен-
тричним круговима око малог грба Републи-
ке Србије и то: 

- у спољном кругу назив: Република 
Србија; 

- у првом следећем унутрашњем кру-
ry назив: Аутономна Покрајина Војводнна;  

- у следећем унутрашњем кругу на-
зив: Општина Ковин; 

- у следећем унутрашњем кругу на-
зив: Изборна комисија; 

- и у последњем кругу исписује се се-
диште: Ковин. 

Текст печата исписује се на српском 
језику ћириличним писмом и на језику и пис-
му мађарске и румунске народности. 

Печати се чувају у службеним прос-
торијама одређеним за рад Комисије, а изу-
зетно се могу користити и ван службених 
просторија, када треба извршити службене 
радње ван тих просторија. 

За њихово чување и руковање заду-
жен је секретар Комисије или друго лнце по 
овлашћењу секретара. 

 
Члан 4. 

 
У оквиру својих надлежности, Коми-

сија остварује сарадњу са домаћим, страним 
и међународним органима и организацијама. 

II - САСТАВ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 5. 
 

Председника, секретара, чланове Ко-
мисије у сталном саставу и њихове заменике 
именује Скупштина општине Ковин у складу 
са Законом о локалним изборима. Комисију у 
стaлном саставу чине председник и осам 
чланова и њихови заменици. 

Чланове Комисије и њихове заменике 
у проширеном саставу одређује Комисија, у 
складу са донетим решењем. 
 

Члан 6. 
 

Комисија има секретара и заменика 
секретара, које именује Скупштина општине 
Ковин и који учествују у раду Комисије, без 
права одлучивања. 

 
Члан 7. 

 
Председник Комисије, секретар и 

њихови заменици морају бити дипломирани 
правници. 

 
III - НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ  

 
Члан 8. 

 
Комисија се у оквиру својих 

надлежности, утврђених Законом и другим 
прописима: 
1) стара се о законитом спровођењу избора 

одборника; 
2) доноси решење којим утврђује који под-

носилац изборне листе испуњава услове 
за одређивање својих представника у 
проширени састав Изборне комисије; 

3) решењем утврђује проширени састав Из-
борне комисије; 

4) одређује и оглашава број и адресу бирач-
ких места; 

5) одређује бирачке одборе и именује њи-
хове чланова; 

6) даје упутства бирачким одборима о пос-
тупку спровођења избора одборника; 

7) доноси решење за чланове бирачких 
одбора у проширеном саставу; 

8) доноси ближа правила у вези са радом 
бирачког одбора; 
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9) прописује обрасце и организује тех-
ничке припреме за спровођење избо-
ра; 

10) проглашава изборну листу решењем; 
11) доноси решење о одбацивању избор-

не листе због неблаговремености; 
12) доноси закључак којим подносиоцу 

изборне листе одређује рок за откла-
њање недостаrака и указује на радње 
које треба да обави ради отклањања 
недостатака; 

13) доноси решење којим одбија прогла-
шење изборне листе; 

14) решењем утврђује збирну изборну 
листу и објављује у „Службеном лис-
ту општине Ковин"; 

15) ближе утврђује садржину, облик и из-
глед гласачког листића, начин и кон-
тролу њиховог штампања, достав-
љања и руковања; 

16) утврђује укупан број гласачких лис-
тића и одређује резерву; 

17) прописује садржај, облик и начин ис-
тицања збирне изборне листе; 

18) утврђује резултате избора на бирач-
ким местима и сачињава посебан за-
писник; 

19) врши расподелу мандата у складу са 
Законом о локaлним изборима; 

20) расписује поновне изборе; 
21 )    одлучује по приговорима; 
22) издаје уверење о избору за одбор-

нике; 
23) објављује укупан број бирача; 
24) објављује коначан број бирача; 
25) утврђује образац контролног листиtза 

и начин печаћења гласачке кутије; 
26) објављује податке о укупним резул-

татима избора за одборнике; 
27) објављује привремене податке о ре-

зултатима избора; 
28) подноси извештај Скупштини општи-

не о спроведеним изборима за одбор-
нике; 

29) доставља Министарству надлежном 
за послове локaлне самоуправе и ре-
публичком органу надлежном за пос-
лове статистике податке о спровође-
њу избора непосредно по завршетку 
избора; 

30) доноси пословник о свом раду; 
31) обавља и друге послове одређене 

прописима о избору одборника; 

У свом раду Комисија сходно при-
мењује упутства и друге акте Републичке из-
борне комисије који се односе на изборе на-
родних посланика. 

 
IV - ПPABA И ОБАВЕЗЕ 

ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
 

Члан 9. 
 

Председник Комисије: 
- представља Комисију; 
- сазива седнице Комисије и 

председава седницама; 
- потписује акте Комисије; 
- стара се о томе да Комисија 

обавља своје послове у складу са 
прописима и благовремено; 

- стара се о примени овог 
пословника, и обавља и друге 
послове прописане законом и 
овим пословником. 

Председник Комисије може да овласти 
секретара Комисије да потписује акте Коми-
сије која се односе на питања оперативног 
карактера. 

 
Члан 10. 

 
Заменик председника Комисије обав-

ља дужност председника Комисије у случају 
његове одсутности или спречености за обав-
љање функције и обавља послове за које га 
председник Комисије овласти. 

Заменик председника Комисије при-
суствује свим седницама Комисије. 
 

Члан 11. 
 

Чланови Комисије имају право и оба-
везу: 

- да предлажу сазивање и дневни ред 
седнице Комисије;  

- да редовно присуствују седницама 
Комисије; 

- да учествују у расправи о питањима 
која су на дневном реду седнице Комисије и 
гласају о сваком предлогу о којем се одлучује 
на седници, као и 

- да обављају све дужности и задатке 
одређене од стране Комисије. 
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Заменици чланова Комисије присус-
твују седницама Комисије у случају кад су 
чланови Комисије чији су заменици одсутни 
или спречени да присуствују седницама и 
имају иста права и одговорности као и чла-
нови које замењују. 

 
Члан 12. 

 
Секретар Комисије: 
- припрема седнице Комисије; 
- координира рад чланова и заме-

ника чланова Комисије; 
- помаже председнику Комисије у 

обављању послова из своје над-
лежности; 

- стара се о припреми предлога ака-
та које доноси Комисија и обавља 
и друге послове у складу са зако-
ном, овим Пословником и нало-
зима председника Комисија. 
 

Секретар Комисије има заменика, који 
му помаже у раду и замењује га у случају 
одсутности или спречености за обављање 
функције. 

Заменик секретара присуствује свим 
седницама Комисије. 
 

V - НАЧИН РАДА  
 

Члан 13. 
 

Комисија је самостална у свом раду и 
ради на основу закона и прописа донетих на 
основу закона. 

 
Члан 14. 

 
Комисија ради и одлучује на сед-

ницама. 
Комисија ради у сталном и проши-

реном саставу. 
Комисија ради и одлучује у прошире-

ном саставу од дана утврђивања лица која 
постају опуномоћени чланови Комисије у 
проширеном саставу до момента када Коми-
сија утврди и објави резултате избора. 

 
Члан 15. 

 
Седницу Комисија сазива председник 

Комисије на основу указане потребе, водећи 

рачуна о роковима утврђеним законом или у 
што краћем року кад то предложи трећина 
чланова Комисије. 

У случају спречености председника 
или заменика председника Комисије, седни-
цу може сазвати и председавати члан Коми-
сије кога председник Комисије писмено ов-
ласти. 

 
Члан 16. 

 
Позив за седницу Комисије са пред-

погом дневног реда и материјалом доставља 
се члановима Комисије, заменику председ-
ника и заменику секретара Комисије по пра-
вилу у писаном облику, најкасније два дана 
пре дана одређеног за одржавање седнице, а 
по потреби седнице се могу сазвати и у кра-
ћем року путем телефона или електронским 
путем.  

У току трајања изборног процеса, 
седница Комисије се сазива и у краћем року,  
телефоном или електронским путем, ради 
поштовања рокова за извршење појединих 
изборних радњи, а предлог дневног реда и 
материјал доставља се приликом отварања 
седнице. 

Уколико члан Комисије није у моryћ-
ности да присуствује седници Комисије, ду-
жан је да о томе обавести секретара Коми-
сије, како би се обезбедило присуство њего-
вог заменика 

 
Члан 17. 

 
Позив за седницу садржи дан, време, 

место одржавања седнице Комисије и пред-
лог дневног реда. Уз позив за седницу дос-
тавља се и материјaл припремљен за тачке 
предложеног дневног реда, као н записник са 
претходне седнице Комисије, ради усвајања. 

Дневни ред седнице Комисије пред-
лаже председник Комисије, осим у случају 
сазивања седнице на захтев најмање трећине 
чланова Комисије, када се дневни ред 
предлаже у захтеву за сазивање. 

 
Члан 18. 

 
Изузетно, у хитним и неодложним 

случајевима, или када за то, по процени пред-
седника Комисије, постоје други посебни 
разлози, поједина акта се, члановима 
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Комисије, моry доставити и електронским 
путем ради изјашњавања. 

Акт се сматра донетим ако се за њега, 
електронским путем, изјасни са «сагласан 
сам» већина од укупног броја чланова. 

На првој наредној седници Комисија 
ћe потврдити доношење тог акта, гласањем о 
Извештају о изјашњавању електронским пу-
тем. 

У записнику седнице, на којој је пот-
врђено доношење акта, констатоваће се и 
гласање обављено овим путем. 

 
Члан 19. 

 
Комисија ради и пуноважно одлучује 

ако на седници присуствује већина од укуп-
ног броја чланова, односно њихових заме-
ника у сталном, односно проширеном сас-
таву. 

На почетку седнице, председавајући 
констатује број присутних чланова, односно 
заменика ако је члан одсутан. 

 
Члан 20. 

 
Пре утврђивања дневног реда, прис-

тупа се усвајању записника са претходне сед-
нице. 

Примедбе на записник може да из-
несе сваки члан Комисије, односно заменик 
члана уколико замењује члана Комисије. 

Уколико нема примедби на записник, 
председавајући ставља записник на гласање у 
предложеном тексту. 

О евентуално изнетим примедбама на 
записник, Комисија одлучује редоследом ко-
јим су изнете у расправи. 

Након одлучивања о примедбама на 
записник, председавајући констатује да је за-
писник усвојен у предложеном тексту, однос-
но са прихваћеним примедбама. 

 
Члан 21. 

 
Дневни ред седнице утврђује Коми-

сија. 
Право да предложи измену или допу-

ну предложеног дневног реда има сваки члан 
Комисије, односно заменик уколико га мења. 

О предлозима за измену и допуну 
предложеног дневног реда одлучује се без 

расправе, редоследом којим су предлози 
изнети на седници. 

Након изјашњавања о предлозима за 
измену, односно допуну предложеног днев-
ног реда, Комисија гласа о утврђивању днев-
ног реда у целини. 

На предлог председавајућег или чла-
на Комисије, Комисија може да одлучи да се 
време за расправу сваког од учесника, по од-
ређеној тачки дневног реда, ограничи на де-
сет минута. 

 
Члан 22 

 
На седницама Комисије се ради по 

тачкама утврђеног дневног реда. 
Пре отварања расправе по тачки 

дневног реда, председник Комисије или члан 
Комисије којег је одредио председник Ко-
мисије извештава Комисију и предлаже на-
чин даљег поступања Комисије (известилац). 

Уколико се на седници разматра 
предлог акта који доноси Комисија, пре отва-
рања расправе Комисију са предлогом акта 
упознаје секретар Комисије, односно заменик 
секретара. 

 
Члан 23. 

 
Председавајући се стара о реду на 

седници Комисије и даје реч присутнима који 
су пријављени за yчeшћe у расправи. 

Кад процени да је то неопходно, 
председавајући може да одреди паузу. 
 

Члан 24. 
 

Комисија одлучује већином гласова 
чланова у сталном, односно проширеном 
саставу. 

Уколико је изнето више предлога у 
оквиру једне тачке дневног реда, председава-
јући ставља предлоге на гласање редом којим 
су изнети. 

Комисија увек гласа за усвајање пред-
лога. 

Уколико предлог о којем се гласа не 
добије потребну већину гласова, сматраће се 
да је предлог одбијен. 

 
 
 
 



27. Децембар 2016. године              С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                  Страна 183 Број 17 
 
 

 

 

Члан 25. 
 

Ради проучавања појединих питања 
из свог делокруга, израде предлога аката, из-
вештаја и других докумената, као и обав-
љања појединих изборних радњи, Комисија 
може формирати радну групу из реда својих 
чланова којој помоћ пружају стручни рад-
ници. 

Ради остваривања циљева из претход-
ног става Комисија може формирати радне 
групе. 

Посебном одлуком Комисије утврђује 
се састав радне групе и задаци који се обав-
љају. 

 
VI - ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА 

 
Члан 26 

 
О приговорима који су упућени Ко-

мисији председник и секретар, односно заме-
ник председника и заменик секретара, при-
премиће за потребе Комисије, најкасније у 
року од 24 часа, стручно мишљење о начину 
решавања приговора. 

Стручно мишљење из претходног 
става обухвата садржину приговора, чиње-
нично стање, излагање законских одредби на 
основу којих се приговор решава и предлог 
како га треба решити. 

Решење по приговору Комисија доно-
си у року који је одређен Законом. 
 

Члан 27. 
 

Кад је против решења Комисије ко-
јим је приговор одбачен или одбијен па и 
оног чији је приговор усвојен поднета жалба 
Комисија доставља жалбу заједно са оспо-
реним решењем и свим потребним списима 
надлежном суду у року од 12 часова од часа 
пријема жалбе. 

 
Члан 28. 

 
У поступку по приговорима, у пита-

њима која нису изричито уређена Законом о 
локалним изборима, Законом о избору на-
родних посланика, Комисија сходно приме-
њује одредбе Закона о општем управном пос-
тупку. 

 

VП - ЈАВНОСТ РАДА КОМИСИЈЕ 
 

Члан 29. 
 

Рад Комисије је јаван. 
Комисија обезбеђује јавност рада: 
- омогућавањем заинтересованим 

страним, домаћим и међународним органи-
зацијама и удружењима (посматрачи) да пра-
те рад Комисије током изборног поступка; 

- објављивањем аката Комисије у 
„Службеном листу општине Ковин“; 

- објављивањем аката и информација 
о раду Комисије на интернет презентацији 
општине Ковин; 

- издавањем саопштења за јавност 
- одржавањем конференција за медије 

и давањем изјава за медије, у складу са овим 
пословником. 

 
Члан 30. 

 
Лице овлашћено за поступање по зах-

тевима за приступ информацијма од јавног 
значаја је секретар Комисије. 

О захтевима за приступ информаци-
јама од јавног значаја који се односе на из-
борни материјaл одлучује Комисија. 

 
Члан 31. 

 
Комисија на интернет презентацији 

општине Ковин објављује општа акта Ко-
мисије, извештаје о резултатима избора, ин-
формације о одржаним седницама Комисије 
и саопштење за јавност, као и друге инфор-
мације и документа који настају у раду или у 
вези са радом Комисије, а од значаја су за 
информисање јавности. 

О ажурирању података на интернет 
презентацији општине Ковин стара се сек-
ретар Комисије, односно заменик секретара. 

 
Члан 32. 

 
Саопштење за јавност даје председ-

ник Комисије или члан којег он овласти, пу-
тем конференције за медије и изјава за 
медије. 
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Члан 33. 
 

Заинтересованим страним, домаћим и 
међународним организацијама и удружењи-
ма (посматрачи) Комисија одобрава праћење 
рада Комисије током изборниог поступка, у 
складу са правилима која прописује Коми-
сија. 

Испуњеност услова за праћење рада 
Комисије констатује председавајући на сед-
ници Комисије. 

 
VIII - ЗАШТИТА ПОДАТАКА О 

ЛИЧНОСТИ 
 

Члан 34. 
 

Председник, секретар и чланови Ко-
мисије, као и њихови заменици и запослена 
лица ангажована на пружању техничке по-
дршке Комисји, дужни су да у свом раду 
поступају у складу са прописима којима је 
уређена заштита података о личности. 

 
IX - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД 

КОМИСИЈЕ  
 

Члан 35. 
 

Средства за рад Комисије обезбеђују 
се у буџетy Општине Ковин, а на основу 
Финансијског плана потребних средстава. 

 
Члан 36. 

 
Чланови и заменици чланова Комиси-

је, који замењују одсутног члана имају право 
на накнаду за рад у Комисији, као и право на 
накнаду путних трошкова. 

Висину накнаде трошкова за рад у 
комисији, као и путне трошкове, Комисија 
одређује посебном одлуком. 

За исплату средстава предвиђених за 
рад Комисије наредбодавац је председник 
Комисије и секретар Комисије. 

 
Члан 37. 

 
Општинска управа обезбеђује служ-

бене просторије и одговарајући инвентар за 
чување докумената и печата Комисије и пру-
жа неопходну стручну и техничку помоћ при 

обављању задатака Комисије у складу са 
законом. 

 
Х - ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ 

КОМИСИЈЕ 
 

Члан 38. 
 

На седници Комисије води се запис-
ник о раду Комисије. 

Записник садржи основне податке о 
раду на седници, нарочито о предлозима о 
којима се расправљало, са именима учесника 
у расправи, о одлукама, закључцима и дру-
гим актима који су на седници донети, као и 
о резултатима гласања о појединим пита-
њима. 

О вођењу и чувању записника стара 
се секретар, односно заменик секретара Ко-
мисије. Записник се чува трајно. 

Записник потписују председник и 
секретар Комисије. 
 

Члан 39. 
 

Комисија обезбеђује чување изборних 
аката и извештаја о резултатима избора са из-
борним материјалом и руковање тим ма-
теријaлима у складу са прописима. 

 
Члан 40. 

 
У Комисије се води деловодни прото-

кол и чува документација са којом се поступа 
у складу са прописима. 

 
Члан 41. 

 
Писарница Општинске управе Ковин 

врши пријем и експедицију писмена наста-
лих у раду Комисије у току редовног радног 
времена., а по истеку редовног радног вре-
мена Комисија, по распореду који утврђује 
председник Комисије. 

 
XI - ЗABPШHE ОДРЕДБЕ 

 
Члан 42. 

 
Ступањем на снагу овог Пословника 

престаје да важи Пословник о раду Изборне 
комисије број: 013-1/2013-I-2 од 05. 02. 2013. 
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године („Службени лист општине Ковин", 
број 2/2013). 

 
Члан 43. 

 
Овај Пословник ступа на снагу на-

редног дана од дана доношења, а објавиће се 
у "Службеном листy општине Ковин". 

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

Број: 013-1/2016-I-15 од 15. децембра 2016. 
године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Татјана Раденковић-Јакшић дипл.правник 
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