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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXVIII           20.decembar 2017. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 11            K o v a č i c a                                          Cena primerka 150 din. 

 
104 
 
 
 

Na osnovu čl. 43 Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik RS“ broj 54/09 i 73/10 i 101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/2013 ispr., 
108/2013, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16), čl. 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS” br. 129/07 i 83/2014 dr. zakon),  
i čl. 35. Statuta opštine Kovačica („Sl.list opštine Kovačica” br. 13/08, 9/09), a na predlog Opštinskog veća opštine Kovačica, Skupština 
opštine Kovačica na sednici održanoj dana 20.12.2017. godine donela je  

 
O D L U K U    

O BUDŽETU OPŠTINE KOVAČICA ZA 2018. GODINU 
 

I   OPŠTI DEO 
Član 1. 

Prihodi i primanja budžeta opštine Kovačica za 2018. godinu ( u daljem tekstu: budžet),  utvrdjuju se u iznosu od 790.500.000,00  
dinara. 

Sopstveni prihodi i prihodi iz drugih izvora indirektnih korisnika budžeta za 2018. godinu utvrdjuju se u iznosu od 12.278.000,00 
dinara. 

Član 2. 

Ukupni rashodi i izdaci budžeta opštine Kovačica za 2018. godinu sa sredstvima izdvojenim u tekuću i stalnu budžetsku rezervu 
utvrdjuju se u iznosu 790.500.000,00 dinara. 

Rashodi i izdaci iz drugih izvora indirektnih korisnika budžeta iznose 12.278.000,00  dinara. 

 

      Član 3. 

Prihodi i primanja budžeta opštine po vrstama i po ekonomskim  klasifikacijama, utvrdjuju se u Planu prihoda i primanja  u budžetu 
opštine Kovačica za 2018.godinu koji je prikazan u sledećem tabelarnom pregledu: 

               Plan prihoda i primanja budžeta za 2018. godinu  

ek.kl. PLAN PRIHODA Odluka Ost. Prih. Ukupni  

      budž. kor. prihodi 

1 2 3 4 5 

321000 Preneta sredstva 4.593.800,00   4.593.800,00 

321000 UKUPNO 4.593.800,00   4.593.800,00 

711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPIT.DOBITKE       

711110 Porez na zarade 168.000.000,00   168.000.000,00 

711120 Porez na prihode od samostalnih delatnosti 17.000.000,00   17.000.000,00 

711140 Porez na prihode od imovine-polj.i šumarstvo 1.200.000,00   1.200.000,00 
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711180 Samodoprinos 550.000,00   550.000,00 

711190 Ostali porezi na dohodak 20.500.000,00   20.500.000,00 

  UKUPNO 207.250.000,00 0,00 207.250.000,00 

713000 POREZ NA IMOVINU       

713120 Porez na imovinu 75.000.000,00   75.000.000,00 

713311 Porez na nasledje i poklon 3.000.000,00   3.000.000,00 

713420 Porez na kapitalne transakcije 21.000.000,00   21.000.000,00 

  UKUPNO 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 

714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE       

714420 Komunalna taksa za držanje muzičkih uredjaja 1.000,00   1.000,00 

714430 Kom. Taksa za reklamne panoe 200.000,00   200.000,00 

714510 Takse i naknade za motorna vozila 15.600.000,00   15.600.000,00 

714543 Naknada za promenu namene obradivog polj zemljišta 50.000,00   50.000,00 

714549 Naknada za zagadjivanje životne sredine 1.000,00   1.000,00 

714550 Boravišna taksa 500.000,00   500.000,00 

714562 Posebna naknada za zašt. 13.500.000,00   13.500.000,00 

  UKUPNO 29.852.000,00 0,00 29.852.000,00 

716000 DRUGI POREZI       

716110 Komunalna taksa na firmu 8.000.000,00   8.000.000,00 

716110 UKUPNO 8.000.000,00   8.000.000,00 

733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI       

733141 Nenamenski transfer od drugih nivoa vlasti  0,00 0,00 0,00 

733154 Tekući namenski transfer od Republike 4.935.601,68 7.070.000,00 12.005.601,68 

733156 Tekući nam.transferi od RS 9.500.000,00   9.500.000,00 

733158 Tekući nenamenski transferi opštini 225.436.320,00   225.436.320,00 

733252 Kapitalni transferi  60.000.000,00   60.000.000,00 

  UKUPNO 299.871.921,68 7.070.000,00 306.941.921,68 

741000 PRIHOD OD IMOVINE       

741516 Naknada za korišć min sirovina       

741522 Naknada za korišćenje polj.zemljišta 30.000.000,00   30.000.000,00 

741526 Nakn.za korišćenje šuma 70.000,00   70.000,00 

741531 Kom.taksa za korišć.prostora na javnim površinama 650.000,00   650.000,00 

741532 Komunalna taksa za parkiranje 50.000,00   50.000,00 

741534 Naknada za korišćenje gradjev.zemljišta 3.000.000,00   3.000.000,00 

  UKUPNO 33.770.000,00 0,00 33.770.000,00 

740000 PRODAJA DOBARA I USLUGA       

742152 Prihod od dav. u zakup, tj.korišćenje dr.svojine 3.500.000,00   3.500.000,00 

742153 Zakup građ.zemljišta 900.000,00   900.000,00 

742154 Naknada od konverzije 25.000,00   25.000,00 

742156 
Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u 
predškolskim ustanovama 10.000.000,00   10.000.000,00 

742251 Opštinske administrativne takse 600.000,00   600.000,00 

742255 Taksa za ozakonjenje objekata 787.278,32   787.278,32 

742351 Prihod opštinske uprave 1.100.000,00   1.100.000,00 

  UKUPNO 16.912.278,32 0,00 16.912.278,32 
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743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST       

743324 Kazne za saobraćajne prekršaje 3.600.000,00   3.600.000,00 

743353 Mandatne kazne 200.000,00 0,00  200.000,00 

  UKUPNO 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 

  TEKUĆI DOBR.TRANSF.OD FIZ.I PRAV.LICA       

744151 Tekući dobrovoljni transferi od fiz. I pr. Lica 0,00 125.000,00 125.000,00 

  UKUPNO 0,00 125.000,00 125.000,00 

745000 MEŠOVITI I NEODREDJENI PRIHODI       

745151 Ostali prihodi opštine-Prihodi OU 2.500.000,00 0,00  2.500.000,00 

  UKUPNO 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

771000 
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU 
RASHODA       

772114 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 900.000,00 0,00  900.000,00 

  UKUPNO 900.000,00 0,00 900.000,00 

  PRODAJA NEPOKRETNOSTI U KORIST OPŠTINA       

811153 Prim.od otplate stanova 50.000,00 0,00 50.000,00 

841151 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština 0,00 0,00 0,00 

  UKUPNO 50.000,00 0,00 50.000,00 

911000 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA       

911451 Primanja od kredita 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 

  UKUPNO 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 

  Sopstveni prihodi indirektnih korisnika   5.083.000,00 5.083.000,00 

  UKUPNO PRIHODI 790.500.000,00 12.278.000,00 802.778.000,00 

 

Član 4. 
Rashod i  izdaci budžeta po osnovnim namenama i ekonomskoj  klasifikaciji i utvrdjuju se u sledećim iznosima: 

Tabelarni pregled plan rashoda i izdataka - prema ekonomskoj klasifikaciji  

  PLAN RASHODA 2018  Plan rashoda Ukupno 

K-to Naziv konta   iz drugih izvora   

1 2 3 4 5 

410 RASHODI ZA ZAPOSLENE       

411 Plate dodaci i naknade zaposlenima 114.168.800,00 3.500.000,00 117.668.800,00  

412 Soc.doprinosi na teret poslodavca 20.475.200,00 800.000,00 21.275.200,00  

413 Naknade u naturi 250.000,00   250.000,00  

414 Socijalna davanja zaposlenima 1.340.000,00 0,00 1.340.000,00  

415 Naknade za zaposlene-prevoz 4.945.000,00 0,00 4.945.000,00  

416 Bonusi,nagrade, jub.nagrade 550.000,00 0,00 550.000,00  

  UKUPNO 141.729.000,00 4.300.000,00 146.029.000,00 

420 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA       

421 Stalni troškovi 44.821.354,90 1.133.000,00 45.954.354,90  

422 Troškovi putovanja 1.164.000,00 560.000,00 1.724.000,00  

423 Usluge po ugovoru 116.586.800,00 3.351.000,00 119.937.800,00  

424 Specijalizovane usluge 29.720.000,00 499.000,00 30.219.000,00  

425 Tekuće popravke i održavanje 10.559.000,00 805.000,00 11.364.000,00  
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426 Materijal 13.057.400,00 720.000,00 13.777.400,00  

  UKUPNO 215.908.554,90 7.068.000,00 222.976.554,90 

440 OTPLATA KAMATA       

441 Kamate na kredite 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00  

  UKUPNO 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 

450 SUBVENCIJE       

451 Subvencije javnih nefinansijskim korpor. 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00  

  UKUPNO 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

460 DOTACIJE I TRANSFERI         

463 Transferi oslalim nivoima vlasti 98.015.500,00 0,00 98.015.500,00  

464 Transferi oslalim nivoima vlasti 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00  

  UKUPNO 112.115.500,00 0,00 112.115.500,00 

465 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI       

465 ostale tekuće dotacije i transferi 15.119.000,00 0,00 15.119.000,00  

  UKUPNO 15.119.000,00 0,00 15.119.000,00 

470 SOCIJALNA POMOĆ       

472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 38.410.000,00 0,00 38.410.000,00  

  UKUPNO 38.410.000,00 0,00 38.410.000,00 

480 OSTALI RASHODI       

481 Donacije nevladinim organizacijama 19.061.307,10 0,00 19.061.307,10  

482 Porezi, kazne i takse 398.000,00 10.000,00 408.000,00  

483 Novčane kazne  14.637.400,00 0,00 14.637.400,00  

484 Naknada štete po rešenju sudova 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00  

  UKUPNO 35.596707,10 10.000,00 35.606.707,10 

  ADMINISTR.TRANSF.IZ BUDŽ.OD DIR.IND.KORISNIKA       

499 Sredstva rezerve 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00  

  UKUPNO 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

510 OSNOVNA SREDSTVA       

511 Izgradnja objekata 191.563.738,00 0,00 191.563.738,00  

512 Mašine i oprema 3.558.500,00 860.000,00 4.418.500,00  

513 Ostale nekretnine i oprema  499.000,00   499.000,00  

515 Nematerijalna imovina   40.000,00 40.000,00  

  UKUPNO 195.621.238,00 900.000,00 196.521.238,00 

610 OTPLATA GLAVNICE       

611 Otplata kredita-glavnica 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00  

621 Učešće kapitala u domaćim nef. j.p     0,00  

  UKUPNO 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 

  UKUPNI RASHODI 790.500.000,00 12.278.000,00 802.778.000,00 

 
Član 5. 

Ukupni rashodi i izdaci iz člana 2. ove odluke koriste se za sledeće programe:  
PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA ZA 2018. GODINU:  

r.br. 
br. 
PA Broj i naziv programa 2018  Iznos  Iznos  

1 1101 Program 1. Urbanističko i prostorno planiranje 28.112.000,00 0,00 28.112.000,00 
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2 1102 Program 2. Komunalna delatnost 

98.701.738,00 0,00 98.701.738,00 

3 1501 Program 3. Lokalni ekonomski razvoj 
10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 

4 1502 Program 4. Razvoj turizma 
11.592.500,00 350.000,00 11.942.500,00 

5 0101 Program 5. Razvoj poljoprivrede 
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 

6 
0401 Program 6. Zaštita životne sredine 

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 

7 0701 Program 7. Putna infrastruktura 
4.500.000,00   4.500.000,00 

8 2001 Program 8. Predškolsko vaspitanje 54.318.000,00 7.070.000,00 61.388.000,00 

9 2002 Program 9. Osnovno obrazovanje 
60.631.000,00 0,00 60.631.000,00 

10 
2003 Program 10. Srednje obrazovanje 

10.300.000,00 0,00 10.300.000,00 

11 0901 Program 11. Socijalna i dečja zaštita 
68.644.500,00 0,00 68.644.500,00 

12  1801 Program 12. Zdravstvena zaštita 
14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 

13 1201 Program 13. Razvoj kulture 
129.265.400,00 4.733.000,00 133.998.400,00 

14 
1301 Program 14. Razvoj omladine i sporta 

21.130.000,00 0,00 21.130.000,00 

15 0602 Program 15. Lokalna samouprava 
182.783.554,90 125.000,00 182.908.554,90 

16 
0603 Program 16. Politički sistem lokalne samouprave 

52.321.307,10 0,00 52.321.307,10 

UKUPAN IZNOS PROGRAMA: 790.500.000,00 12.278.000,00 802.778.000,00 

 
Član 6.  

Prihodi i primanja i rashodi i izdaci u budžeta opštine Kovačica utvrđeni su u sledećim iznosima a kako je to prikazano  u sledećem 
tabelarnom pregledu: 

UTVRĐ. SUFICITA - DEFICITA PO  BUDŽETU  ZA 2018  

R.br. Šifra OPIS   

  ek. klasif.     

    A PRIMANJA I IZDACI IZ BUDŽETA   

    I UKUPNA PRIMANJA (ukupna raspoloživa sr. u 2018) 718.778.000,00 

  321 Preneta sredstva 4.593.800,00 

  7 TEKUĆI PRIHODI 714.134.200,00 

1 71 1. Poreski prihodi 344.102.000,00 

  711 1,1. Porez na dohodak, dobit i kapit. Dobitke 207.250.000,00 

  712 1,2. Porez na fond zarada   

  713 Porez na imovinu 99.000.000,00 

  714 1.4. Porez na dobra i usluge(PDV) 29.852.000,00 

  716+719 1.6. Ostali poreski prihodi 8.000.000,00 

2 74+77+78 2. Neposredni prihodi 63.090.278,00 

  7411 Od toga naplaćene kamate   

3 8 3. Prihodi od prodaje nefinansijske imovine 50.000,00 

4 731+732 4. Donacije   

5 733 5. Transferi 306.941.922,00 

    II UKUPNI IZDACI 783.178.000,00 

  4 TEKUĆI RASHODI 586.656.762,00 

1 41 Rashodi za zaposlene 146.029.000,00 

2 42 Korišćenje roba i usluga 222.994.930,00 

3 44 Otplata kamata 4.400.000,00 

4 45 Subvencije 5.000.000,00 
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5 465 Transferi ostalim nivoima 15.119.000,00 

6 47 Prava iz socijalnog osiguranja 38.410.000,00 

7 48+49 Ostali rashodi 42.588.332,00 

8 4631+4641 TEKUĆI TRANSFERI 112.115.500,00 

9 5 KAPITALNI RASHODI 196.521.238,00 

  (7+8)-(4+5) III BUDŽETSKI SUFICIT-DEFICIT (I-II) -64.400.000,00 

    UKUPNI  FINANSIJSKI  REZULTAT (III+IV) -64.400.000,00 

    
B PRIMANJA I IZDACI PO OSNOVU OTPLATE DATIH KREDITA I 
PRODAJE ODNOSNO NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE    

  92 
IV PRIMANJA PO OSNOVU OTPLATE DATIH KREDITA I PRODAJE 
ODNOSNO NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE   

  62 
V IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE 
IMOVINE   

  92-62 

VI PRIMANJA PO OSNOVU OTPLATE KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE 
IMOVINE MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE 
FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V)   

    C ZADUŽIVANJE I OTPLATA DUGA    

  91 VII PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA 84.000.000,00 

  911 Primanja od domaćih zaduživanja 84.000.000,00 

  9113-9114 1.1. Primanja kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka  84.000.000,00 

  61 VIII OTPLATA GLAVNICE  19.600.000,00 

  611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 19.600.000,00 

  6113+6114 Otplata glavnice javnim finansijskim institucijama i posl, bankama 19.600.000,00 

    IX PROMENA STANJA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII) 64.400.000,00 

    X NETO FINANSIRANJE (VI+VII-VIII-IX=III) 64.400.000,00 

ek kl A)RAČUN PRIHODA I PRIMANJA   

7+8 Ukupni prihodi i primanja ostvareni od prodaje nefinansjske imovine 714.184.200,00 

4+5 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijke imovine 783.178.000,00 

(7+8)-(4+5) Budžetski  deficit  -68.993.800,00 

((7+8)-(4+5)-62) Ukupan fiskalni deficit -68.993.800,00 

  B)RAČUN FINANSIRANJA   

91 Primanja od zaduživanja 84.000.000,00 

92 Primanja od prodaje finansijske imovine 0,00 

61 Izdaci za otplatu glavnice duga 19.600.000,00 

(91+92)-(61+6211) Neto finansiranje 64.400.000,00 

((7+8)-(4+5)-
62)+(91+92)-

(6211+61) Ukupan fiskalni suficit + neto finansiranje -4.593.800,00 

  C) DODATNI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA 12.278.000,00 
 
Primarni budžetski deficit u visini od 64.400.000,00 dinara uvećan za otplatu duga u visini od 19.600.000,00 dinara iznosi 

84.000.000,00 dinara i biće pokriven primanjima od zaduživanja u iznosu od 84.000.000,00 dinara. 
Član 7. 
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 Planirani kapitalni izdaci budžetskih korisnika za 2018, 2019 i 2020.godinu iskazuju se u sledećem pregledu: 

 PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA U 2018. GODINI  
ek. 
kl. OPIS       

    2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

  Kapitalne investicije opštine       

511 Projektno planiranje  20.612.000,00     

511 Projektno planiranje -generalni urbanistički plan 7.500.000,00     

511 Asfaltiranje ulica u naseljenim mestima- Samoš 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

511 Osvetljenje u Crepaji 8.040.000,00     

511 Izgradnja vašarišta u Debeljači 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 

511 Vodovodna mreža u Kovačici 26.161.738,00 20.000.000,00 10.000.000,00 

511 Odlaganje otpada - kaseta 30.000.000,00     

511 Projekat "100 topola" Crepaja 5.000.000,00     

511 Hala u Crepaji   100.000.000,00 10.000.000,00 

511 Uređenje trga u Kovačici - kućice   5.000.000,00   

  Ukupno kapitalne investicije opštine 121.313.738,00 144.000.000,00 30.000.000,00 

  Ostale kapitalne  investicije       

511 DK Padina rekonstrukcija  70.000.000,00     

511 DK Kovačica rekonstrukcija   20.000.000,00 20.000.000,00 

511 DK Debaljača   20.000.000,00 20.000.000,00 

  Svega: 70.000.000,00     

  Mašine i oprema        

512 Nabavka administrativne opreme  - iz budžeta 3.808.500,00     

512 Nabavka administrativne opreme  - iz drugih izvora 860.000,00     

513 
Ostale nekretnine i oprema - pomoćni objekti za 
stanove u zgradi 499.000,00     

515 Nematerijalna imovina - knjige 40.000,00     

  Svega mašine i oprema  5.207.500,00     

  UKUPNO 196.521.238,00 184.000.000,00 70.000.000,00 

 
 

Član 8. 
 

Ukupni rashodi i izdaci rasporedjeni su po korisnicima i vrstama izdataka u Posebnom delu budžeta za 2018. godinu i to na sledeći 
način: 
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POSEBNI DEO BUDŽETA ZA 2018. GODINU  

Raz
. Gl. Funk Prog. Pozic. ek.k O P I S  Odluka   

 Rashodi iz 
drugih izvora   Ukupno rashodi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           SKUPŠTINA OPŠTINE       

      2101     

PROGRAM 16- POLITIČKI 
SISTEM LOKALNE 
SAMOUPRAVE       

      
2101-
0001     Funkcionisanje lokalne samouprave       

  1,1 110       Izvršni i zakonodavni organi       

        1 411 Plate i dodaci zaposlenih 4.210.000,00    4.210.000,00  

        2 412 Dopr.na teret poslodavca 755.000,00    755.000,00  

        3 415 Naknade troškova zaposlenih 260.000,00    260.000,00  

        4 414 Socijalna davanja zaposlenim 160.000,00      

        5 421 Stalni troškovi 2.400.000,00    2.400.000,00  

        6 422 Troškovi putovanja 50.000,00    50.000,00  

        7 423 Usluge po ugovoru 13.000.000,00    13.000.000,00  

        8 425 Tekuće popravke i održavanje 300.000,00    300.000,00  

        9 426 Materijal 800.000,00    800.000,00  

        10 465 ostali transferi 500.000,00    500.000,00  

            Izvori finans,za funkc.110       

          01 Prihodi iz budžeta 22.435.000,00    22.435.000,00  

            Ukup za funk. 110 22.435.000,00    22.435.000,00  

    2101     

PROGRAM 16- POLITIČKI 
SISTEM LOKALNE 
SAMOUPRAVE       

      
2101-
0001     Funkcionisanje Skuštine       

    160       
Opšte javne usluge nekvalifikovane 
na drugom mestu       

        11 481 
Dotacije nevladinim organizacijama - 
članstvo ispred političke stranke 361.307,10    361.307,10  

            Izvori finans,za funkc.160       

          01 Prihodi iz budžeta 361.307,10    361.307,10  

            Ukup za funk. 160  361.307,10    361.307,10  

            

UKUPNO PROGRAM 16- 
POLITIČKI SISTEM LOKALNE 
SAMOUPRAVE 22.796.307,10    22.796.307,10  

            UKUPNO ZA RAZDEO 1 22.796.307,10    22.796.307,10  

2           
KABINET PREDSEDNIKA 
OPŠTINE       
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      2101     

PROGRAM 16- POLITIČKI 
SISTEM LOKALNE 
SAMOUPRAVE       

  2,1   
2102-
0002     Funkcionisanje izvršnih organa        

    110       Izvršni i zakonodavni organi       

        12 411 Plate i dodaci zaposlenih 5.500.000,00    5.500.000,00  

        13 412 Dopr.na teret poslodavca 985.000,00    985.000,00  

        14 415 Naknada troškova za zaposlene 260.000,00    260.000,00  

        15 421 Stalni troškovi 700.000,00    700.000,00  

        16 422 Troškovi putovanja 100.000,00    100.000,00  

        17 423 Usluge po ugovoru 4.000.000,00    4.000.000,00  

        18 425 Tekuće popravke i održavanje 300.000,00    300.000,00  

        19 426 Materijal 700.000,00    700.000,00  

        20 465 Ostali transferi 630.000,00    630.000,00  

            Izvori finans,za funkc.110       

        01 Prihodi iz budžeta 13.175.000,00    13.175.000,00  

            Ukup za funk.110 glava 2.1 13.175.000,00    13.175.000,00  

            

UKUPNO PROGRAM 16- 
POLITIČKI SISTEM LOKALNE 
SAMOUPRAVE 13.175.000,00    13.175.000,00  

            UKUPNO ZA RAZDEO 2 13.175.000,00    13.175.000,00  

3           OPŠTINSKO VEĆE       

      2101     

PROGRAM 16- POLITIČKI 
SISTEM LOKALNE 
SAMOUPRAVE       

  3,1   
2102-
0002     Funkcionisanje izvršnih organa        

  110       Izvršni i zakonodavni organi       

        21 423 Usluge po ugovoru 15.800.000,00    15.800.000,00  

        22 426 Materijal 50.000,00    50.000,00  

        23 465 Ostale dotacije i transferi 500.000,00    500.000,00  

            Izvori finans,za funkc.110       

          01 Prihodi iz budžeta 16.350.000,00    16.350.000,00  

            Ukupno za funkciju 110 i gl. 3.1  16.350.000,00    16.350.000,00  

            

UKUPNO PROGRAM 16- 
POLITIČKI SISTEM LOKALNE 
SAMOUPRAVE 16.350.000,00    16.350.000,00  

            UKUPNO ZA RAZDEO 3 16.350.000,00    16.350.000,00  

4           
OPŠTINSKO JAVNO 
PRAVOBRANILAŠTVO       

      0602     
PROGRAM 15- LOKALNA 
SAMOUPRAVA       

  4,1   
0602-
0004     Opštinsko pravobranilaštvo       
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    110       Izvršni i zakonodavni organi       

        24 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.650.000,00    1.650.000,00  

        25 412 Dopr.na teret poslodavca 296.000,00    296.000,00  

        26 415 Naknada troškova za zaposlene 220.000,00    220.000,00  

        27 421 Stalni troškovi 25.000,00    25.000,00  

        28 422 Troškovi putovanja 100.000,00    100.000,00  

        29 423 Usluge po ugovoru 200.000,00    200.000,00  

        30 426 Materijal 30.000,00    30.000,00  

        31 465 Ostali transferi 22.000,00    22.000,00  

            Izvori finans,za funkc.110       

          01 Prihodi iz budžeta 2.543.000,00    2.543.000,00  

            Ukup za funk. 110 glava 4.1 2.543.000,00    2.543.000,00  

            
UKUPNO PROGRAM 15 - 
LOKALNA SAMOUPRAVA 2.543.000,00    2.543.000,00  

            UKUPNO ZA RAZDEO 4 2.543.000,00    2.543.000,00  

5           OPŠTINSKA UPRAVA       

  5,1   0602     
PROGRAM 15- LOKALNA 
SAMOUPRAVA       

      
0602-
0001     Funkcionisanje lokalne samouprave       

    130       Opšte usluge       

        32 411 Plate i dodaci zaposlenih 50.870.000,00    50.870.000,00  

        33 412 Dopr.na teret poslodavca 9.106.000,00    9.106.000,00  

        34 413 Naknade u naturi 250.000,00    250.000,00  

        35 414 Socijalna davanja zaposlenim 1.000.000,00    1.000.000,00  

        36 415 Naknada za prevoz na posao 2.400.000,00    2.400.000,00  

        37 416 bonusi, nagrade, jub.nagrade 280.000,00    280.000,00  

        38 421 Stalni troškovi 12.000.000,00    12.000.000,00  

        39 422 Troškovi putovanja 350.000,00    350.000,00  

        40 423 Usluge po ugovoru 22.800.000,00    22.800.000,00  

        41 423 Ostale opšte usluge 2.740.000,00    2.740.000,00  

        42 423 Usluge po ugovoru  4.950.000,00    4.950.000,00  

        43 424 Specijalizovane usluge 50.000,00    50.000,00  

        44 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000,00    1.000.000,00  

        45 426 Materijal 2.650.000,00    2.650.000,00  

        46 465 ostali transferi 6.000.000,00    6.000.000,00  

        47 481 Dotacije udruženjima   2.500.000,00    2.500.000,00  

        48 482 Porezi, obaveze, takse,kazne 250.000,00    250.000,00  

        49 483 Novčane kazne po rešenju sudova 14.637.400,00    14.637.400,00  

        50 512 Ulaganja u osn.sred.mašine.opr 1.500.000,00    1.500.000,00  

            Izvori fin.za glavu 3 funkciju 130       

          01 Prihodi iz budžeta 135.093.400,00    135.093.400,00  
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          13 
Nerasporedjeni višak iz prethodne 
godine 240.000,00    240.000,00  

            Ukupno za funkciju 130  135.333.400,00    135.333.400,00  

      
0602-
0001     Funkcionisanje lokalne samouprave       

    160       
Opšte javne usluge koje nisu kval. 
Na dr. Mestu       

        51 421 Platni promet i bank.usluge 1.102.354,90    1.102.354,90  

            Izvori finansiranja za fun.160        

          01 Prihodi iz budžeta 1.102.354,90    1.102.354,90  

            UKUPNO za funkc.160  1.102.354,90    1.102.354,90  

    220       Civilna zaštita       

        52 423 Usluge po ugovoru 50.000,00    50.000,00  

        53 426 Materijal 100.000,00    100.000,00  

        54 512 Mašine i oprema 850.000,00    850.000,00  

            
Izvori fin.za funkc.220  i pr 0602-
0001       

          01 Prihodi iz budžeta 1.000.000,00    1.000.000,00  

            Ukup.za funkc.220  1.000.000,00    1.000.000,00  

      
0602-
0003     Servisiranje javnog duga       

    170       Transakcije vezane za javni dug       

        55 441 Otplata kamate 4.400.000,00    4.400.000,00  

        56 611 Otplata glavnice 19.600.000,00    19.600.000,00  

            Izvpri finansiranja za funkciju 170       

          01 Prihodi iz budžeta 24.000.000,00    24.000.000,00  

            Ukup za funk. 170  24.000.000,00    24.000.000,00  

      
0602-
0007     

Funkcionisanje nacionalnih saveta 
nacionalnih manjina       

    160       
Opšte javne usluge nekvalifikovane na 
drugom mestu       

        57 481 
Dotacije nacional.savetima 
nac.manjina 200.000,00    200.000,00  

            Izvori finans,za funkc.160       

          01 Prihodi iz budžeta 200.000,00    200.000,00  

            Ukup za funk. 160 glava  200.000,00    200.000,00  

      
0602-
0009     Tekuća budžetska rezerva       

    160       
Opšte usluge koje nisu klasifik.na 
drugom mestu       

        58 499 Tekuća rezerva 5.000.000,00    5.000.000,00  

            Izvori finans,za funkc.160        

          01 Prihodi iz budžeta 5.000.000,00    5.000.000,00  

            Ukup za funk. 160  5.000.000,00    5.000.000,00  

      
0602-
0010     Stalna budžetska rezerva       
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    160       
Opšte usluge koje nisu klasifik.na 
drugom mestu       

        59 499 Stalna rezerva 2.000.000,00    2.000.000,00  

            Izvori finans,za funkc.160        

          01 Prihodi iz budžeta 2.000.000,00    2.000.000,00  

            Ukup za funk. 160  2.000.000,00    2.000.000,00  

      
0602-
P-1     Strategija razvoja opštine Kovačica       

        60 423 Usluge po ugovoru 616.800,00    616.800,00  

            Izvori finans,za funkc.160        

          13 
Nerasporedjeni višak iz prethodne 
godine 616.800,00    616.800,00  

            Ukup za funk. 160 P -1 616.800,00    616.800,00  

            
UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 15 - 
LOKALNA SMAOUPRAVA 169.252.554,90    169.252.554,90  

      1101     

PROGRAM 1- STANOVANJE 
URBANIZAM I PROSTORNO 
PLANIRANJE       

      1101-0001   Prostorno i urbanističko planiranje       

    474       Višenamenski razvojni projekti       

        61 511 Projektna dokumentacija  20.612.000,00    20.612.000,00  

        62 511 
Projektna dokumentacija -plan 
generalne regulacije 7.500.000,00    7.500.000,00  

            Izvori finansiranja za fun.474       

          01 Prihodi iz budžeta 27.500.000,00      

          13 
Nerasporedjeni višak iz prethodne 
godine 612.000,00    612.000,00  

            UKUPNO za funkc.474 28.112.000,00    28.112.000,00  

            

UKUPNO PROGRAM 1- 
URBANISTIČKO I PROSTORNO 
PLANIRANJE 28.112.000,00    28.112.000,00  

      1102     
PROGRAM 2- KOMUNALNA 
DELATNOST       

      1102-0001     
Upravljanje/održavanje javnim 
osvetljenjem       

    640       Usluge rasvete       

        63 425 
Tekuće popravke i održavanje po 
svim naseljenim mestima  3.000.000,00    3.000.000,00  

            Izvori funkc.640       

          01 Prihodi iz budžeta 3.000.000,00    3.000.000,00  

            Ukup.za funkc.640  3.000.000,00    3.000.000,00  

      1102-0001     
Upravljanje/održavanje javnim 
osvetljenjem       

    640       Usluge rasvete       

        64 511 Osvetljenje u Crepaji 8.040.000,00    8.040.000,00  
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            Izvori za funkc.640       

          01 Prihodi iz budžeta 8.040.000,00    8.040.000,00  

            Ukup.za funkc.640  8.040.000,00    8.040.000,00  

      1102-0002     Održavanje javnih zelenih površina       

    560       
Zaštita životne sredine 
nekvalifikovana na drugom mestu        

        65 423 Usluge po ugovoru  3.600.000,00    3.600.000,00  

            Izvori finans.za funkc.560       

          01 Prihodi iz budžeta 3.600.000,00    3.600.000,00  

            Ukupno za func.560  3.600.000,00    3.600.000,00  

      1102-0003     
Održavanje čistoće na površinama 
javne namene        

    560       
Zaštita životne sredine 
nekvalifikovana na drugom mestu        

        66 424 
Specijalizovane usluge (održavanje 
puteva) 1.400.000,00    1.400.000,00  

            Izvori fin.za funkc.560       

          01 Prihodi iz budžeta 1.400.000,00    1.400.000,00  

            Ukupno za funkc.560 1.400.000,00    1.400.000,00  

      1102-0004   Zoohigjena       

    560       Zaštita životne sredine       

        67 424 
Specijalizovane usluge (dezins. i 
deratizacija) 13.200.000,00    13.200.000,00  

        68 424 Specijalizovane usluge  4.800.000,00    4.800.000,00  

        69 484 Naknada štete po rešenju sudova 1.500.000,00    1.500.000,00  

            Izvori finansiranja za fun.560       

          01 Prihodi iz budžeta 19.500.000,00    19.500.000,00  

            UKUPNO za funkc.560  19.500.000,00    19.500.000,00  

    630       Vodosnabdevanje       

      1102 - P-2     Vodovodna mreža u Kovačici       

        70 511 Izgradnja zgrada i objekata 26.161.738,00    26.161.738,00  

            Izvori fin.za funkc.630 i1102-P-2       

          07 Transferi od ostalih nivoa vlasti 10.000.000,00    10.000.000,00  

          01 Prihodi iz budžeta 6.161.738,00    6.161.738,00  

          10 Primanja od domaćih zaduživanja 10.000.000,00      

            Ukupno stanica za filt. Vode 26.161.738,00    26.161.738,00  

      1102-P-3     Eko česma u Idvoru       

        71 512 Izgradnja zgrada i objekata 250.000,00    250.000,00  

            Izvori fin za P - 3       

          01 Prihodi iz budžeta 250.000,00    250.000,00  
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            Ukupno  za 1002 - P3 250.000,00    250.000,00  

            Izvori fin.za funkc.630        

          07 Transferi od ostalih nivoa vlasti 10.000.000,00    10.000.000,00  

          01 Prihodi iz budžeta 6.161.738,00    6.161.738,00  

            UKUPNO funkc. 630 26.411.738,00    26.411.738,00  

    474       Višenamenski razvojni projekti       

      1102 - P4     Izgradnja vašarišta u Debeljači       

        72 511 Izgradnje zgrada i objekata 20.000.000,00    20.000.000,00  

            Izvori fin za f-ju 474 - P4       

          10 Primanja od domaćih zaduživanja 20.000.000,00    20.000.000,00  

            Ukupno za funkciju 474 - P4 20.000.000,00    20.000.000,00  

            
UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 2 - 
KOMUNALNA DELATNOST 81.951.738,00    81.951.738,00  

      1501     
PROGRAM 3 - LOKALNI 
EKONOMSKI RAZVOJ       

      1501-0001     
Unapređenje privrednog i 
investicionog ambijenta       

    411       
Opšti ekonomski i komercijalni 
poslovi       

        73 451 
Subvencije javnim nefinansijskim 
pred. 5.000.000,00    5.000.000,00  

        74 423 

Usluge po ugovoru - nadzor, 
koordinacija i bezbednost na radu - 
investicije 5.800.000,00    5.800.000,00  

            Izvori finansiranja       

          01 Prihodi iz budžeta 10.800.000,00    10.800.000,00  

            

UKUPNO ZA PROGRAM 3- 
LOKALNI EKONOMSKI 
RAZVOJ 10.800.000,00    10.800.000,00  

      0101     
PROGRAM 5. RAZVOJ 
POLJOPRIVREDE       

    0101-0001     

Podrška za sprovođenje 
poljoprivredne politie u lokalnoj 
zajednici       

    421       
Poljoprivreda, šumarstvo, lov i 
ribol.       

        75 424 Specijalizovane usluge 4.000.000,00    4.000.000,00  

        76 424 Spec.usl (vetrozaštitni pojasevi) 1.000.000,00    1.000.000,00  

            Izvori fin.za funkc.421       

          01 Prihodi iz budžeta 5.000.000,00    5.000.000,00  

            Ukupno za funkc.421  5.000.000,00    5.000.000,00  

      0101-0001     

Podrška za sprovođenje 
poljoprivredne politike u lokalnoj 
zajednici       
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    421       Poljoprivreda       

        77 423 
Usluge po ugovoru - za rad komisije i 
ostali rashodi komasacije 2.000.000,00    2.000.000,00  

        78 424 Spec.usluge  4.000.000,00    4.000.000,00  

            
Izvori fin.za funkc.421 gl.3.8 i pr 
0101-0001       

          07 Transferi od ostalih nivoa vlasti 6.000.000,00    6.000.000,00  

            Ukupno za funkc.421  6.000.000,00    6.000.000,00  

    421 0101-0002     Mere podrške ruralnom razvoju       

    421       
Poljoprivreda, šumarstvo, lov i 
ribolov       

        79 481 

Dotacije udruženjima 
poljoprivrednika, ekologija, lov i 
ribolov 2.000.000,00   2.000.000,00  

            Izvori fin.za funkc.421       

          01 Prihodi iz budžeta 2.000.000,00    2.000.000,00  

            Ukupno za funkc.421  2.000.000,00    2.000.000,00  

            
UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 5 - 
RAZVOJ POLJOPRIVREDE  13.000.000,00    13.000.000,00  

      0401     
PROGRAM 6. ZAŠTITA 
ŽIVOTNE SREDINE       

    510       Upravljanje otpadom       

      0401-P5     Odlaganje otpada        

        80 511 Izgradnja zgrada i objekata 30.000.000,00    30.000.000,00  

            Izvori fin.za funkc.510 i1102-P-5       

          01 Prihodi iz budžeta 0,00    0,00  

          10 Primanja od domaćih zaduživanja 30.000.000,00    30.000.000,00  

            Ukupno odlaganje otpada:       

            UKUPNO funkc. 510 30.000.000,00    30.000.000,00  

            
UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 5 - 
RAZVOJ POLJOPRIVREDE  30.000.000,00    30.000.000,00  

      0701     

Program 7 - ORGANIZACIJA 
SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA 
INFRASTRUKTURA       

      0701-0002     
Upravljanje i održavanje 
saobraćajne infrastrukture       

    360       
Javni red i bezbednost 
neklasifikovana na drugom mestu        

        81 423 Usluge po ugovoru 500.000,00    500.000,00  

            Izvori fin.za funkc.360,        

          01 Prihodi iz budžeta 500.000,00    500.000,00  
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            Ukupno za funkc.360 500.000,00    500.000,00  

      0701-0002     
Održavanje saobraćajne 
infrastrukture       

    451       Drumski saobraćaj        

        82 511 Asfaltiranje ulice u Samošu 4.000.000,00    4.000.000,00  

            Izvori fin.za  funkc.451        

          10 Primanja od domaćih zaduživanja 4.000.000,00    4.000.000,00  

            Ukupno za funkc.451  4.000.000,00    4.000.000,00  

            

UKUPNO PROGRAM 7 -  
ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA 
I SAOBRAĆAJNA 
INFRASTRUKTURA 4.500.000,00    4.500.000,00  

      2002     
PROGRAM 9 : OSNOVNO  
OBRAZOVANJE I VASPITANJE       

      2002-0001     Funkcionisanje osnovnih škola       

    912       Osnovno obrazovanje       

        83 472 
Regres učeničkih prevoza-
spec.potrebe i IRK 1.100.000,00    1.100.000,00  

        84 463 Smeštaj dece i ishrana 1.200.000,00    1.200.000,00  

        85 463 
Školska takmičenja osnovnih škola iz 
predmetne nastave i kulture 1.100.000,00    1.100.000,00  

        86 463 Šta znaš o saobraćaju takmičenje 90.000,00    90.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.912        

          O1 Prihodi iz budžeta 3.490.000,00    3.490.000,00  

            UKUPNO za funk.912  3.490.000,00    3.490.000,00  

    912       
Muzička škola "J.Marinković" 
Zrenjanin       

        87 463 Transferi ostalim nivoima vlasti       

            415 Naknada zaposlenim-prevoz 600.000,00    600.000,00  

            
Izvori fin.za funkc.912, gl.3,38 PA 
2002-0001       

          01 Prihodi iz budžeta 600.000,00    600.000,00  

            Ukupno za funkc.912.       

            
UKUPNO MUZIČKA ŠKOLA, 
funkc.912 600.000,00    600.000,00  

            

UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 9 - 
OSNOVNO OBRAZOVANJE I 
VASPITANJE 4.090.000,00    4.090.000,00  

      2003     
PROGRAM 10 : SREDNJE  
OBRAZOVANJE I VASPITANJE       
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      2003-0001     Funkcionisanje srednjih škola       

    920       Srednje obrazovanje       

        88 463 Smeštaj dece  200.000,00    200.000,00  

        89 463 
Takmičenje u predmetnoj nastavi za 
gimnaziju 200.000,00    200.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.920        

          O1 Prihodi iz budžeta 400.000,00    400.000,00  

            UKUPNO za funk.920  400.000,00    400.000,00  

            

UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 10 - 
SREDNJE OBRAZOVANJE I 
VASPITANJE 400.000,00    400.000,00  

      0901     
Program 11: SOCIJALNA I 
DEČJA ZAŠTITA       

      0901-0001     Socijalne pomoći- izbeglice       

    090       
Socijalna pomoć nekvalifikovana na 
drugom mestu        

        90 472 Naknade za soc.zaštitu iz budžeta 2.875.000,00    2.875.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.090        

          O1 Prihodi iz budžeta 400.000,00    400.000,00  

          13 
Nerasporedjeni višak iz prethodne 
godine 2.475.000,00    2.475.000,00  

            UKUPNO za funk.090 2.875.000,00    2.875.000,00  

      0901-0003     Dnevne usluge u zajednici       

    090       
Socijalna pomoć nekvalifikovana na 
drugom mestu        

        91 423 Usluge po ugovoru 2.250.000,00    2.250.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.090        

          O1 Prihodi iz budžeta 2.250.000,00    2.250.000,00  

            UKUPNO za funk.090 2.250.000,00    2.250.000,00  

      0901-0006     Podrška deci i porodici sa decom       

    040       Porodica i deca       

        92 472 Regres učeničkih prevoza 24.300.000,00    24.300.000,00  

        93 472 
Pokrajinske subvencije- regres 
stud.prevoza 300.000,00    300.000,00  

        94 472 
Pokrajinske subvencije- regres 
učenič.prevoza 3.200.000,00    3.200.000,00  

        95 472 
Regres učeničkih prevoza- 
spec.potrebe IRK 1.385.000,00    1.385.000,00  

        96 472 
Naknade za soc.zaštitu iz budžeta - 
pomoć porodiljama 5.000.000,00    5.000.000,00  
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            Izvori finansiranja za funk.040       

          O1 Prihodi iz budžeta 30.685.000,00    30.685.000,00  

          07 Tranferi od ostalih nivoa vlasti 3.500.000,00    3.500.000,00  

            UKUPNO za funk.040 34.185.000,00    34.185.000,00  

      0901-0005     Aktivnosti Crvenog krsta       

    090       Ostale tekuće dotacije i transferi       

        97 465 Ostale tekuće donacije i transferi 1.400.000,00    1.400.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.090       

          O1 Prihodi iz budžeta 1.400.000,00    1.400.000,00  

            UKUPNO za funk.090  1.400.000,00    1.400.000,00  

      0901-0007     
Podrška radjanju i roditeljstvu 
(vantelesna oplodnja)        

    732       Specijalizovane bolničke usluge       

        98 472 Naknade za soc.zaštitu iz budžeta 250.000,00    250.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.732        

          O1 Prihodi iz budžeta 250.000,00    250.000,00  

            UKUPNO za funk.732  250.000,00    250.000,00  

            
UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 11 - 
SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA 40.960.000,00    40.960.000,00  

      1201     Program 13: RAZVOJ KULTURE       

      1201-0002     
Podsticaj kulturnom i umetničkom 
stvaralaštvu       

    820       Usluge kulture       

        99 421 Stalni troškovi- Istorijski arhiv 340.000,00    340.000,00  

        100 423 Zavod za zaštitu spomenika kulture 300.000,00    300.000,00  

        101 481 Dotacije NVO i udruženja građana 2.000.000,00    2.000.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.820,       

          O1 Prihodi iz budžeta 2.640.000,00    2.640.000,00  

            UKUPNO za funk.820  2.640.000,00    2.640.000,00  

      1201-0003     

Unapređenje sistema očuvanja i 
predstavljanja kulturno-istorijskog 
nasleđa       

    840       Verske i ostale usluge zajednice       

        102 481 Dotacije verskim zajednicama 2.000.000,00    2.000.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.840       
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          O1 Prihodi iz budžeta 2.000.000,00    2.000.000,00  

            UKUPNO za funk.840  2.000.000,00    2.000.000,00  

      1201-0004     

Ostvarivanje i unapređenje javnog 
interesa u oblasti javnog 
informisanja       

    830       Usluge emitovanja i štampanja       

        103 423 
Sufinansiranje projekata medijskog sadržaja 
u oblasti javnog informisanja 10.000.000,00    10.000.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.830,        

          O1 Prihodi iz budžeta 10.000.000,00    10.000.000,00  

            UKUPNO za funk.830  10.000.000,00    10.000.000,00  

      1201 - P6     
Rekonstrukcija objekta za potrebe 
razvoja kulture       

    620       Razvoj zajednice       

        104 425 Rekonstrukcija objekta  3.400.000,00    3.400.000,00  

            
Izvori finansiranja za funkc. 620 - 
P6       

          O1 Prihodi iz budžeta 3.400.000,00    3.400.000,00  

            UKUPNO za funk. 620  3.400.000,00    3.400.000,00  

            
UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 13 - 
RAZVOJ KULTURE 18.040.000,00    18.040.000,00  

      1301     
Program 14: RAZVOJ 
OMLADINE I SPORTA       

      1301-0001     

Podrška lokalnim sportskim 
organizacijama, udruženjima i 
savezima       

    810       Usluge rekreacije i sporta       

        105 481 Dotacije nevladinim organizacijama 10.000.000,00    10.000.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.810        

          O1 Prihodi iz budžeta 10.000.000,00    10.000.000,00  

            UKUPNO za funk.810  10.000.000,00    10.000.000,00  

      1301-0002     
Podrška predškolskom i školskom 
sportu       

    810       Usluge rekreacije i sporta       

        106 463 424 Specijalizovane usluge 500.000,00    500.000,00  

        107 423 
Usluge po ugovoru - za rekreativno 
plivanje učenika 2.500.000,00    2.500.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.810        

          O1 Prihodi iz budžeta 3.000.000,00    3.000.000,00  

            UKUPNO za funk.810  3.000.000,00    3.000.000,00  

      1301-0005     Sprovođenje omladinsk politike       

    150       Opšte javne usluge i istraživanja       
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        108 423 Usluge po ugovoru 3.100.000,00   3.100.000,00  

        109 426 Materijal 30.000,00   30.000,00  

            Izvori finans.150:       

          01 Prihodi iz budžeta  3.130.000,00   3.130.000,00  

            Ukupno za funkciju 150 3.130.000,00   3.130.000,00  

      1301 P-7     Projekt "100 topola" u Crepaji       

    810       Usluge rekreacije i sporta       

        110 511 Izgradnja objekata (sportskog objekta) 5.000.000,00   5.000.000,00  

            Izvori finans. 810 - P7:       

          01 Prihodi iz budžeta  5.000.000,00   5.000.000,00  

            Ukupno za funkciju 810 5.000.000,00   5.000.000,00  

            
UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 14 - 
RAZVOJ OMLADINE I SPORTA 21.130.000,00   21.130.000,00  

            

UKUPNO ZA RAZDEO 5 - 
OPŠTINSKA UPRAVA 
PROGRAMI 422.236.292,90   422.236.292,90  

            
INDIREKTNI KORISNICI 
BUDŽETSKIH SREDSTAVA       

            USTANOVE KULTURE       

      1201     Program 13: RAZVOJ KULTURE       

      1201-0001     
Funkcionisanje lokalnih ustanova 
kulture       

  5,2         
GALERIJA NAIVNE 
UMETNOSTI       

    820       Usluge kulture       

        111 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.850.000,00  0,00  1.850.000,00  

        112 412 Dopr.na teret poslodavca 335.000,00  0,00  335.000,00  

        113 421 Stalni troškovi 1.270.000,00  100.000,00  1.370.000,00  

        114 422 Troškovi putovanja 100.000,00  0,00  100.000,00  

        115 423 Usluge po ugovoru 1.100.000,00  600.000,00  1.700.000,00  

        116 425 Tekuće popravke i održavanje 200.000,00  100.000,00  300.000,00  

        117 426 Materijal 300.000,00  100.000,00  400.000,00  

        118 465 Ostale dotacije i transferi 225.000,00  0,00  225.000,00  

        119 482 Ostali rashodi 40.000,00  0,00  40.000,00  

        120 512 Mašine i oprema 400.000,00  100.000,00  500.000,00  

            Izvori fin.za funk. 820       

          01 Prihodi iz budžeta 5.820.000,00    5.820.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   1.000.000,00  1.000.000,00  

            Ukupno za program 1201-0001 5.820.000,00  1.000.000,00  6.820.000,00  

      1201-0002     
Jačanje kulturne produkcije i 
umetničkog stvaralaštva       

        121 423 Usluge po ugovoru 285.000,00  100.000,00  385.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0002       
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          01 Prihodi iz budžeta 285.000,00    285.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   100.000,00  100.000,00  

            Ukupno za program 1201-0002 285.000,00  100.000,00  385.000,00  

      1502- P8     
Projekat "Karavan naive kroz 
Srbiju"       

        122 423 Usluge po ugovoru 1.300.000,00    1.300.000,00  

            Izvori finansiranja za P-7       

          O1 Prihodi iz budžeta 1.300.000,00    1.300.000,00  

            Ukupno za P-8 1.300.000,00    1.300.000,00  

            
UKUPNO GALERIJA,  gl. 5.2 
funkc. 820 7.405.000,00  1.100.000,00  8.505.000,00  

  5,3         BIBLIOTEKA       

            Razvoj kulture       

      1201-0001     
Funkcionisanje lokalnih ustanova 
kulture       

    820       Usluge kulture       

        123 411 Plate i dodaci zaposlenih 6.750.000,00    6.750.000,00  

        124 412 Dopr.na teret poslodavca 1.100.000,00    1.100.000,00  

        125 415 Naknada za prevoz na posao 275.000,00    275.000,00  

        126 421 stalni troškovi 1.135.000,00  60.000,00  1.195.000,00  

        127 422 Troškovi putovanja 30.000,00    30.000,00  

        128 423 usluge po ugovoru 325.000,00    325.000,00  

        129 425 Tekuće popravke i održavanje 50.000,00    50.000,00  

        130 426 Materijal 80.000,00    80.000,00  

        131 465 Ostale dotacije i transferi 790.000,00    790.000,00  

        132 512 Mašine i oprema 10.000,00    10.000,00  

        133 515 Nematerijalna imovina   40.000,00  40.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0001       

          01 Prihodi iz budžeta 10.545.000,00    10.545.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   100.000,00  100.000,00  

            Ukupno za program 1201-0001 10.545.000,00  100.000,00  10.645.000,00  

      1201-0002     
Jačanje kulturne produkcije i 
umetničkog stvaralaštva       

        134 423 Usluge po ugovoru 150.000,00    150.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0002       

          01 Prihodi iz budžeta 150.000,00    150.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika     0,00  

          07 Transferi od ostalih nivoa vlasti     0,00  

            Ukupno za program 1201-0002 150.000,00    150.000,00  

      1201-0002   Dečja kreativna radionica       

        135 423 Usluge po ugovoru  80.000,00    80.000,00  

        136 426 Materijal 20.000,00    20.000,00  
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            Ukupno za program 1201-0002       

          01 Prihodi iz budžeta 100.000,00    100.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   0,00  0,00  

            
UKUPNO BIBLIOTEKA,  g. 5.3 
funkc.820 10.795.000,00  100.000,00  10.895.000,00  

  5,4         
DOM KULTURE "3. OKTOBAR" 
KOVAČICA       

      
1201-
0001     

Funkcionisanje lokalnih ustanova 
kulture       

    820       Usluge kulture-       

        137 411 Plate i dodaci zaposlenih 2.050.000,00    2.050.000,00  

        138 412 Dopr.na teret poslodavca 375.000,00    375.000,00  

        139 421 Stalni troškovi- 440.000,00  40.000,00  480.000,00  

        140 422 Troškovi putovanja 10.000,00    10.000,00  

        141 423 Usluge po ugovoru 860.000,00    860.000,00  

        142 425 Tekuće popravke i održavanje 200.000,00  10.000,00  210.000,00  

        143 426 Materijal 50.000,00  50.000,00  100.000,00  

        144 465 Ostale dotacije i transferi 250.000,00    250.000,00  

        145 482 Porezi, obaveze, takse,kazne 15.000,00    15.000,00  

        146 512 Mašine i oprema 50.000,00  50.000,00  100.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0001       

          01 Prihodi iz budžeta 4.300.000,00    4.300.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   150.000,00  150.000,00  

            Ukupno za program 1201-0001 4.300.000,00  150.000,00  4.450.000,00  

      
1201-
0002     

Jačanje kulturne produkcije i 
umetničkog stvaralaštva       

        147 423 Usluge po ugovoru 250.000,00  150.000,00  400.000,00  

        148 426 Materijal     0,00  

            Izvori fin.za program 1201-0002       

          01 Prihodi iz budžeta 250.000,00    250.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   150.000,00  150.000,00  

            Ukupno za program 1201-0002 250.000,00  150.000,00  400.000,00  

      1201-P8     Pozorišni dani - Maškovi dani       

        149 423 Usluge po ugovoru 100.000,00  0,00  100.000,00  

        150 424 Specijalizovane usluge     0,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P8       

          01 Prihodi iz budžeta 100.000,00  0,00  100.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika     0,00  

            Ukupno za projekat 1201-P8 100.000,00  0,00  100.000,00  

      1201-P9     Dečji festival "Raspevani dragulj"       

        151 423 usluge po ugovoru 150.000,00    150.000,00  
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            Izvori fin.za projekat 1201-P9       

          01 Prihodi iz budžeta 150.000,00    150.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   0,00  0,00  

            Ukupno za projekat 1201-P9. 150.000,00  0,00  150.000,00  

      1201-P10     Dečji festival "Leti pesma, leti"       

        152 423 Usluge po ugovoru 150.000,00    150.000,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P10       

          01 Prihodi iz budžeta 150.000,00    150.000,00  

          07 Transferi od ostalih nivoa vlasti   0,00  0,00  

            Ukupno za projekat 1201-P10. 150.000,00  0,00  150.000,00  

            
UKUPNO DK KOVAČICA, gl.5.4 
func.820 4.950.000,00  300.000,00  5.250.000,00  

  5,5         
DOM KULTURE "JOŽEF 
ATILA" DEBELJAČA       

      
1201-
0001     

Funkcionisanje lokalnih ustanova 
kulture       

    820       Usluge kulture-       

        153 411 Plate i dodaci zaposlenih 640.000,00    640.000,00  

        154 412 Dopr.na teret poslodavca 115.000,00    115.000,00  

        155 421 Stalni troškovi- 450.000,00  3.000,00  453.000,00  

        156 422 Troškovi putovanja 30.000,00  30.000,00  60.000,00  

        157 423 usluge po ugovoru 649.000,00  20.000,00  669.000,00  

        158 425 Tekuće popravke i održavanje 150.000,00    150.000,00  

        159 426 Materijal 40.000,00    40.000,00  

        160 465 Ostale dotacije i transferi 76.000,00    76.000,00  

        161 512  Mašine i oprema 100.000,00    100.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0001       

          01 Prihodi iz budžeta 2.250.000,00    2.250.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   53.000,00  53.000,00  

          08 Transferi od fizičkih i pravnih lica     0,00  

            Ukupno za program 1201-0001. 2.250.000,00  53.000,00  2.303.000,00  

      
1201-
0002     

Jačanje kulturne produkcije i 
umetničkog stvaralaštva       

        162 423 Usluge po ugovoru 500.000,00  100.000,00  600.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0002       

          01 Prihodi iz budžeta 500.000,00    500.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   100.000,00  100.000,00  

          05 Donacije od inostranih zemalja 0,00    0,00  

            Ukupno za program 1201-0002 500.000,00  100.000,00  600.000,00  
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      1201-P11     Vive festival       

        163 423 Usluge po ugovoru 180.000,00    180.000,00  

        164 426 Materijal 20.000,00    20.000,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P11       

          01 Prihodi iz budžeta 200.000,00    200.000,00  

          08 Transferi od fizičkih i pravnih lica   0,00  0,00  

            Ukupno za projekat 1201-P11. 200.000,00  0,00  200.000,00  

      1201-P12     Kamp pevača       

        165 423 Usluge po ugovoru 50.000,00    50.000,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P12       

          01 Prihodi iz budžeta 50.000,00  0,00  50.000,00  

            Ukupno za projekat 1201-P12. 50.000,00  0,00  50.000,00  

            
UKUPNO ZA DK DEBELJAČA, 
gl5.5.funkc.820 3.000.000,00  153.000,00  3.153.000,00  

  5,6         
DK "MITA ŽIVKOV LALA" 
CREPAJA       

      
1201-
0001     

Funkcionisanje lokalnih ustanova 
kulture       

    820       Usluge kulture-       

        166 411 Plate i dodaci zaposlenih 570.000,00    570.000,00  

        167 412 Dopr.na teret poslodavca 102.000,00    102.000,00  

        168 421 Stalni troškovi- 600.000,00    600.000,00  

        169 422 Troškovi putovanja 6.000,00    6.000,00  

        170 423 Usluge po ugovoru 360.000,00    360.000,00  

        171 425 Tekuće popravke 150.000,00    150.000,00  

        172 426 Materijal 20.000,00    20.000,00  

        173 465 Ostale dotacije i transferi 68.000,00    68.000,00  

        174 512 Mašine i oprema 20.000,00    20.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0001       

          01 Prihodi iz budžeta 1.896.000,00  0,00  1.896.000,00  

          04 Sopstveni prihodi   0,00  0,00  

            Ukupno za program 1201-0001. 1.896.000,00  0,00  1.896.000,00  

    820 1201-002     
Jačanje kulturne produkcije i 
umetničkog stvaralaštva       

        175 423 Usluge po ugovoru  200.000,00    200.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0002       

          01 Prihodi iz budžeta 200.000,00    200.000,00  

          08 Transferi od fizičkih i pravnih lica   0,00  0,00  
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            Ukupno za program 1201-0002 200.000,00  0,00  200.000,00  

            
UKUPNO DK CREPAJA, gl. 5.6 
funkc. 820 2.096.000,00  0,00  2.096.000,00  

  5,7         DK "MIHAL BABINKA" PADINA       

      
1201-
0001     

Funkcionisanje lokalnih ustanova 
kulture       

    820       Usluge kulture-       

        176 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.870.000,00    1.870.000,00  

        177 412 Dopr.na teret poslodavca 335.000,00    335.000,00  

        178 421 Stalni troškovi- 340.000,00  12.000,00  352.000,00  

        179 422 Troškovi putovanja 20.000,00  5.000,00  25.000,00  

        180 423 Usluge po ugovoru 955.000,00  0,00  955.000,00  

        181 425 Tekuće popravke i održavanje 32.000,00  10.000,00  42.000,00  

        182 426 Materijal 40.000,00  5.000,00  45.000,00  

        183 465 Ostale dotacije i transferi 221.000,00  0,00  221.000,00  

        184 512 Mašine i oprema 50.000,00  0,00  50.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0001       

          01 Prihodi iz budžeta 3.863.000,00    3.863.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   32.000,00  32.000,00  

            Ukupno za program 1201-0001. 3.863.000,00  32.000,00  3.895.000,00  

      
1201-
0002     

Jačanje kulturne produkcije i 
umetničkog stvaralaštva       

        185 423 Usluge po ugovoru 525.000,00  0,00  525.000,00  

        186 426 Materijal 10.000,00  0,00  10.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0002       

          01 Prihodi iz budžeta 535.000,00    535.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   0,00  0,00  

          05 Donacije od inostranih zemalja       

            Ukupno za program 1201-0002. 535.000,00  0,00  535.000,00  

      1201-P13     Padinski dani kulture 2018       

        187 423 Usluge po ugovoru 800.000,00  50.000,00  850.000,00  

        188 426 Materijal 110.000,00  10.000,00  120.000,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P13       

          01 Prihodi iz budžeta 910.000,00    910.000,00  

          04 Sopstveni prihodi   60.000,00  60.000,00  

            Ukupno za projekat 1201-P13. 910.000,00  60.000,00  970.000,00  

      1201-P14     
Rekonstrukcija Doma kulture u 
Padini       

        189 511 Kapitalno održavanje ustanova kulture 70.000.000,00  0,00  70.000.000,00  
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Izvori fin.za funkc.820 i pr.1201-
P14       

          07 Transferi od drugih nivoa vlasti  50.000.000,00      

          10 Primanja od domaćih zaduživanja 20.000.000,00  0,00  20.000.000,00  

            Ukupno za funkc.620  70.000.000,00  0,00  70.000.000,00  

            
UKUPNO DK PADINA, gl. 5,7  
funkc.820 75.308.000,00  92.000,00  75.400.000,00  

  5,8         DK "VLADIMIR FIJAT" SAMOŠ       

      
1201-
0001     

Funkcionisanje lokalnih ustanova 
kulture       

    820       Usluge kulture-       

        190 411 Plate i dodaci zaposlenih 563.000,00  0,00  563.000,00  

        191 412 Dopr.na teret poslodavca 101.000,00  0,00  101.000,00  

        192 421 Stalni troškovi- 265.000,00  5.000,00  270.000,00  

      193 422 Troškovi putovanja 18.000,00  5.000,00  23.000,00  

        194 423 Usluge po ugovoru 300.000,00  20.000,00  320.000,00  

        195 426 Materijal 30.000,00  20.000,00  50.000,00  

        196 465 Ostale dotacije i transferi 67.000,00  0,00  67.000,00  

        197 425 
Tekuće popravke i održavanje doma 
kulture 300.000,00  10.000,00  310.000,00  

        198 512 Mašine i oprema 30.000,00  10.000,00  40.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0001       

          01 Prihodi iz budžeta 1.674.000,00    1.674.000,00  

          04 Sopstvana sredstva    70.000,00  70.000,00  

          08 Transferi od fizičkih i pravnih lica     0,00  

      1201-P15     Fijatovi dani       

        200 423 Usluge po ugovoru 40.000,00  0,00  40.000,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P15       

          01 Prihodi iz budžeta 40.000,00    40.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   0,00  0,00  

            Ukupno za projekat 1201-P15. 40.000,00  0,00  40.000,00  

            
UKUPNO DK SAMOŠ, gl. 5,8 
funkc. 820 1.714.000,00  70.000,00  1.784.000,00  

  5,9         DK "DOINA" UZDIN       

      
1201-
0001     

Funkcionisanje lokalnih ustanova 
kulture       

    820       Usluge kulture       

        201 411 Plate i dodaci zaposlenih 965.000,00    965.000,00  

        202 412 Dopr.na teret poslodavca 175.000,00    175.000,00  

        203 421 Stalni troškovi- 700.000,00  20.000,00  720.000,00  

        204 422 Troškovi putovanja 20.000,00    20.000,00  

        205 423 usluge po ugovoru 295.000,00    295.000,00  

        206 425 Tekuće popravke i održavanje 100.000,00    100.000,00  
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        207 426 Materijal 60.000,00    60.000,00  

        208 465 Ostale dotacije i transferi 114.000,00    114.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0001       

          01 Prihodi iz budžeta 2.429.000,00    2.429.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   20.000,00  20.000,00  

          08 Transferi od fizičkih i pravnih lica     0,00  

            Ukupno za program 1201-0001 2.429.000,00  0,00  2.429.000,00  

      
1201-
0002     

Jačanje kulturne produkcije i 
umetničkog stvaralaštva       

        209 423 usluge po ugovoru 500.000,00    500.000,00  

        210 426 materijal 100.000,00    100.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0002       

          01 Prihodi iz budžeta 600.000,00    600.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   0,00  0,00  

          08 Transferi od fizičkih i pravnih lica   0,00  0,00  

            Ukupno za program 1201-0002 600.000,00  0,00  600.000,00  

      1201-P16     
Veliki festival folklora rumuna iz 
Vojvodine       

        211 422 Troškovi putovanja 50.000,00    50.000,00  

        212 423 Usluge po ugovoru 300.000,00    300.000,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P16       

          01 Prihodi iz budžeta 350.000,00    350.000,00  

          08 Transferi od fizičkih i pravnih lica   0,00  0,00  

            Ukupno za projekat 1201-P16 350.000,00  0,00  350.000,00  

      1201-P17     
Festival zabavne muzije "Mladost 
peva"       

        213 512 Oprema za manifestaciju 100.000,00    100.000,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P17       

          01 Prihodi iz budžeta 100.000,00    100.000,00  

            Ukupno za projekat 1201-P17 100.000,00  0,00  100.000,00  

      1201-P18     Pozorišni dani rumuna       

        214 423 Usluge po ugovoru 130.000,00    130.000,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P18       

          01 Prihodi iz budžeta 130.000,00    130.000,00  

          08 Transferi od fizičkih i pravnih lica   0,00  0,00  

            Ukupno za projekat 1201-P18 130.000,00  0,00  130.000,00  

            
UKUPNO DK UZDIN, gl. 5,9 i 
funkc. 820 3.609.000,00  20.000,00  3.629.000,00  
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  5,10         DK "MIHAJLO PUPIN" IDVOR       

      
1201-
0001     

Funkcionisanje lokalnih ustanova 
kulture       

    820       Usluge kulture-       

        215 411 Plate i dodaci zaposlenih 610.000,00  0,00  610.000,00  

        216 412 Dopr.na teret poslodavca 110.000,00  0,00  110.000,00  

        217 421 Stalni troškovi- 837.000,00  43.000,00  880.000,00  

        218 422 Troškovi putovanja 0,00  20.000,00  20.000,00  

        219 423 usluge po ugovoru 263.000,00  90.000,00  353.000,00  

        220 425 Tekuće popravke i održavanje 200.000,00  300.000,00  500.000,00  

        221 426 Materijal 95.000,00  102.000,00  197.000,00  

        222 465 Ostale dotacije i transferi 75.000,00  0,00  75.000,00  

        223 482 Porezi, obaveze, takse,kazne 0,00  10.000,00  10.000,00  

        224 512 Mašine i oprema 0,00  100.000,00  100.000,00  

            Izvori fin.za program 1201-0001       

          01 Prihodi iz budžeta 2.190.000,00    2.190.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   665.000,00  665.000,00  

            Ukupno za program 1201-0001 2.190.000,00  665.000,00  2.855.000,00  

      
1201-
0002     

Jačanje kulturne produkcije i 
umetničkog stvaralaštva       

        225 423 Usluge po ugovoru 146.000,00  1.101.000,00  1.247.000,00  

        226 424 Specijalizovane usluge 0,00  499.000,00  499.000,00  

        227 426 Materijal 12.400,00  50.000,00  62.400,00  

            Izvori fin.za program 1201-0002       

          01 Prihodi iz budžeta 158.400,00    158.400,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   1.650.000,00  1.650.000,00  

            Ukupno za program 1201-0002. 158.400,00  1.650.000,00  1.808.400,00  

      1201-P19     Pupinovi dani       

        228 423 Usluge po ugovoru 0,00  250.000,00  250.000,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P19       

          01 Prihodi iz budžeta 0,00    0,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   250.000,00  250.000,00  

            Ukupno za projekat 1201-P19. 0,00  250.000,00  250.000,00  

    1201-P20     Likovna kolonija       

        229 423 Usluge po ugovoru 0,00  150.000,00  150.000,00  

        230 426 Materijal 0,00  33.000,00  33.000,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P20       

          01 Prihodi iz budžeta 0,00    0,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   183.000,00  183.000,00  
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            Ukupno za projekat 1201-P20 0,00  183.000,00  183.000,00  

      1201-P21     Kamp za mlade talente       

        231 423 Usluge po ugovoru 0,00  150.000,00  150.000,00  

            Izvori fin.za projekat 1201-P21       

          01 Prihodi iz budžeta 0,00    0,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   150.000,00  150.000,00  

            Ukupno za projekat 1201-P21 0,00  150.000,00  150.000,00  

            
UKUPNO DK IDVOR, gl.5,10. i 
funkc.820 2.348.400,00  2.898.000,00  5.246.400,00  

            
PROGRAM 13:  UKUPNO 
KULTURA 111.225.400,00  4.733.000,00  115.958.400,00  

  5,11   2001     
PROGRAM 8 -PREDŠKOLSKO 
VASPITANJE I OBRAZOVANJE       

            PREDŠKOLSKA USTANOVA       

      
2001-
0001     

Funkcionisanje predškolskih 
ustanova       

    911       Predškolsko obrazovanje       

        232 411 Plate i dodaci zaposlenih 29.800.000,00  3.500.000,00  33.300.000,00  

        233 412 Dopr.na teret poslodavca 5.458.000,00  800.000,00  6.258.000,00  

        234 414 Socijalna davanja zaposlenim 180.000,00    180.000,00  

        235 415 Naknada za prevoz na posao 1.300.000,00    1.300.000,00  

        236 416 Jubilarne nagrade 200.000,00    200.000,00  

        237 421 Stalni troškovi 2.500.000,00  800.000,00  3.300.000,00  

        238 422 Troškovi putovanja 0,00  500.000,00  500.000,00  

        239 423 Usluge po ugovoru 4.200.000,00  250.000,00  4.450.000,00  

        240 424 Specijalizovane usluge 600.000,00    600.000,00  

        241 425 Tekuće popravke i održavanje 280.000,00  270.000,00  550.000,00  

        242 426 Materijal 6.800.000,00  350.000,00  7.150.000,00  

        243 465 Ostale dotacije i transferi 3.000.000,00    3.000.000,00  

        244 512 Mašine i oprema   600.000,00  600.000,00  

            
Izvori fin.za funkc.911,gl 5,11.i 
pr.2001-0001       

          01 Prihodi iz budžeta 54.318.000,00    54.318.000,00  

          07 Transferi od ostalih nivoa vlasti   7.070.000,00  7.070.000,00  

            Ukupno za program 2001-0001 54.318.000,00  7.070.000,00  61.388.000,00  

            
PREDŠK. USTANOVA gl.5,11 i 
funkc.911 54.318.000,00  7.070.000,00  61.388.000,00  

            
UKUPNO PROGRAM 8 - 
PREDŠKOLSKO VASPITANJE 54.318.000,00  7.070.000,00  61.388.000,00  

            Program 4: RAZVOJ TURIZMA       
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  5,12   1502     TURISTIČKA ORGANIZACIJA       

      
1502-
0001     Upravljanje razvojem turizma       

    473       Turizam       

        245 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.150.000,00    3.150.000,00  

        246 412 Dopr.na teret poslodavca 565.000,00    565.000,00  

        247 415 Naknade zaposlenim 230.000,00    230.000,00  

        248 416 Jubilarne nagrade 70.000,00    70.000,00  

        249 421 Stalni troškovi 255.000,00  50.000,00  305.000,00  

        250 422 Troškovi putovanja 250.000,00    250.000,00  

        251 423 Usluge po ugovoru 2.400.000,00    2.400.000,00  

        252 425 Tekuće popravke i održavanje 150.000,00    150.000,00  

        253 426 Materijal 300.000,00    300.000,00  

        254 465 Ostale dotacije i transferi 800.000,00    800.000,00  

        255 482 Porezi,obaveze,takse i kazne 30.000,00    30.000,00  

        256 512 Mašine i oprema 100.000,00    100.000,00  

            
Izvori fin.za funkciju 473 i pr.1502-
0001       

          O1 Prihodi iz budžeta 8.300.000,00    8.300.000,00  

          04 Sopstveni prih.budž.korisnika   50.000,00  50.000,00  

            Ukup.za funkc.473 i pr.1502-0001 8.300.000,00  50.000,00  8.350.000,00  

      
1502-
0002     Turistička promocija       

        257 423 Usluge po ugovoru 600.000,00  300.000,00  900.000,00  

            
Izvori fin.za funkciju 473 i 1502-
0002       

          O1 Prihodi iz budžeta 600.000,00    600.000,00  

          o4 Sopstveni prih.budž.korisnika   300.000,00  300.000,00  

            UK. za funkc.473 i 1502-0002 600.000,00  300.000,00  900.000,00  

      1502-P22     
Manifestacija: Guča u Kovačici 
2018       

        258 423 Usluge po ugovoru 800.000,00    800.000,00  

            
Izvori fin.za funk. 473 i proj.1502-
P22       

          O1 Prihodi iz budžeta 800.000,00  0,00  800.000,00  

            UKUPNO za funkc.473 i  P22 800.000,00  0,00  800.000,00  

      1502-P23     Božićni novogodišnji vašar       

        259 423 Usluge po ugovoru 200.000,00    200.000,00  

            
Izvori fin.za fun. 473 i proj. 1502-
P23       

          O1 Prihodi iz budžeta 200.000,00    200.000,00  

            UK. za funkc.473 i proj 1502-P23 200.000,00    200.000,00  

      1502-P24     Kovačički oktobar 2018       

        260 423 Usluge po ugovoru 400.000,00    400.000,00  

            
Izvori fin.za fun. 473 i proj. 1502-
P24       
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          O1 Prihodi iz budžeta 400.000,00    400.000,00  

            UK. za funkc.473 i proj 1502-P24       

      1502-P-25     
Medjunarodno prvenstvo u 
kuvanju i jedenju brindzovih knedli       

        261 423 Usluge po ugovoru 480.000,00    480.000,00  

            Izvori finansiranja za P-25       

          O1 Prihodi iz budžeta 480.000,00    480.000,00  

            Ukupno za P-25 480.000,00    480.000,00  

      1502-P-26     Projekat "Suvenirnica"        

        262 512 Mašine i oprema  313.500,00    313.500,00  

        263 513 
Ostale nekretnine i oprema - Objekat 
suvenirnice 499.000,00    499.000,00  

            Izvori finansiranja za P-26       

          O1 Prihodi iz budžeta 162.500,00    162.500,00  

          13 
Nerasporedjeni višak iz prethodne 
godine 650.000,00    650.000,00  

            Ukupno za P-26 812.500,00    812.500,00  

            
TURISTIČKA ORGANIZACIJA  
gl.5,12 funkc.473 11.592.500,00  350.000,00  11.942.500,00  

            
UKUPNO PROGRAM - 4 
RAZVOJ TURIZMA 11.592.500,00  350.000,00  11.942.500,00  

  5,13         
MESNA ZAJEDNICA 
KOVAČICA       

      0602     
PROGRAM 15-LOKALNA 
SAMOUPRAVA       

      
0602-
0002     Funkcionisanje mesnih zajednica       

    160       
Opšte javne usluge nekl. na drugom 
mestu       

        264 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.072.800,00    1.072.800,00  

        265 412 Dopr.na teret poslodavca 192.200,00    192.200,00  

        266 421 Stalni troškovi 335.000,00    335.000,00  

        267 423 Usluge po ugovoru 243.000,00    243.000,00  

        268 426 Materijal 40.000,00    40.000,00  

        269 425 Tekuće popravke i održavanje  100.000,00    100.000,00  

        270 424 Spedcijalizovane usluge  170.000,00    170.000,00  

        271 465 Ostale dotacije i transferi 147.000,00    147.000,00  

            Izvori fin.za funkc.160        

          01 Prihodi iz budžeta 2.300.000,00  0,00  2.300.000,00  

            Ukupno za funkc.160. 2.300.000,00  0,00  2.300.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 15 - 
LOKALNA SAMOUPRAVA 2.300.000,00  0,00  2.300.000,00  

      1102     
PROGRAM 2-KOMUNALNA 
DELATNOST       

      
1102-
0001     

Upravljanje/ održavanje javnim 
osvetljenjem       
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    640   272   Ulična rasveta       

          421 Stalni troškovi 3.200.000,00    3.200.000,00  

            Izvori fin.za funkc.640        

          01 Prihodi iz budžeta 3.200.000,00  0,00  3.200.000,00  

            Ukupno za funkc.640.  3.200.000,00  0,00  3.200.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 2 - 
KOMUNALNA DELATNOST 3.200.000,00  0,00  3.200.000,00  

            UKUPNO MZ KOVAČICA, gl.5,13 5.500.000,00  0,00  5.500.000,00  

  5,14         MESNA ZAJEDNICA CREPAJA       

      0602     
PROGRAM 15-LOKALNA 
SAMOUPRAVA       

      
0602-
0002     Funkcionisanje mesnih zajednica       

    160       
Opšte javne usluge nekl. Na 
drugom mestu       

        273 411 Plate i dodaci zaposlenih 940.000,00    940.000,00  

        274 412 Dopr.na teret poslodavca 170.000,00    170.000,00  

        275 421 Stalni troškovi 420.000,00    420.000,00  

        276 422 Troškovi putovanja 10.000,00    10.000,00  

        277 423 Usluge po ugovoru 93.000,00  20.000,00  113.000,00  

        278 425 Tekuće popravke i održavanje 85.000,00  105.000,00  190.000,00  

        279 426 Materijal 160.000,00    160.000,00  

        280 465 Ostale dotacije i transferi 72.000,00    72.000,00  

        281 482 Porezi,obaveze,takse i kazne 15.000,00    15.000,00  

        282 512 Mašine i oprema 35.000,00    35.000,00  

            Izvori fin.za funkc.160        

          01 Prihodi iz budžeta 2.000.000,00    2.000.000,00  

          08 Dobrovoljni transf. od fiz.i prav.lica   125.000,00  125.000,00  

            Ukupno za funkc.160 2.000.000,00  125.000,00  2.125.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 15 - 
LOKALNA SAMOUPRAVA 2.000.000,00  125.000,00  2.125.000,00  

      1102     
PROGRAM 2-KOMUNALNA 
DELATNOST       

      
1102-
0001     

Upravljanje/ održavanje javnim 
osvetljenjem       

    640       Ulična rasveta       

        283 421 Stalni troškovi 2.900.000,00    2.900.000,00  

            Izvori fin.za funkc.640        

          01 Prihodi iz budžeta 2.900.000,00  0,00  2.900.000,00  

            Ukupno za funkc.640 2.900.000,00  0,00  2.900.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 2 - 
LOKALNA SMAOUPRAVA 2.900.000,00  0,00  2.900.000,00  

            UKUPNO MZ CREPAJA, gl.5,14 4.900.000,00  125.000,00  5.025.000,00  
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  5,15         MESNA ZAJEDNICA PADINA       

      0602     
PROGRAM 15-LOKALNA 
SAMOUPRAVA       

      
0602-
0002     Funkcionisanje mesnih zajednica       

    160       
Opšte javne usluge nekl. Na 
drugom mestu       

        284 411 Plate i dodaci zaposlenih       

        285 412 Dopr.na teret poslodavca       

        286 421 Stalni troškovi 781.000,00    781.000,00  

        287 422 Troškovi putovanja 0,00    0,00  

        288 423 Usluge po ugovoru 1.067.000,00    1.067.000,00  

        289 424 Specijalizovane usluge     0,00  

        290 425 Tekuće popravke i održavanje     0,00  

        291 426 Materijal 60.000,00    60.000,00  

        292 465 Ostali transferi 50.000,00    50.000,00  

        293 482 Porezi obaveze i takse 20.000,00    20.000,00  

            Izvori fin.za funkc.160        

          01 Prihodi iz budžeta 1.978.000,00  0,00  1.978.000,00  

          O7 Transferi od ostalih nivoa vlasti       

            Ukupno za funkc.160. 1.978.000,00  0,00  1.978.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 15 - 
LOKALNA SAMOUPRAVA 1.978.000,00  0,00  1.978.000,00  

      1102     
PROGRAM 2-KOMUNALNA 
DELATNOST       

      
1102-
0001     

Upravljanje/ održavanje javnim 
osvetljenjem       

    640       Ulična rasveta       

        294 421 Stalni troškovi 3.600.000,00    3.600.000,00  

            Izvori fin.za funkc.640        

          01 Prihodi iz budžeta 3.600.000,00  0,00  3.600.000,00  

            Ukupno za funkc.640. 3.600.000,00  0,00  3.600.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 2 - 
KOMUNALNA DELATNOST 3.600.000,00    3.600.000,00  

            UKUPNO MZ PADINA, gl.5.15 5.578.000,00  0,00  5.578.000,00  

  5,16         
MESNA ZAJEDNICA 
DEBELJAČA       

      0602     
PROGRAM 15-LOKALNA 
SAMOUPRAVA       

      
0602-
0002     Funkcionisanje mesnih zajednica       

    160       
Opšte javne usluge nekl. na drugom 
mestu       

        295 411 Plate i dodaci zaposlenih 634.000,00    634.000,00  

        296 412 Dopr.na teret poslodavca 115.000,00    115.000,00  

        297 421 Stalni troškovi 345.000,00    345.000,00  



Strana 503  Broj 11         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA    20.decembar 2017. 
 

 
        298 422 Troškovi putovanja 10.000,00    10.000,00  

        299 423 Usluge po ugovoru 146.000,00    146.000,00  

        300 424 Specijalizovane usluge 120.000,00    120.000,00  

        301 425 Tekuće popravke i održavanje 297.000,00    297.000,00  

        302 426 Materijal 106.000,00    106.000,00  

        303 465 Ostale dotacije i transferi 87.000,00    87.000,00  

            Izvori fin.za funkc.160       

          01 Prihodi iz budžeta 1.860.000,00  0,00  1.860.000,00  

            Ukupno za funkc.160 1.860.000,00  0,00  1.860.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 15- 
LOKALNA SAMOUPRAVA 1.860.000,00  0,00  1.860.000,00  

      1102     
PROGRAM 2-KOMUNALNA 
DELATNOST       

      
1102-
0001     

Upravljanje/ održavanje javnim 
osvetljenjem       

    640       Ulična rasveta       

        304 421 Stalni troškovi 3.950.000,00    3.950.000,00  

            Izvori fin.za funkc.640        

          01 Prihodi iz budžeta 3.950.000,00  0,00  3.950.000,00  

            Ukupno za funkc.640. 3.950.000,00  0,00  3.950.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 2 - 
KOMUNALNA DELATNOST 3.950.000,00    3.950.000,00  

            
UKUPNO MZ DEBELJAČA, 
gl.5,16 5.810.000,00  0,00  5.810.000,00  

  5,17         MESNA ZAJEDNICA UZDIN       

      0602     
PROGRAM 15-LOKALNA 
SAMOUPRAVA       

      
0602-
0002     Funkcionisanje mesnih zajednica       

    160       
Opšte javne usluge nekl. na drugom 
mestu       

        305 411 Plate i dodaci zaposlenih 474.000,00    474.000,00  

        306 412 Dopr.na teret poslodavca 85.000,00    85.000,00  

        307 421 Stalni troškovi 281.000,00    281.000,00  

        308 422 Troškovi putovanja 0,00    0,00  

        309 423 Usluge po ugovoru 212.000,00    212.000,00  

        310 425 Tekuće popravke i održavanje 53.000,00    53.000,00  

        311 426 Materijal 40.000,00    40.000,00  

        312 424 Specijalizovane usluge 180.000,00    180.000,00  

        313 465 ostale dotacije i transferi 5.000,00    5.000,00  

        314 482 Porezi, obaveze, takse,kazne 20.000,00    20.000,00  

            Izvori fin.za funkc.160        

          01 Prihodi iz budžeta 1.350.000,00    1.350.000,00  

          04 Sopstveni prihodi budž. Korisnika       

            Ukupno za funkc.160 1.350.000,00    1.350.000,00  
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UKUPNO ZA PROGRAM 15 - 
LOKALNA SAMOUPRAVA 1.350.000,00  0,00  1.350.000,00  

      1102     
PROGRAM 2-KOMUNALNA 
DELATNOST       

      
1102-
0001     

Upravljanje/ održavanje javnim 
osvetljenjem       

    640       Ulična rasveta       

        315 421 Stalni troškovi 1.500.000,00    1.500.000,00  

            Izvori fin.za funkc.640        

          01 Prihodi iz budžeta 1.500.000,00  0,00  1.500.000,00  

            Ukupno za funkc.640. 1.500.000,00  0,00  1.500.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 2 - 
KOMUNALNA DELATNOST 1.500.000,00    1.500.000,00  

            UKUPNO MZ UZDIN, 5,17 2.850.000,00  0,00  2.850.000,00  

  5,18         MESNA ZAJEDNICA IDVOR       

      0602     
PROGRAM 15-LOKALNA 
SAMOUPRAVA       

      
0602-
0002     Funkcionisanje mesnih zajednica       

    160       
Opšte javne usluge nekl. Na 
drugom mestu       

        316 411 Plate i dodaci zaposlenih       

        317 412 Dopr.na teret poslodavca       

        318 421 Stalni troškovi 200.000,00    200.000,00  

        319 423 Usluge po ugovoru 230.000,00    230.000,00  

        320 424 Specijalizovane usluge 190.000,00    190.000,00  

        321 425 Tekuće popravke i održavanje 178.000,00    178.000,00  

        322 426 Materijal 194.000,00    194.000,00  

        323 482 Porezi, obaveze, takse,kazne 8.000,00    8.000,00  

            Izvori fin.za funkc.160       

          01 Prihodi iz budžeta 1.000.000,00    1.000.000,00  

            Ukupno funkcija 160 1.000.000,00    1.000.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 15 - 
LOKALNA SAMOUPRAVA 1.000.000,00    1.000.000,00  

      1102     
PROGRAM 2-KOMUNALNA 
DELATNOST       

      
1102-
0001     

Upravljanje/ održavanje javnim 
osvetljenjem       

    640       Ulična rasveta       

        324 421 Stalni troškovi 900.000,00    900.000,00  

            Izvori fin.za funkc.640        

          01 Prihodi iz budžeta 900.000,00  0,00  900.000,00  

            Ukupno za funkc.640. 900.000,00  0,00  900.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 2 - 
KOMUNALNA DELATNOST 900.000,00  0,00  900.000,00  

            UKUPNO MZ IDVOR, 5,19 1.900.000,00  0,00  1.900.000,00  
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  5,19         MESNA ZAJEDNICA SAMOŠ       

      0602     
PROGRAM 15-LOKALNA 
SAMOUPRAVA       

      
0602-
0002     Funkcionisanje mesnih zajednica       

    160       
Opšte javne usluge nekl. Na 
drugom mestu       

        325 411 Plate i dodaci zaposlenih       

        326 412 Dopr.na teret poslodavca       

        327 421 Stalni troškovi 350.000,00    350.000,00  

        328 422 Troškovi putovanja 10.000,00    10.000,00  

        329 423 Usluge po ugovoru 366.000,00    366.000,00  

        330 424 Specijalizovane usluge 10.000,00    10.000,00  

        331 425 Tekuće popravke i održavanje 34.000,00    34.000,00  

        332 426 Materijal 10.000,00    10.000,00  

        333 465 ostale dotacije i transferi 20.000,00    20.000,00  

            Izvori fin.za funkc.160        

          01 Prihodi iz budžeta 800.000,00  0,00  800.000,00  

            Ukupno za funkc.160. 800.000,00  0,00  800.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 15 - 
LOKALNA SAMOUPRAVA 800.000,00  0,00  800.000,00  

      1102     
PROGRAM 2-KOMUNALNA 
DELATNOST       

      
1102-
0001     

Upravljanje/ održavanje javnim 
osvetljenjem       

    640       Ulična rasveta       

        334 421 Stalni troškovi 700.000,00    700.000,00  

            Izvori fin.za funkc.640        

          01 Prihodi iz budžeta 700.000,00  0,00  700.000,00  

            Ukupno za funkc.640. 700.000,00  0,00  700.000,00  

            
UKUPNO ZA PROGRAM 2 - 
KOMUNALNA DELATNOST 700.000,00    700.000,00  

            UKUPNO MZ SAMOŠ, gl 5,19 1.500.000,00  0,00  1.500.000,00  

            UKUPNO MESNE ZAJEDNICE 28.038.000,00  125.000,00  28.163.000,00  

            OSNOVNE ŠKOLE       

      2002     
PROGRAM -9- OSNOVNO 
OBRAZOVANJE I VASPITANJE       

      
2002-
0001      Funkcionisanje osnovnih škola       

    912       Osnovno obrazovanje       

        335 463 Transferi ostalim nivoima vlasti       

            
OŠ "MLADA POKOLENJA" 
KOVAČICA       

            414 Socijalna davanja zaposlenim 70.000,00    70.000,00  
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            415 naknade zaposlenima 900.000,00    900.000,00  

            416 bonusi,nagrade,jub.nagrade 315.000,00    315.000,00  

            421 Stalni troškovi 1.451.000,00    1.451.000,00  

            421 Stalni troškovi-grejanje 6.500.000,00    6.500.000,00  

            422 troškovi putovanja 150.000,00    150.000,00  

            423 Usluge po ugovoru 1.200.000,00    1.200.000,00  

            425 Tekuće popravke i održavanje 635.000,00    635.000,00  

            426 Materijal 600.000,00    600.000,00  

            511 Projektna dok. - Idejni projekat  56.000,00    56.000,00  

            512 - Mašine i oprema  400.000,00    400.000,00  

            Izvori fin.za funkc.912 i gl.3,31       

          01 Prihodi iz budžeta 12.277.000,00    12.277.000,00  

            Ukupno za func.912 2002-0001. 12.277.000,00  0,00  12.277.000,00  

            
UKUPNO ŠKOLA KOVAČICA, 
funkc.912 12.277.000,00  0,00  12.277.000,00  

            OŠ "M.PIJADE " DEBELJAČA       

      
2002-
0001      Funkcionisanje osnovnih škola       

    912       Osnovno obrazovanje       

        336 463 Transferi ostalim nivoima vlasti       

            414 Socijalna davanja zaposlenim 70.000,00    70.000,00  

            415 Naknade zaposlenima 1.700.000,00    1.700.000,00  

            416 Jubilarne nagrade 750.000,00    750.000,00  

            421 Stalni troškovi 1.480.000,00    1.480.000,00  

            421 Stalni troškovi-grejanje 3.300.000,00    3.300.000,00  

            422 Troškovi putovanja 105.000,00    105.000,00  

            423 Usluge po ugovoru 950.000,00    950.000,00  

            424 Specijalizovane usluge 180.000,00    180.000,00  

            425 Tekuće popravke i održavanje 530.000,00    530.000,00  

            426 Materijal 635.000,00    635.000,00  

            512 Mašine i oprema 200.000,00    200.000,00  

            Izvori fin.za funkc.912 i gl. 3,32       

          01 Prihodi iz budžeta 9.900.000,00  0,00  9.900.000,00  

            Ukupno za func.912 i gl.3.32. 9.900.000,00  0,00  9.900.000,00  

            
UKUPNO ŠKOLA DEBELJAČA, 
funkc.912 9.900.000,00  0,00  9.900.000,00  

            
OŠ "SAVA ŽEBELJAN" 
CREPAJA       
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2002-
0001      Funkcionisanje osnovnih škola       

    912       Osnovno obrazovanje       

      337 463 Transferi ostalim nivoima vlasti       

            414 Socijalna davanja zaposlenim 80.000,00    80.000,00  

            415 Naknade zaposlenima 1.250.000,00    1.250.000,00  

            416 bonusi,nagrade,jub.nagrade 420.000,00    420.000,00  

            421 Stalni troškovi 1.304.000,00    1.304.000,00  

            421 Stalni troškovi-grejanje 2.050.000,00    2.050.000,00  

            422 troškovi putovanja 90.000,00    90.000,00  

            423 Usluge po ugovoru 1.190.000,00    1.190.000,00  

            424 Specijalizovane usluge 50.000,00    50.000,00  

            425 Tekuće popravke i održavanje 475.000,00    475.000,00  

            426 Materijal 741.000,00    741.000,00  

            512 Mašine i oprema 150.000,00    150.000,00  

            Izvori fin.za funkc.912 i gl. 3,33       

          01 Prihodi iz budžeta 7.800.000,00  0,00  7.800.000,00  

            Ukupno za func.912 i gl.3.33. 7.800.000,00  0,00  7.800.000,00  

            
UKUPNO ŠKOLA U CREPAJI,  i 
funkc.912 7.800.000,00  0,00  7.800.000,00  

            OŠ "M.TITO" PADINA       

      
2002-
0001      Funkcionisanje osnovnih škola       

    912       Osnovno obrazovanje       

        338 463 Transferi ostalim nivoima vlasti       

            414 Socijalna davanja zaposlenim 80.000,00      

            415 Naknade zaposlenima 900.000,00    900.000,00  

            416 Jubilarne nagrade 550.000,00    550.000,00  

            421 Stalni troškovi 1.325.000,00    1.325.000,00  

            421 Stalni troškovi-grejanje 2.274.000,00    2.274.000,00  

            422 Troškovi putovanja 86.000,00    86.000,00  

            423 Usluge po ugovoru 1.124.000,00    1.124.000,00  

            424 Specijalizovane usluge 0,00    0,00  

            425 Tekuće popravke i održavanje 841.000,00    841.000,00  

            426 Materijal 1.020.000,00    1.020.000,00  

            512 Mašine i oprema 300.000,00    300.000,00  

            Izvori fin.za funkc.912 i gl.3,34       

          01 Prihodi iz budžeta 8.500.000,00  0,00  8.500.000,00  

            Ukupno za func.912 i gl.3.34. 8.500.000,00  0,00  8.500.000,00  
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UKUPNO ŠKOLA U PADINI,  i 
funkc.912 8.500.000,00  0,00  8.500.000,00  

            
OŠ"LUKRECIJE ANKUCIĆ" 
SAMOŠ       

      
2002-
0001      Funkcionisanje osnovnih škola       

    912       Osnovno obrazovanje       

        339 463 Transferi ostalim nivoima vlasti       

            414 Socijalna davanja zaposlenim 80.000,00    80.000,00  

            415 naknade zaposlenima 1.350.000,00    1.350.000,00  

            416 bonusi,nagrade,jub.nagrade 110.000,00    110.000,00  

            421 Stalni troškovi 430.000,00    430.000,00  

            421 Stalni troškovi-grejanje 1.500.000,00    1.500.000,00  

            422 troškovi putovanja 60.000,00    60.000,00  

            423 Usluge po ugovoru 850.000,00    850.000,00  

            424 Specijalizovane usluge 0,00    0,00  

            425 Tekuće popravke i održavanje 100.000,00    100.000,00  

            426 Materijal 260.000,00    260.000,00  

            512 Mašine i oprema 0,00    0,00  

            Izvori fin.za funkc.912,gl. 3,35       

          01 Prihodi iz budžeta 4.740.000,00  0,00  4.740.000,00  

            Ukupno za func.912 i gl.3.35. 4.740.000,00  0,00  4.740.000,00  

            
UKUPNO ŠKOLA U SAMOŠU,  
funkc.912 4.740.000,00  0,00  4.740.000,00  

            OŠ "SVETI GEORGIJE" UZDIN       

      
2002-
0001      Funkcionisanje osnovnih škola       

    912       Osnovno obrazovanje       

        340 463 Transferi ostalim nivoima vlasti       

            414 Socijalna davanja zaposlenim 70.000,00    70.000,00  

            415 naknade zaposlenima 995.000,00    995.000,00  

            416 jubilarne nagrade 250.000,00    250.000,00  

            421 Stalni troškovi 1.219.900,00    1.219.900,00  

            421 Stalni troškovi-grejanje 3.080.000,00    3.080.000,00  

            422 troškovi putovanja 30.000,00    30.000,00  

            423 Usluge po ugovoru 1.598.000,00    1.598.000,00  

            424 Specijalizovane usluge 6.600,00    6.600,00  

            425 Tekuće popravke i održavanje 257.000,00    257.000,00  

            426 Materijal 937.500,00    937.500,00  
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            482 porezi, obaveze i takse   30.000,00    30.000,00  

            Izvori fin.za funkc.912, gl.3,36       

          01 Prihodi iz budžeta 8.474.000,00  0,00  8.474.000,00  

            Ukupno za func.912 i gl.3.36. 8.474.000,00  0,00  8.474.000,00  

            
UKUPNO ŠKOLA UZDIN,  
funkc.912  8.474.000,00  0,00  8.474.000,00  

            OŠ "M.PUPIN" IDVOR       

      
2002-
0001      Funkcionisanje osnovnih škola       

    912       Osnovno obrazovanje       

        341 463 Transferi ostalim nivoima vlasti       

            414 Socijalna davanja zaposlenim 80.000,00    80.000,00  

            415 naknade zaposlenima 1.260.000,00    1.260.000,00  

            416 bonusi,nagrade,jub.nagrade 80.000,00    80.000,00  

            421 Stalni troškovi 400.000,00    400.000,00  

            421 Stalni troškovi-grejanje 1.800.000,00    1.800.000,00  

            422 Troškovi putovanja 50.000,00    50.000,00  

            423 Usluge po ugovoru 800.000,00    800.000,00  

            425 Tekuće popravke i održavanje 180.000,00    180.000,00  

            426 Materijal 200.000,00    200.000,00  

            Izvori fin.za funkc.912       

          01 Prihodi iz budžeta 4.850.000,00  0,00  4.850.000,00  

            Ukupno za func.912  4.850.000,00  0,00  4.850.000,00  

            
UKUPNO ZA ŠKOLU U IDVORU, 
funkc.912 4.850.000,00  0,00  4.850.000,00  

            

UKUPNO PROGRAM 9 - 
OSNOVNO OBRAZOVANJE I 
VASPITANJE 56.541.000,00  0,00  56.541.000,00  

      2003     
PROGRAM 10 -  SREDNJE 
OBRAZOVANJE I VASPITANJE       

      
2003-
0001     Funkcionisanje srednjih škola       

    920       Srenje obrazovanje       

            Gimnazija "M.Pupin" Kovačica       

        342 463 Transferi ostalim nivoima vlasti       

            414 Soc.davanja zaposlenim 70.000,00    70.000,00  

            415 naknade zaposlenima 1.550.000,00    1.550.000,00  

            416 bonusi,nagrade,jub.nagrade 325.000,00    325.000,00  

            421 Stalni troškovi 815.000,00    815.000,00  

            421 Stalni troškovi-grejanje 3.100.000,00    3.100.000,00  
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            422 troškovi putovanja 80.000,00    80.000,00  

            423 Usluge po ugovoru 1.550.000,00    1.550.000,00  

            425 Tekuće popravke i održavanje 415.000,00    415.000,00  

            426 Materijal 675.000,00    675.000,00  

            482 Porezi obavezne takse, kazne 20.000,00    20.000,00  

            512 Mašine i oprema 1.300.000,00    1.300.000,00  

            Izvori finans.za funkc.920        

          01 Prihodi iz budžeta 9.900.000,00  0,00  9.900.000,00  

            Ukupno za funkc.920  9.900.000,00  0,00  9.900.000,00  

            UKUPNO ZA GIMNAZIJU 9.900.000,00  0,00  9.900.000,00  

            

UKUPNO PROGRAM 10 - 
SRENJE OBRAZOVANJE I 
VAPSITANJE 9.900.000,00  0,00  9.900.000,00  

      901     
PROGRAM  11: SOCIJALNA I 
DEČJA ZAŠTITA       

      
0901-
0001     Socijalne pomoći       

    090       Soc.zaštita nekv.na drug.mestu       

            
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 
KOVAČICA       

        343 463 Dotacije i trans.ostalim niv.vlast        

            411 Plate i dodaci zaposlenih 1.974.800,00    1.974.800,00  

            412 Dopr.na teret poslodavca 353.500,00    353.500,00  

            415 naknade zaposlenima 330.000,00    330.000,00  

            421 Stalni troškovi 800.000,00    800.000,00  

            422 Troškovi putovanja 50.000,00    50.000,00  

            423 Usluge po ugovoru 805.000,00    805.000,00  

            424 Specijalizovane usluge 630.000,00    630.000,00  

            425 Tekuće popravke i održavanje 100.000,00    100.000,00  

            426 materijal 500.000,00    500.000,00  

            465 Ostale dotacije i transferi 230.000,00    230.000,00  

            472 Nakn.za soc.zašt.-novčane pom. 10.000.000,00    10.000.000,00  

            482 Porezi, obaveze, takse,kazne 50.000,00    50.000,00  

            Izvori finans.za funkc.090 ,        

          01 Prihodi iz budžeta 15.823.300,00  0,00  15.823.300,00  

            Ukupno za func.090  15.823.300,00  0,00  15.823.300,00  

      
0901-
0004 344 463 

Savetodavno-terapijske i socijalno 
edukativne usluge       

            Soc.zaštita nekv.na drug.mestu       

            411 Plate i dodaci zaposlenih 5.467.000,00    5.467.000,00  

            412 Dopr.na teret poslodavca 978.600,00    978.600,00  

            423 Usluge po ugovoru 50.000,00    50.000,00  
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            426 materijal 20.000,00    20.000,00  

            465 Ostale dotacije i transferi 644.600,00    644.600,00  

            
Izvori fin.za funkc.090, gl.3,41 i 
0901-0001       

          01 Prihodi iz budžeta 2.224.598,32  0,00  2.224.598,32  

          07 Transferi od ostalih nivoa vlasti 4.935.601,68  0,00  4.935.601,68  

            Ukupno za func 090  7.160.200,00  0,00  7.160.200,00  

      
0901-
0007 345 463 

PODRŠKA STARIM LICIMA I 
OSOBAMA SA INVALIDITETOM 
- dnevni boravak       

            415 Naknada zaposlenim-prevoz 150.000,00    150.000,00  

            421 Stalni troškovi 500.000,00    500.000,00  

            423 Usluge po ugovoru 2.521.000,00    2.521.000,00  

            425 Tekuće popravke i održavanje 110.000,00    110.000,00  

            426 Materijal 1.400.000,00      

            482 Porezi obavezne takse, kazne 20.000,00    20.000,00  

            
Izvori fin.za funkc.090, gl. 3,41 i 
0901-P1       

          01 Prihodi iz budžeta 4.701.000,00    4.701.000,00  

            Ukupno za func.090 4.701.000,00    4.701.000,00  

            
UKUPNO PROGRAM 11 - 
SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA 27.684.500,00  0,00  27.684.500,00  

      1801     PROGRAM 12 -  ZDR. ZAŠTITA       

      
1801-
0001     

Funkcionisanje ustanova primarne 
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE       

    721       Opšte medicinske usluge       

        346 464 
Tekući transferi ostalim nivoima 
vlasti       

            411 Plate i dodaci zaposlenih 5.877.300,00    5.877.300,00  

            412 Dopr.na teret poslodavca 1.053.668,00    1.053.668,00  

            414 Socijalna davanja zaposlenim 0,00    0,00  

            416 Jubilarne nagrade 180.000,00    180.000,00  

            421 Stalni troškovi 300.000,00    300.000,00  

            423 Usluge po ugovoru 2.560.000,00    2.560.000,00  

            424 Specijalizovane usluge 2.600.000,00    2.600.000,00  

            425 Tekuće popravke i održavanje 1.429.032,00    1.429.032,00  

            Izvori finansiranja za funk.721        

          O1 Prihodi iz budžeta 14.000.000,00    14.000.000,00  
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            UKUPNO za funk.721 i gl.3,29 14.000.000,00    14.000.000,00  

      
1801-
0002     Mrtvozorstvo        

    760       
Zdravstvo neklasifikovano na 
drugom mestu        

        347 464 
Tekući transferi ostalim nivoima 
vlasti       

            424 Specijalizovane usluge 100.000,00    100.000,00  

            Izvori finansiranja za funk.760        

          O1 Prihodi iz budžeta 100.000,00    100.000,00  

            Ukupno za funk.760       

            
UKUPNO ZDRAVSTVO, funkccija 
721  100.000,00    100.000,00  

            
PROGRAM 12 - ZDRAVSTVENA 
ZAŠTITA 14.100.000,00    14.100.000,00  

            UKUPNO RASHODI I IZDACI  790.500.000,00  12.278.000,00  802.778.000,00  

 
III  IZVRŠAVANJE BUDŽETA 

Član 9. 
U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl.glasnik RS” 68/2015 i 81/2016 – 

odluka US), broj zaposlenih kod korisnika budžeta ne može preći maksimalni broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme i to:  
 Broj zaposlenih kod korisnika sredstava opštinskog budžeta na neodređeno i određeno radno vreme iznosi: 

- 77 zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodređeno vreme;  
- 12  zaposlenih u lokalnoj administraciji na određeno vreme; 
- 36 zaposlenih u predškolskoj ustanovi na neodređeno vreme; 
- 10 zaposlenih u predškolskoj ustanovi na određeno vreme; 
- 11 zaposlenih u ustanovama kulture na neodređeno vreme; 
- 11 zaposlenih u ustanovama kulture na određeno vreme; 
- 3 zaposlena u turističkoj organizaciji na neodređeno vreme;  
- 1 zaposlen u turističkoj organizaciji na određeno vreme; 
-  0 zaposlenih u javnim preduzećima na neodređeno vreme; 
- 0 zaposlenih u javnim preduzećima na određeno vreme; 

 
U ovoj odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeđuju za broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana. 

Član 10. 
U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu za izvršavanje odluke o budžetu odgovoran je Predsednik opštine . 

Naredbodavac za izvršenje budžeta je predsednik opštine Kovačica. 

Naredbodavac za raspolaganje sredstvima na konsolidovanom računu trezora opštine Kovačica je predsednik opštine Kovačica. 

Član 11. 
Naredbodavac direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava je funkcioner (rukovodilac), odnosno lice koje je odgovorno za 

upravljanje sredstvima, preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa, kao i za izdavanje naloga 
za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu. 

 U razdelu direktnog korisnika Skupštine opštine – odgovoran je predsednik Skupštine; 
 U razdelu direktnog korisnika Kabinet predsednika i Opštinsko veće – odgovoran je predsednik opštine i zamenik predsednika 

opštine; 
 U razdelu direktnog korisnika Opštinska uprava – odgovoran je načelnik Opštinske uprave. 
 Za korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine – odgovoran je predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti. 

 Za korišćenja sredstava poljoprivrede -  Predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti. 
 Za korišćenja sredstava sredstava civilne zaštite, predsednik opštine, kao komandant štaba za vanredne situacije, odnosno lice koje 

on ovlasti. 
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Članom 30. ove Odluke propisano je ko podnosi zahtev za korišćenje sredstava za pojedine pozicije što predstavlja i ovlašćenje za 

raspolaganje u skladu sa stavom 1. ovog člana. 
Za zakonito, namensko, ekonomično i efikasno korišćenje sredstava rasporedjenih indirektnim korisnicima budžeta a za vršenje 

zadataka i poslova iz delokruga rada indirektnih korisnika, odgovorano je odgovorno lice indirektnog budžetskog korisnika i to: 

 Kod Predškolske ustanove – direktor ustanove; 

 Kod Domova kulture, Galerije, Turističke organizacije, Biblioteke,  – direktori ustanova; 

 Kod mesnih zajednica – Sekretari mesnih zajednica, odnosno predsednici Saveta mesnih zajednica; 
Kod korisnika kojima se prenose transferna sredstva, odnosno subvencije  odgovorni su: 

 Kod osnovnih i srednje škole   – direktori škola;  

 Kod Centra za socijalnu zaštitu – direktor ustanove; 

 Kod Doma zdravlja – direktor; 

 Kod javnih preduzeća kojima se daju subvencije odgovoran je direktor JP; 
 
Funkcioner, odnosno rukovodilac direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava odgovoran je za preuzimanje 

obaveza, njihovu verifikaciju, izdavanje naloga za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava organa kojim rukovodi i izdavanje naloga za uplatu 
sredstava koja pripadaju budžetu kao i za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija, pri čemu treba da se 
rukovode načelom štedljivosti i racionalnosti pri korišćenju odobrenih sredstava. 

Član 12. 

Sredstva tekuće  budžetske rezerve planiraju se u budžetu opštine u iznosu od 5.000.000,00 din.  

Sredstva iz stava 1. ovog člana koristiće se u skladu sa članom 69. Zakona o budžetskom sistemu, odnosno za neplanirane svrhe za 
koje nisu utvrdjene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. 

Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve na predlog organa uprave nadležnog za finansije donosi Opštinsko veće.  
Sredstva tekuće budžetske rezerve rasporedjuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava tokom fisklane godine.  

Član 13. 

Sredstva stalne budžetske rezerve planiraju se u budžetu opštine u iznosu od 2.000.000,00 dinara i koriste se u skladu sa članom 70. 
Zakona o budžetskom sistemu. 

Rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve, na predlog lokalnog organa uprave nadležnog za poslove finansija donosi Opštinsko 
veće. 

Član 14. 
 Odeljenje za finansije, budžet i LPA Opštinske uprave Kovačica obavezno je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta 
godišnje informiše predsednika opštine  i Opštinsko veće opštine Kovačica u roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog odnosno 
devetomesečnog perioda. 
 Podneti izveštaja iz stava 1. ovog člana, Opštinsko veće opštine Kovačica usvaja i dostavlja izveštaj Skupštini opštine. 

Predsednik opštine podnosi Skupštini opštine na usvajanje Završni račun budžeta opštine i pismeni izveštaj o izvršenju budžeta za 
prethodnu godinu. 

Član 15. 
Prihodi i primanja budžeta opštine Kovačica prikupljaju se i naplaćuju u skladu sa zakonom i drugim propisima, nezavisno od 

iznosa utvrdjenih ovom Odlukom za pojedine vrste prihoda i primanja. 
Član 16. 

 Opštinsko veće opštine Kovačica odgovorno je za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i 
primanjima i rashodima i izdacima na način koji je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.  

Član 17.  

Opština Kovačica se može dugoročno zadužiti u skladu sa članom 36. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS“, br. 61/05, 
107/09 i 78/11), pri čemu se mora voditi računa o maksimalnom dozvoljenom deficitu lokalne samouprave koji je regulisan članom 27ž 
Zakona o budžetskom sistemu. 

Ovlašćuje se predsednik opštine da u skladu sa članom 27ž Zakona o budžetskom sistemu, podnese zahtev Ministarstvu finansija za 
odobrenje fiskalnog deficita iznad utvrdjenog deficita od 10%, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija. 

 Odluku o dugoročnom zaduživanju budžeta opštine Kovačica donosi Skupština opštine.  

Član 18. 
Novčana sredstva budžeta opštine, direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, kao i drugih korisnika javnih sredstava 

koji su uključeni u konsolidovani račun trezora opštine, vode se i deponuju na konsolidovanom računu trezora. 
Novčana sredstva na konsolidovaniom računu trezora mogu se  investirati u 2018. godini samo u skladu sa članom 10. Zakona o 

budžetskom sistemu, pri čemu je predsednik opštine odgovoran  za efikasnost i sigurnost tog investiranja. 
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Član 19. 

 Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava dužni su da u zakonskom roku usklade svoje finansijske planove za 2018. godinu 
sa Odlukom o budžetu opštine Kovačica za 2018. godinu i dostave nadležnim organima radi usvajanja. 
 Plaćanje sa konsolidovanog računa trezora za realizaciju obaveza drugoih korisnika javnih sredstava, u smislu Zakona o 
budžetskom sistemu, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, neće se vršiti ukoliko ovi korisnici nisu dobili saglasnost na 
finansijski plan na način propisan zakonom, odnosno aktom Skupštine opštine i ukoliko taj plan nisu dostavili Upravi za trezor. 

Član 20. 
Izuzetno, u slučaju da budžet opštine Kovačica od drugog  nivoa vlasti primi namenska transferna sredstva opredeljena drugim 

aktom, uključujući i sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda ili donacije za konkretne namene, a koje se u trenutku 
planiranja budžeta ne mogu predvideti, kao i sredstava koje budžet ostvari po osnovu donacija i dobrovoljnih tekućih transfera od fizičkih i 
pravnih lica, organ uprave nadležan za finansije na osnovu akta po kom su sredstva odobrena, otvoriće u skladu sa članom 5. Zakona o 
budžetskom sistemu,  odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda po tom osnovu.  

                  Član 21. 
Obaveze prema  korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, a u okviru 

aproprijacija odobrenih ovom odlukom. 

Prioritet u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih 
popravki i održavanja i materijal. 

Korisnici budžetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja, 
materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u 
komercijalnim transakcijama.  

Član 22. 

Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije utvrdjene iz tih prihoda neće se 
izvršavati na teret sredstava budžeta. 

Korisnik koji, pored prihoda iz budžeta za odredjene rashode ili izdatke ostvaruje i dodatne prihode, obavezan je da izmirenje tih 
rashoda i izdataka  vrši prvo iz dodatnih prihoda. 

Ako korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa planiranog ovom odlukom, mogu koristiti ta 
sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i ostvarena, a za namene utvrdjene ovom odlukom. 

Član 23. 
 Obaveze koje preuzimaju direktni, odnosno indirektni korisnici budžetskih sredstava moraju odgovarati aproprijaciji koja im je za tu 
namenu odobrena odlukom. 

 Obaveze mogu preuzeti samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog akta, ukoliko zakonom nije drukčije propisano. 
Direktni korisnici budžetskih sredstava, pre najavljivanja novih obaveza na način propisan članom 56. stav 3. Zakona o budžetskom 

sistemu, u sistemu izvršenja budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine. 

 Izuzetno korisnici iz stava 1. ovog člana, u skladu sa članom 54. Zakona o budžetskom sistemu, mogu preuzeti obaveze po ugovoru 
koji se odnosi na kapitalne izdatke i zahteva plaćanje u više godina, na osnovu predloga organa nadležnog za poslove finansija, uz saglasnost 
Opštinskog veća, a najviše do iznosa iskazanih u planu kapitalnih izdataka iz člana 7. ove odluke. 

Korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora, ili drugog pravnog akta, ukoliko zakonom 
nije drugačije propisano. 

Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava predvidjenih Odlukom ili su u suprotnosti sa Zakonom o budžetskom 
sistemu, ne mogu se izvršavati na teret budžeta. 

Obaveze preuzete u 2017. godini u skladu sa odobrenim aproprijacijama u toj godini, a neizvršene u toku 2017. godine, prenose se u 
2018. godinu i imaju status preuzetih obaveza i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija tekuće godine. 

Član 24. 
 Odluku o promeni aproprijacije iz opštih prihoda budžeta i prenosu aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu, u skladu sa članom 61. 
Zakona o budžetskom sistemu donosi predsednik opštine.  

Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, može izvršiti preusmeravanje 
aproprijacija odobrenih na ime odredjenog rashoda u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje. 

Član 25. 

 Korisnici budžetskih sredstava mogu preuzeti obaveze po ugovorima koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina, 
pod uslovom propisanim članom 54. stav 6. Zakona o budžetskom sistemu i Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i 
uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina. 

 Plaćanja koja proizilaze iz obaveza preuzetih po ugovorima koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina, korisnici 
budžetskih sredstava moraju kao obavezu uključiti u finansijski plan u godini u kojoj obaveza dospeva u iznosu obaveze za tu godinu.  

Član 26. 
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 Preuzete obaveze i sve finansijske obaveze moraju biti izvršene isključivo na principu gotovinske osnove sa konsolidovanog računa 
trezora, osim ako je zakonom, odnosno akto Vlade predvidjen drugačiji metod. 

Član 27. 

Prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanja usluga i izvodjenju radova, svi korisnici budžeta moraju postupiti u 
skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke. 

Javnom  nabavkom male vrednosti, u smislu čl. 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15) 
smatra se nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od propisane ovim 
članom. 

Član 28. 
Sredstva raspoređena za finansiranje rashoda i izdataka korisnika budžeta, prenose se na osnovu njihovog zahteva i u skladu sa 

odobrenim kvotama u tromesečnim planovima budžeta. 

Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje (kopije). 

Član 29. 
Preuzete obaveze i sve finansijske obaveze moraju biti izvršene isključivo na principu gotovinske osnove sa konsolidovanog računa 

trezora, osim ako  je zakonom, odnosno aktom Vlade RS predvidjen drugačiji metod. 

Član 30. 
Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u 2018. godine  po posebnom aktu -  rešenju, koji donosi predsednik opštine, odnosno po 

finansijskim planovima i programima u okviru razdela, čiji su nosioci direktni korisnici budžetskih sredstava i to: 
Razdeo 1. Skupština opštine 

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela za glavu 1,1 zahteve podnosi Predsednik skupštine opštine  
uz prateću validnu dokumentaciju . 

Razdeo 2.  Kabinet predsednik opštine   
Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela za glavu 2,1, zahteve podnosi predsednik opštine ili njegov 

zamenik, uz prateću validnu dokumentaciju. 
Razdeo 3.  Opštinsko veće 

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela za glavu 3,1, zahteve podnosi predsednik opštine ili njegov 
zamenik, uz prateću validnu dokumentaciju. 

Razdeo 4.  Opštinsko javno pravobranilaštvo 
 Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela za glavu 4,1, zahteve podnosi javni pravobranilac, 

uz prateću validnu dokumentaciju. 
Razdeo 5. Opštinska uprava 

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela, vezanih za funkciju 130,   150, 160, 170;  funkcija 040 
poz. 96; funkcija 090 poz. 90; funkcija 640 – troškovi javne rasvete zahteve podnosi Načelnik opštinske uprave ili lice koje on ovlasti, uz 
prateću validnu dokumentaciju koja je prethodno pripremljena i kontrolisana od strane  odgovornog lica zaduženog u odeljenju finansija za 
pripremu zahteva i likvidaturu ispred ovog direktnog korisnika. 

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela, vezanih za funkcije  721, 820,  911, 912, 473 za turizam,  
920,  090,  zahteve podnose korisnici budžeta Odeljenju za društvene delatnosti  uz prateću knjigovodstvenu dokumentaciju (kopija). Nakon 
toga, zahtev sa  dokumentacijom  se dostavlja na kontrolu usaglašenosti sa kvotama i plaćanje Odeljenju za finansije, budžet i lokalnu 
poresku administraciju. 

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela 5, glava 5,1- funkcija 130 poz. 42, funkcija 360 poz. 81; 
funkcija 220 poz. 52, 53 i 54; zahteve podnosi predsednik opštine uz prateću validnu dokumentaciju koja je prethodno pripremljena i 
kontrolisana od strane  odgovornog lica zaduženog u odeljenju finansija za pripremu zahteva i likvidaturu ispred ovog direktnog korisnika. 

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela 5, funkcija 421 poz. 75; 76; 77; 78; 79;  funkcija 451 
poz. 82; funkcija 474 poz. 61; 62 i P4 poz 72; funkcija 510 P-5 poz. 80;  funkcija 560 poz. 65, 66, 67, 68 i 69; funkcija 620 P -6 poz 104,  
funkcija 630 projekat P-2 poz. 70; projekat P-3 poz. 71; funkcija 640 poz. 63 i 64; funkcija 411 poz. 74; funkcija 810 P-7 poz 110 
zahteve podnosi rukovodilac  Odeljenja za lokalno ekonomski razvoj uz prateću validnu dokumentaciju prethodno pripremljenu i 
kontrolisanu od strane lica zaduženog za likvidaturu i pripremu dokumentacije  u Odeljenju za finansije, budžet i LPA a odobravanje 
sredstava se potpisuje od strane predsednika opštine i rukovodioca za LER.  Nakon toga, zahtev sa  dokumentacijom  se dostavlja na 
kontrolu usaglašenosti sa utvrđenim kvotama u Odeljenje za finasnije, budžet i LPA (druga kontrola). 

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru razdela 5, funkcija 912 poz 87;  funkcija 090 poz 91; funkcija 040 poz 
92; 93; 94; 95 i  97; funkcija 732 poz. 98; funkcija 810 poz 105; 106 i 107;  funkcija 820 poz 99; 100; 101; funkcija 840 poz 102;  
funcija 830 poz 103;  funkcija 920 poz 88 i 89; zahtev za plaćanje podnosi rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti. 

Za korišćenje sredstava iz odobrenih aproprijacija u okviru ovog razdela vezanih za funkciju 411 i poziciju 73 - subvencije javnim i 
nefinansijskim preduzećima, zahteve podnosi korisnik uz prateću dokumentaciju (kopije) a odobravanje sredstava po zahtevima vršiće 
Opštinsko veće zaključkom. Zaključak Opštinskog veća je osnov za isplatu. Zahtevi se podnose preko Odeljenja za urbanizam i stambeno 
komunalne delatnosti. 
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  Za korišćenje sredstava vezanih za Mesne zajednice, i aproprijacije predviđene programskim delom budžeta za aktivnosti mesnih 

zajednica, zahteve podnosi odgovorno lice u mesnoj zajednici Odeljenju za urbanizam, sa kopijom prateće dokumentacije, koje kontroliše 
validnost dokumentacije  i donosi rešenje o transferu sredstava a odobrava plaćanje načelnik opštinske uprave. 

Unutar Odeljenja za finansije i  budžet se sprovodi provera  stečenog i neiskorišćenog prava odobrenih aproprijacija iz ove odluke a 
prema utvrdjenim kvartalnim kvotama za svakog budžetskog korisnika, odnosno za svaku poziciju rashoda i izdataka utvrđenih budžetom. 

Na zahtev Odeljenja za finansije korisnici budžetskih sredstava su dužni da dostave na uvid i druge podatke koji su neophodni za 
utvrđivanje prava na potrošnju i radi prenosa sredstava iz Trezora. 

Svi korisnici budžeta pre preuzimanja obaveza po osnovu javnih nabavki, po osnovu putovanja u inostranstvo i svih većih 
poduhvata a koji su predviđeni ovim budžetom (investicije), obavezni su da traže saglasnost predsednika opštine, ili Opštinskog veća.  

Prilikom plaćanja računa iz budžeta opštine Kovačica direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava treba da se pridržavaju 
Pravilnika o procedurama plaćanja i toka dokumentacije pre plaćanja iz opštinskog budžeta - Kovačica. 

Član 31. 
Korisnik budžetskih sredstava ne može, bez prethodne saglasnosti predsednika opštine, a u skladu 27e Zakona o budžetskom 

sistemu i Zakona o načinu odredjivanja maksimalnog broja zaposlenih kod korisnika javnih sredstava, zasnovati radni odnos sa novim licima 
do kraja 2018. godine, ukoliko sredstva potrebna za isplatu plata tih lica nisu obezbedjena u budžetu okviru iznosa sredstava predviđenih za 
plate tom budžetskom korisniku čija visina je utvrđena ovom odlukom iako pribavi saglasnost nadležne Komisije za novo zapošljavanje i 
dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava u slučajevima kad je ona potrebna. 

Član 32. 
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, 

odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad. 
Član 33. 

Radi namenskog utroška sredstava prenetih iz budžeta opštine, opštinski budžetski inspektor vrši neposrednu kontrolu utroška 
sredstava kao i kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja korisnika budžeta, a na osnovu pismenog naloga predsednika ili zamenika 
predsednika opštine. 

Prilikom kontrole ovlašćeno lice (opštinski budžetski inspektor) će izvršiti uvid u evidenciju i dokumentaciju o stanju i korišćenju 
sredstava iz budžeta, a korisnik tih sredstava je dužan da ovlašćenom licu na njegov zahtev, pruži potrebne podatke. 

O izvršenoj kontroli sačinjava se zapisnik po kome je korisnik budžeta dužan da postupi i sprovodiće se dalje mere u skladu sa 
Zakonom o budžetskom sistemu, Odlukom o budžetskoj inspekciji i reviziji na teritoriji opštine Kovačica, odnosno drugim propisima koji 
regulišu nadležnosti i rad budžetske inspekcije.  

Član 34. 
Ukoliko indirektni korisnik budžeta svojom delatnošću izazove sudski spor,  izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudska 

poravnanja izvršavaju se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda, odnosno iz njegovih 
sopstvenih prihoda. 

Član 35. 
Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji može da nastane usled neuravnoteženosti  kretanja u prihodima i rashodima budžeta, 

Predsednik opštine može zadužiti budžet opštine u skladu sa odredbama čl. 35 Zakona o javnom dugu („Sl.glasnik RS“ br. 61/05, 107/2009,  
78/2011 i 85/2015). 

Član 36. 
U budžetskoj 2018.godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta naknada i bonusa predviđenih posebnim i 

pojedinačnim kolektivnim ugovorima za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to 
pravo stekli u 2018.godini. 

Član 37. 
Korisnici budžetskih sredstava preneće na račun izvršenja budžeta do 31. decembra 2017. godine sredstva koja su im preneta u 

skladu sa Odlukom o budžetu opštine Kovačica za 2017. godinu zaključno sa 31.12.2017. godine a koja nisu utrošena za finansiranje rashoda 
u 2017. godini.     

Član 38. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Kovačica” a primenjivaće se od 

1.01.2018.godine. 
SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA                 PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
Broj: 06-99/17-01                        Zlatko Šimak s.r 
Dana: 20.12.2017.g.  
Kovačica 
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 На основу члана 77. Закона о запосленима у Аутономним покрајина и јединицама локалне самоуправе(„Службени 
гласник РС“ број:21/2016) и  члана 35.Статута Општине Ковачица (Сл. Лист Општине Ковачица бр.13/08 и 9/09) 
Скупштина општине Ковачица је на седници одржаној дана 20.12.2017.године донела 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА  за 2018.годину 
1.Број систематизованих радних места  у Општини Ковачица на дан 31.12.2017.године. 
 
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 13 13 
Саветник 18 18 
Млађи саветник 22 23 
Сарадник 5 6 
Млађи сарадник 8 8 
Виши референт 12 12 
Референт / / 
Млађи референт 1 1 

Укупно: ___79_ радних места ___81__ службеника 
 

Намештеници Број радних места Број намештеника 
Четврта врста радних места 4 5 
Пета врста радних места 3 3 

Укупно: __7__ радних места ___8__ намештеника 
 
2. Број запослених у Општини Ковачица на дан 31.12.2017.године 
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 13 10 
Саветник 18 15 
Млађи саветник 22 18 
Сарадник 5 6 
Млађи сарадник 8 6 
Виши референт 12 12 
Референт / / 
Млађи референт 1 1 

Укупно: ___79_ радних места ___68__ службеника 
 

Намештеници Број радних места Број намештеника 
Четврта врста радних места 4 4 
Пета врста радних места 3 3 

Укупно: __7__ радних места ___7__ намештеника 
 
3.Додатни број  запослених за 2018.годину у Општини Ковачица 
А)Службеници и намештеници на неодређено време. 
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник   
Саветник   
Млађи саветник   
Сарадник   
Млађи сарадник   
Виши референт   
Референт   
Млађи референт 1 1 

Укупно:   1   радних места 1 службеника 
 

Намештеници Број радних места Број намештеника 
Четврта врста радних места 1 1 
Пета врста радних места   

Укупно: __1__ радних места 1  намештеника 
 
Б)Радни Однос на одређено време  
Број извршилаца:    2 
Ц)Радни однос на одређено време (у Кабинету председника општине) 
Број извршилаца:  1 
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4.Додатни број службеника и намештеника за наредну годину резултат је потребе за попуњавање извршилачких радних 
места ради обављања послова из надлежности Општине. 
За тражени број новозапослених обезбедиће се средства у буџету општине Ковачица 
 
Општина Ковачица 
Скупштина општине 
Број: 06-99/17-01      Председник Скупштине 
Дана: 20.12.2017.г.      Златко Шимак, с.р. 
 
106 
 
На основу члана 13. ст. 1. и члана 32. ст. 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закони и 101/2016 – др. закони), члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 
15/2016), члана 36. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-УС и 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 35. ст.1. тачка 8. Статута општине 
Ковачица („Службени лист општине Ковачица“ бр. 13/2008 и 9/2009), Скупштина општине Ковачица, на седници 
одржаној дана 20.12.2017. године доноси 

ОДЛУКУ 
О СУОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО 

Члан  1. 
Овом одлуком општина Ковачица, оснива Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево (у даљем тексту: ЈП „Урбанизам“ 
Панчево), као заједничко јавно предузеће са већинским оснивачем градом Панчево (у даљем тексту: Већински оснивач) и 
другим јединицама локалне самоуправе са територије Јужног Баната које донесу одлуку о суоснивању ЈП „Урбанизам“ 
Панчево као заједничког предузећа.     

2.Циљ оснивања 
Члан 2. 

Општина Ковачица суоснива ЈП „Урбанизам“ Панчево као заједничко јавно предузеће у циљу обезбеђивања 
континуираног и квалитетног обављања послова из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне 
средине, а која је утврђена оснивачким актом Већинског оснивача и општим актом ЈП „Урбанизам“ Панчево. 
На основу ове одлуке ЈП „Урбанизам“ Панчево је носилац искључивог права за обављање послова из става 1. Овог члана 
на територији општине Ковачица, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.  

3. Овлашћења оснивача 
Члан 3. 

Права која Општина Ковачица као суоснивач остварује према ЈП „Урбанизам“ Панчево су: 
 даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта, 

 даје сагласност на промену длатности, 

 даје сагласност на статусне промене, 

 разматра извештаје о извршењу послова уговорених за Општину Ковачица. 

Права која град Панчево, као већински оснивач, остварује према ЈП „Урбанизам“ Панчево су: 
 даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта, 

 даје сагласност на промену делатности, 

 даје сагласност на статусне промене, 

 именује и разрешава Надзорни одбор, 

 именује и разрешава директора, 

 даје сагласност на програме пословања, 

 разматра извештаје о пословању, 

 даје сагласност на одлуку о расподели добити, 

 предузима законом прописане мере у случају поремећаја у пословању, 

 врши и сва друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 

Члан 4. 
Права оснивача врши град Панчево, уколико овом одлуком није другачије одређено. 
Права која као суснивач остварује Општина Ковачица врши Скупштина општине Ковачица, уколико овом одлуком није 
другачије одређено. 

4. Пословно име, седиште и иступање јавног предузећа у правном промету 
Члан 5. 

Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. 
Скраћено пословно име је ЈП „Урбанизам“ Панчево. 
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Већинског оснивача и свих суоснивача. 

Члан 6. 
Седиште ЈП „Урбанизам“ Панчево је у Панчеву, на адреси Карађорђева бр. 4. 
О промени седишта одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Већинског оснивача и свих суоснивача. 
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Члан 7. 

Матични број ЈП „Урбанизам“ Панчево је 08484015. 
ЈП „Урбанизам“ Панчево има својства правног лица. 
У правном промету с трећим лицима, ЈП „Урбанизам“ Панчево иступа у своје име и за свој рачун. 
У правном промету са трећим лицима, „Урбанизам Панчево за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
Оснивачи за своје обавезе одговарају у складу са законом и овом одлуком. 

5. Делатност јавног предузећа 
Члан 8. 

Претежна делатност ЈП „Урбанизам“ Панчево за потребе Већинског оснивача и суоснивача је: 
71.11; архитектонска делатност, која обухвата 
- израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за      спровођење урбанистичких 
планова; 
-  израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша; 
Поред делатности из става 1. Овог члана, ЈП „Урбанизам“ Панчево за потребе Већинског оснивача обавља и делатности 
које су дефинисане оснивачким актом и Статутом. 
ЈП „Урбанизам“ Панчево може без уписа у регистар да врши и друге делатности уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене законом. 

6. Основни капитал јавног предузећа 
Члан 9. 

Основни капитал ЈП „Урбанизам“ Панчево – у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију – унет 
као регистрациони податак, износи: 
- укупан уписани новчани део основног капитала – 1 000,00 динара 
- укупан уплаћени новчани део основног капитала – 1 000,00 динара на дан 23.05.2013 године. 
Удео Већинског оснивача у основном капиталу је 100% учешћа. 

Члан 10. 
По основу улагања у капитал ЈП „Урбанизам“ Панчево, суоснивач Општина Ковачица стиче удео у основном капиталу. 
Основни капитал се повећава новим улозима суоснивача. 
Оснивачки улог општине Ковачица износи 20,00 динара, што чини 0,2 % вредности уписаног и уплаћеног капитала 
евидентираног у Агенцији за привредне регистре. 
Регистровани капитал усклађиваће се са капиталом исказаним по финансијским извештајима у складу са Законом о 
привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација привредних субјеката. 

Члан 11. 
Општина Ковачица ће у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове одлуке извршити уплату новчаног износа 
суоснивачког улога основног капитала из члана 10. став 3. Ове одлуке на текући рачун ЈП „Урбанизам“ Панчево број: 
160-461690-69, Banca Intesa и ЈП „Урбанизам“ Панчево доставити потврду пословне банке о уплати истог. 

7. Планови и програми рада и извештаји 
Члан 12. 

Послови које ће ЈП „Урбанизам“ обављати за Општину Ковачица као суоснивача, утврђиваће се за сваку календарску 
годину, у складу са усвојеним буџетом Општине Ковачица и програмом рада органа надлежног за послове просторног 
планирања и урбанизма за ту годину. 
Сви неопходни елементи извршења посла који ће ЈП „Урбанизам“ Панчево радити за општину Ковачица у одређеној 
календарској години, регулиасаће се уговором између Општине Ковачица и ЈП „Урбанизам“ Панчево. 

Члан 13. 
Општина Ковачица ће свој план и програм послова, које ће се обављати ЈП „Урбанизам“ Панчево у наредној години, 
доставити ЈП „Урбанизам“ Панчево до 1. децембра текуће године. 
У циљу обезбеђивања услова за благовремено и квалитетно извршавање послова које ће ЈП „Урбанизам“ Панчево радити 
за своје суосниваче, Општина Ковачица ће благовремено доставити ЈП „Урбанизам“ Панчево своје средњорочне и 
дугорочне планове израде планских докумената и друге документације из области за коју је овом одлуком основала ЈП 
„Урбанизам“ Панчево. 

Члан 14. 
Динамика извршавања послова за Општину Ковачица као суоснивача усклађиваће се са динамиком извршавања послова 
које ЈП „Урбанизам“ Панчево обавља за Већинског оснивача.   

Члан 15. 
Надлежни орган Већинског оснивача, разматра и даје сагласност на програме пословања и финансијске извештаје ЈП 
„Урбанизам“ Панчево. 
Надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра годишњи извештај о извршењу послова уговорених са ЈП „ 
Урбанизам“ Панчево. 

8. Органи јавног предузећа 
Члан 16. 

Органи ЈП „Урбанизам“ Панчево су: 
1. Надзорни одбор; 
2. Директор. 

Члан 17. 
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Надзорни одбор има председника и два члана који се именују на период од четри године, под условима, на начин и по 
поступку утврђеним законом. 
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених. 
Председника и чланове Надзорног одбора именује Већински оснивач. 

Члан 18. 
Директора ЈП „Урбанизам“ Панчево именује и разрешава Већински оснивач, по поступку и условима утврђеним законом. 

Члан 19. 
Директор представља и заступа ЈП „Урбанизам“ Панчево, организује и руководи процесом рада, води пословање, 
одговара за законитост рада и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом. 

9. Расподела добити и начин покрића губитка 
Члан 20. 

Одлуку о расподели добити и одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор, у складу са законом, другим 
прописом који уређује расподелу добити и покриће губитка, Статутом, програмом пословања и годишњим финансијским 
извештајем предузећа, уз сагласност Већинског оснивача. 
Губитак се покрива на терет нераспоређене добити из предходне године и других извора. 

10. Поремећај у пословању јавног предузећа 
Члан 21. 

Директор ЈП „Урбанизам“ Панчево ће, у случају поремећаја пословања, обавестити све осниваче. 
У случају поремећаја у пословању Већински оснивач ће, предузети мере којима ће обезбедити услове за несметани рад, 
пословање и управљање, у складу са законом, а нарочито: 

 Промена унутрашње организације предузећа; 

 Разрешење постојећих органа и именовање привремених органа предузећа; 

 Ограничење у погледу права распологања појединим средствима у јавној својини; 

 Друге мере предвиђење законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, 
другим законом и оснивачким актом. 

11. Завршне одредбе 
Члан 22. 

У складу са овом одлуком, Већински оснивач ће извршити усклађивање оснивачког акта ЈП „Урбанизам“ Панчево. 
На основу усклађеног оснивачког акта ЈП „Урбанизам“ Панчево, уписаће се настале промене у регистру, у складу са 
законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације. 

Члан 23. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ковачица“ 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 06-99/17-01 
Датум: 20.12.2017.г. 
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                    Златко Шимак, с.р. 
107 
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 
– др. закон), члана 35. Статута Општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 13/08, 9/09) и Акционог 
плана за спровођење  Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. 
године („Службени гласник РС“ бр. 79/2013), Скупштина општине Ковачица на седници одржаној 20.12.2017. године  
донела jе 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП) ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА 2017.-2020. 
ГОДИНЕ 

 
I 

 Усваја се Локални антикорупцијски план (ЛАП) Општине Ковачица 2017.-2020. године заједно са Извештајем о 
усвајању Локалног антикорупцијског плана Општине Ковачица. 

II 
Саставни део Одлуке је Локални антикорупцијски план (ЛАП) Општине Ковачица 2017.-2020. године и Извештај 

о усвајању Локалног антикорупцијског плана Општине Ковачица и објавиће се у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
III 

 Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од данa објављивања у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број : 06-99/17-01      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Датум : 2О.12.2017.г.            Златко Шимак, с.р.                                                                                          
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У В О Д 
 

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен 
на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских 
механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу 
идентификована као једна од области посебно осетљивих на корупцију. Овим документом је 
предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против 
корупције, односно локалне антикорупцијске планове (у даљем тексту ЛАП). Ови планови 
представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични 
за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, 
односно начини за њихово отклањање. Применом локалних акционих планова и успостављањем 
адекватних механизама за праћење њиховог спровођења, јединице локалне самоуправе јачају своју 
отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје 
капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице.  

 
Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова у складу је и са једним од циљева 

Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. 
године, усвојене 1. јула 2013. године, која такође препознаје проблем непостојања системске 
антикорупцијске политике на нивоу јединица локалне самоуправе, односно политике која би се 
односила на све ЈЛС, али која би уважавала специфичности и потребе сваке од њих. Из описа овог 
проблема проистиче и потреба за адекватним локалним антикорупцијским механизмима, који, како је 
наведено у Стратегији, треба да обезбеде транспарентан рад органа територијалне аутономије, локалне 
самоуправе и њима подређених јавних предузећа, као и транспарентно креирање и трошење буџета и 
адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове. Наведеним описом дат је оквир 
у коме би требало да се крећу акциони планови за борбу против корупције на поменутим нивоима 
територијалне организације, односно циљеви које ови документи треба да постигну.  
 

ЛАП општине Ковачица представља превентивни антикорупцијски механизам и механизам за 
увођење начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби општине Ковачица и других 
органа јавне власти који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и 
локалне заједнице. Постоји више приступа и концепата у изради локалних стратешких и планских 
докумената у области борбе против корупције, који могу имати различите иницијаторе, различите 
полазне основе и претпоставке, различита исходишта и ефекте. Предлог ЛАП-а заснован је на 
идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак 
корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока за настанак 
корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у најширем смислу речи. 
Сврха овог документа, односно његовог усвајања, ефикасне примене, конзистентног праћења и мерења 
ефеката јесте да Општина Ковачица учини отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који 
постоје у оквиру у ком локална самоуправа остварује своје надлежности, односно да у перспективи 
утиче на смањење корупције. 
 
Узроци корупције су различити и вишеструки. Они настају у одређеном конкретном друштвеном, 
политичком и правно-институционалном контексту, односно на одређеним степенима развоја 
друштвене и личне одговорности и интегритета. Са променама ових околоности, мењају се и узроци и 
појавни облици корупције, еволуирају у своје перфидније и сложеније форме, што захтева стално и не 
увек једноставно и лако трагање за мерама којима се конкретни узроци и облици корупције могу 
открити, процесуирати или спречити. На овај начин треба разумети и ЛАП, као само један од могућих и 
садашњем степену развоја прилагођених антикорупцијских алата на локалном нивоу власти, који не 
може и неће једном и за свагда решити проблем корупције, али који, уколико се добро разуме, искрено 
прихвати и адекватно примени, може значајно утицати на процес решавање проблема корупције.  

 
ЛАП општине Ковачица полази од одређеног разумевања коруптивних ризика, односно циљеви 

који су у њему дефинисани треба да представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици 
отклоњени или макар сведени на минимум. Реч је о следећим појавама:  
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□ постојање превеликих и/или непотребних дискреционих овлашћења у којима орган, служба, тело или 
службеник ЈЛС доноси одређену одлуку, односно одсуство јасних, прецизних и унапред утврђених 
услова, критеријума и мерила за доношење одлуке. Дискрециона овлашћења у доношењу појединачне 
одлуке нужно морају да постоје, али је питање каквог су она карактера и да ли су и на који начин 
ограничена. Другим речима, уколико та овлашћења нису ограничена и унапред позната свим 
учесницима једног процеса доношења одлуке, она врло лако могу довести до корупције. Због тога ће се 
значајан број циљева у ЛАП-у односити на потребу и значај смањења дискреционих овлашћења, 
односно на увођење услова, критеријума и мерила за доношење одлуке у најразличитијим областима.  
 
□ одсуство јавности рада, односно одсуство транспарентности у раду; корупција настаје углавном тамо 
где не постоји могућности да се она открије, да се о њој сазна и да се због тога доживи осуда било које 
врсте (друштвена, морална, политичка или правна).  
 
□ одсуство одговорности („полагања рачуна“) за рад, које у себи може садржати, на пример, следеће 
елементе: одсуство образлагања донете одлуке, одсуство могућности преиспитивања донете одлуке, 
одсуство извештавања о раду и одговарања за свој рад и слично, као и одсуство моралне, политичке, 
дисциплинске, прекршајне или кривичне одговорности.  
 
□ одсуство (адекватног) надзора и контроле, било да она долази изнутра или споља (од других органа и 
инстанци или од јавности). Начелно посматрано, не би требало да постоји ниједна ситуација у којој 
поступање било ког органа јавне власти не подлеже нечијем надзору.  
 
□ постојања сувишних процедура и/или непотребних интеракција и контаката између органа, служби, 
тела и службеника, које често не испуњавају циљ због којих постоје, већ временом постају саме себи 
сврха и које служе са остварење различитих коруптивних утицаја.  
 
Речник појмова који су коришћени у предлогу ЛАП-а:  
□ Област: Област представља надлежност/поље/подручје рада и деловања ЈЛС, односно 
оквир/контекст у коме ЈЛС остварују своју надлежност. Област је најопштији појам и она представља 
јединствену целину која по својим карактеристикама садржи различите ризике за настанак корупције.  
□ Опис области: Опис области представља кратак наративни приказ ризика од корупције у тој области, 
односно опис важности бављења конкретном облашћу са становишта јавне политике која се односи на 
сузбијање и борбу против корупције.  
□ Циљ: Циљ представља пожељно/очекивано стање које је потребно постићи, односно стање које ће 
након примене ЛАКП-а омогућити сузбијање корупције у датој области. Једна област може садржати 
један или више циљева, у зависности од њеног карактера и слoжености.  
□ Индикатор циља: Индикатор, односно показатељ испуњености циља представља начин/појаву/стање 
којим се може доказати и/или показати да је циљ испуњен; другим речима, индикатором циља меримо 
остварење/испуњење циља.  
□ Вредност индикатора: Вредност индикатора може бити базна и циљана (пројектована).  

Базна вредност индикаторa (односно полазна, садашња, тренутна вредност) представља вредност 
или меру која одражава постојеће стање у области која је дефинисана индикатором циља.  
Циљана вредност индикатора (односно будућа, пожељна, планирана, циљана вредност) 
представља вредност или меру која се жели постићи након спровођења конкретних мера и 
активности у датој области, односно након испуњења циља.  
 

□ Мера: Мера представља наредни корак у операционализацији претходно описаних елемената 
акционог плана, а пре свега циља који се жели постићи. Она се формулише као радња коју је потребно 
извести како би се њеним спровођењем дошло до остварења циља.  
□ Индикатор испуњености (квалитета) мере: Индикатором испуњености (квалитета) мере 
утврђујемо, односно меримо да ли је мера испуњена, као и да ли је испуњена на начин како је то 
дефинисано.  

5 
 

□ Активност: Активност представља даљу конкретизацију мера, односно њено рашчлањивање на 
појединачне кораке из којих се састоји мера.  
 
□ Индикатори активности: Овом врстом индикатора се мери испуњеност наведене активности. 
  
□ Одговорни субјект: У овом делу се наводи ко је, према функцији, звању или радном месту, 
одговоран да се наведена активност реализује.  
 
□ Рок: Рок представља временску одредницу до које је неопходно спровести одређену активност.  
 
Напомене: Рубрика „напомене“ је остављена за било какву врсту додатних упутстава, смерница или 
појашњења која се не могу подвести ни под један од наведених елемената ЛАКП-а. 
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□ Активност: Активност представља даљу конкретизацију мера, односно њено рашчлањивање на 
појединачне кораке из којих се састоји мера.  
 
□ Индикатори активности: Овом врстом индикатора се мери испуњеност наведене активности. 
  
□ Одговорни субјект: У овом делу се наводи ко је, према функцији, звању или радном месту, 
одговоран да се наведена активност реализује.  
 
□ Рок: Рок представља временску одредницу до које је неопходно спровести одређену активност.  
 
Напомене: Рубрика „напомене“ је остављена за било какву врсту додатних упутстава, смерница или 
појашњења која се не могу подвести ни под један од наведених елемената ЛАКП-а. 
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ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) 

Област 1: Усвајање прописа у органима локалне самоуправе Ковачица 

Опис области: Као што показују различите анализе и истраживања, процес усвајања прописа у Србији, генерално, није довољно транспарентан, заинтересованој јавности је 
често онемогућено да учествује у овом процесу и онда када постоји оправдан интерес за учешћем јавности, а објављивање прописа је углавном ограничено само на оно што 
представља законски минимум (објављивање у службеним гласилима, који за ширу јавност нису типичан и најчешћи извор информисања). Акционим планом за спровођење 
Националне стратегије предвиђено је да локалне самоуправе измене своје статуте, односно пословнике о раду скупштина у правцу јачања института јавних расправа, чиме ће 
утицај заинтересоване јавности, потенцијално, постати значајно већи. Осим тих измена у локалном правном оквиру, могуће је и потребно локалним антикорупцијским планом 
додатно садржински унапредити учешће јавности и на друге начине, осим кроз институт јавних расправа који је свакако најзначајнији. 
Циљ 1.1: Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу локалне самоуправе Ковачица које 
омогућавају пуну транспарентност процеса усвајања прописа 

У тренутку израде ЛАП-а, 
транспарентност процеса 
усвајања прописа је дефинисана 
једино Статутом, који наводи да 
је рад органа општине односно да 
су седнице Скупштине општине 
јавне 

У периоду спровођења ЛАП-а, потребно је усвојити још 
најмање два општа правна акта који ће омогућити пуну 
транспарентност процеса усвајања прописа (усвајање акта о 
областима/врстама прописа за које је обавезна јавна расправа 
приликом доношења прописа и усвајање акта о организовању и 
спровођењу јавних расправа). Тиме ће циљана вредност овог 
индикатора бити најмање три општа правна акта у овој 
области.  

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

1.1.1. Дефинисање 
области/врсте 
прописа за које 
је обавезна јавна 
расправа 
приликом 
доношења 
прописа. 

Дефинисање области/врсте 
прописа спроведено кроз општи 
акт ЛС Ковачица (Одлука 
Скупштине oпштине Ковачица, 
Правилник који регулише процес 
јавних расправа).  

1. Израдити 
нацрт општег 
акта о 
областима/врс
тама прописа 
за које је 
обавезна јавна 
расправа 
приликом 
доношења 
прописа 
 
2. Утврдити 
предлог 
општег акта 
 
3. Донети 

1. Израђен 
нацрт општег 
акта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Утврђен 
предлог 
општег акта 
 
3. Донет 

1. Општинска 
управа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Општинско веће 
 
 
 
3. Скупштина 

1. 31.12.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 31.12.2018. 
 
 
 
 

- У процесу дефинисања 
области прописа за које је 
обавезна јавна расправа , 
консултовати постојећа 
зак. Решења о обавезним 
јавним расправама,која је 
могуће и потребно 
проширити оним 
областима аката за које 
општина сматра да је за 
њих потребна јавна 
расправа. 
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општи акт  општи акт општине 3. 31.12.2018. 

1.1.2 У оквиру јавне 
расправе о 
нацрту пропису 
успоставити 
обавезу 
објављивања 
извештаја о 
изради нацрта 
прописа.  

Извештај о изради нацрта 
прописа садржи следеће 
елементе: информације о лицима 
која су учествовала у изради 
нацрта прописа; информације о 
разлозима за доношење прописа, 
образложење које не садржи само 
правни основ, већ и суштински 
исказану потребу/анализу/друге 
податке који оправдавају 
доношење прописа; информације 
о поступку и времену у ком је 
израђен нацрт прописа. 

1. Израдити 
нацрт општег 
акта о којем се 
уређује 
објављивање 
извештаја о 
изради нацрта 
прописа 
 
2. Утврдити 
предлог 
општег акта  
 
3. Донети 
општи акт 

1. Израђен 
нацрт општег 
акта 
 
 
 
 
 
 
2. Утврђен 
предлог 
општег акта 
 
3. Донет 
општи акт 

1. Начелник 
општинске управе 
 
 
 
 
 
 
 
2.Општинско веће 
 
 
 
3. Скупштина 
општине 

1. 31.12.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 31.12.2018. 
 
 
 
3. 31.12.2018. 

-  

1.1.3 Прописати 
правила 
одржавања 
јавних расправа. 

Правила о одржавању јавних 
расправа обухватају следеће 
елементе: објављивање позива на 
јавну расправу који садржи време 
трајања јавне расправе, форме у 
којим ће се јавна расправа 
организовати и текст нацрта 
прописа који је предмет јавне 
расправе; организовање најмање 
једног јавног скупа коме 
присуствује заинтересована 
јавност и службеник/функционер 
у чијој је надлежности област 
која се регулише предложеним 
прописом; објављивање 
извештаја о јавној расправи који 
садржи све предлоге који су 
добијени у току јавне расправе и 
информације о поступању по 
предлозима уз обавезно 
образложење за предлоге који су 
делимично или у потпуности 
одбијени.  

1. Израдити 
нацрт општег 
акта којим се 
прописују 
правила 
одржавања 
јавних 
расправа 
 
2. Утврдити 
предлог 
општег акта  
 
3. Донети 
општи акт  

1. Израђен 
нацрт општег 
акта 
 
 
 
 
 
 
2. Утврђен 
предлог 
општег акта 
 
3. Донет 
општи акт 

1. Начелник ОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Општинско 
веће 
 
 
3. Скупштина 
општине 

1. 31.12.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 31.21.2018. 
 
 
 
3. 31.12.2018. 

-  
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1.1.4 Објављивати 
опште акте на 
интернет 
презентацији 
општине 

Сви општи акти које усвајају 
органи ЈЛС доступни на 
интернет презентацији ЈЛС; 
интернет презентација у овом 
делу се редовно ажурира, 
односно сви нови прописи и 
измене/допуне постојећих се 
благовремено (на пример, 
највише у року од недељу дана) 
постављају на интернет 
презентацију.  

1.Израдити 
програм који 
садржи списак 
важећих 
општих аката 
Општинске 
управе са 
могућношћу 
увида у 
садржину 
општих аката 
путем 
електронске 
претраге и 
поставити на 
званичну 
интернет 
страницу 
општине 
 
2.Ажурирати 
програм 

1. Израђени 
програм и 
постављен на 
звничну 
интернет 
страницу 
општине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ажурирани 
програм 

Председник 
Скупштине 
општине и 
службеник за 
информатику 

1. 31.12.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Континуирано 

-  
Општи акти се и 
тренутно објављују на 
интернет презентацији 
општине путем 
објављивања Службених 
листова општине 
Ковачица. 
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Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу  

Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС”, бр. 
97/08,	53/10,	66/11	- одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС). Они имају значајан утицај на процес доношења одлука, односно у 
могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем одлука (општих и појединачних) подреде јавни интерес приватном, што је једна од најопштијих дефиниција 
сукоба интереса. Услед једне од одлика локалне заједнице, која се може назвати недовољном конкуренцијом људског капитала (недовољан број људи са потребним 
управљачким и лидерским капацитетима, нарочито у малим локалним самоуправама које су услед демографских кретања у депопулацији), често долази до монополизације моћи 
и утицаја, односно до ситуације у којој мали број појединаца држи кључне позиције у различитим секторима функционисања локалне средине (јавном, приватном и цивилном 
сектору). Специфичност локалне самоуправе у овом погледу је и у томе што је једна група локалних функционера изабрана на непосредним изборима, услед чега подлежу нешто 
другачијем регулисању неспојивости функција и сукоба интереса. На овом нивоу власти се и начин доласка на функцију, односно чињеница непосредног избора ове групе 
функционера, често тумачи и као основ посебне врсте легитимитета за коју се сматра да аболира одборнике од обавеза у заступању и заштити јавног интереса, што не сме бити 
случај, напротив. Сви ови фактори утичу на то да су појавни облици и различите врсте сукоба интереса на локалном нивоу присутни и да нужно морају бити предмет 
регулисања локалног антикорупцијског плана. Осим функционера, посебну пажњу у овој области потребно је посветити и службеницима, односно запосленима у органима ЈЛС.   
  
Случајеви сукоба интереса на локалном нивоу морају бити препознати и локалним документима, јер је увек питање колико таквих случајева уопште доспе до Агенције на 
поступање, уколико их локална средина не препознаје. Локална заједница мора бити први ниво који ће такве моделе понашања препознавати, спречавати и упућивати на за то 
предвиђено поступање.  

 

 

Циљ 2.1. Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица, као околности 
која може водити сукобу интереса.  

Индикатори циља  Базна вредност 
индикатора  

Циљана (пројектована)  вредност индикатора  

Усвојене/измењене јавне политике на нивоу ЈЛС које омогућавају пуну транспарентност у 
погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима 
повезаних лица1  

У тренутку израде 
ЛАП-а 
транспатрентност у 
погледу постојања 

У поступку спровођења ЛАП-а потребно је усвојити општа 
правна акта о обавези пријављивања приватних интереса 
јавних функционера и приватних интереса са њима 
повезаних лица и акта о успостављању обавезе управљања 

                                                           
1 Мере из ове, као и из још неких области могу се спровести редефинисањем Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе, који је усвојила велика већина 
локалних самоуправа у Србији. Овај акт је могуће и потребно осавременити, пре свега уношењем одредаба о одговорности и јачањем механизама за његово праћење, што је до 
сада био највећи мањак у његовој примени. Тако, закључно са новембром 2012. године, Кодекс је усвојило 148 локалних самоуправа, што је велика већина од њиховог укупног 
броја; тело надлежно за праћење примење, међутим, формирала је само 31 локална самоуправа, а питање је и у колико локалних самоуправа је оно заиста и поступало и 
деловало. О овоме видети детаљније на http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/vesti/ostale-vesti/845-eticki-kodeks-ponasanja?lang=sr-YU  
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1.1.4 Објављивати 
опште акте на 
интернет 
презентацији 
општине 

Сви општи акти које усвајају 
органи ЈЛС доступни на 
интернет презентацији ЈЛС; 
интернет презентација у овом 
делу се редовно ажурира, 
односно сви нови прописи и 
измене/допуне постојећих се 
благовремено (на пример, 
највише у року од недељу дана) 
постављају на интернет 
презентацију.  

1.Израдити 
програм који 
садржи списак 
важећих 
општих аката 
Општинске 
управе са 
могућношћу 
увида у 
садржину 
општих аката 
путем 
електронске 
претраге и 
поставити на 
званичну 
интернет 
страницу 
општине 
 
2.Ажурирати 
програм 

1. Израђени 
програм и 
постављен на 
звничну 
интернет 
страницу 
општине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ажурирани 
програм 

Председник 
Скупштине 
општине и 
службеник за 
информатику 

1. 31.12.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Континуирано 

-  
Општи акти се и 
тренутно објављују на 
интернет презентацији 
општине путем 
објављивања Службених 
листова општине 
Ковачица. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

9 
 

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу  

Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС”, бр. 
97/08,	53/10,	66/11	- одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС). Они имају значајан утицај на процес доношења одлука, односно у 
могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем одлука (општих и појединачних) подреде јавни интерес приватном, што је једна од најопштијих дефиниција 
сукоба интереса. Услед једне од одлика локалне заједнице, која се може назвати недовољном конкуренцијом људског капитала (недовољан број људи са потребним 
управљачким и лидерским капацитетима, нарочито у малим локалним самоуправама које су услед демографских кретања у депопулацији), често долази до монополизације моћи 
и утицаја, односно до ситуације у којој мали број појединаца држи кључне позиције у различитим секторима функционисања локалне средине (јавном, приватном и цивилном 
сектору). Специфичност локалне самоуправе у овом погледу је и у томе што је једна група локалних функционера изабрана на непосредним изборима, услед чега подлежу нешто 
другачијем регулисању неспојивости функција и сукоба интереса. На овом нивоу власти се и начин доласка на функцију, односно чињеница непосредног избора ове групе 
функционера, често тумачи и као основ посебне врсте легитимитета за коју се сматра да аболира одборнике од обавеза у заступању и заштити јавног интереса, што не сме бити 
случај, напротив. Сви ови фактори утичу на то да су појавни облици и различите врсте сукоба интереса на локалном нивоу присутни и да нужно морају бити предмет 
регулисања локалног антикорупцијског плана. Осим функционера, посебну пажњу у овој области потребно је посветити и службеницима, односно запосленима у органима ЈЛС.   
  
Случајеви сукоба интереса на локалном нивоу морају бити препознати и локалним документима, јер је увек питање колико таквих случајева уопште доспе до Агенције на 
поступање, уколико их локална средина не препознаје. Локална заједница мора бити први ниво који ће такве моделе понашања препознавати, спречавати и упућивати на за то 
предвиђено поступање.  

 

 

Циљ 2.1. Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица, као околности 
која може водити сукобу интереса.  

Индикатори циља  Базна вредност 
индикатора  

Циљана (пројектована)  вредност индикатора  

Усвојене/измењене јавне политике на нивоу ЈЛС које омогућавају пуну транспарентност у 
погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима 
повезаних лица1  

У тренутку израде 
ЛАП-а 
транспатрентност у 
погледу постојања 

У поступку спровођења ЛАП-а потребно је усвојити општа 
правна акта о обавези пријављивања приватних интереса 
јавних функционера и приватних интереса са њима 
повезаних лица и акта о успостављању обавезе управљања 

                                                           
1 Мере из ове, као и из још неких области могу се спровести редефинисањем Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе, који је усвојила велика већина 
локалних самоуправа у Србији. Овај акт је могуће и потребно осавременити, пре свега уношењем одредаба о одговорности и јачањем механизама за његово праћење, што је до 
сада био највећи мањак у његовој примени. Тако, закључно са новембром 2012. године, Кодекс је усвојило 148 локалних самоуправа, што је велика већина од њиховог укупног 
броја; тело надлежно за праћење примење, међутим, формирала је само 31 локална самоуправа, а питање је и у колико локалних самоуправа је оно заиста и поступало и 
деловало. О овоме видети детаљније на http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/vesti/ostale-vesti/845-eticki-kodeks-ponasanja?lang=sr-YU  
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приватног интереса 
јавних функционера 
или приватност 
интереса са њима 
повезаним лицима није 
дефинисана актима 
ЛС.  

пријављеним интересима јавних функционера и приватних 
интереса са њима повезаних лица.  

Р. бр. мере  Назив мере  Индикатор испуњености (квалитета) мере  

2.1.1	 Успоставити обавезу пријављивања приватних интереса јавних функционера и 
приватних интереса са њима повезаних лица.  

Јавни функционери ЛС (председник општине, одборници/чланови општинског већа 
ЛС) су обавезни да органу/служби ЛС приликом ступања на функцију пријаве своје 
и за њих повезана лица приватне интересе у следећем смислу речи: власништво над 
предузетничком радњом и власништво над приватним предузећима, као и 
власничке уделе у приватним предузећима; чланство у другим органима 
управљања/надзора над приватним предузећима; остале везе и односе са субјектима 
из приватног сектора који могу имати утицај на вршење јавне функције.   
Успостављен јавно доступан регистар ових пријава. 

2.1.2	 Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима јавних функционера 
и приватних интереса са њима повезаних лица.  

За случајеве непријављивања интереса, прописане санкције финансијске природе 
које су најмање у рангу санкција за повреде пословника о раду 
скупштине/општинског већа ЈЛС;   
У процесу успостављања регистра дефинисани следећи елементи: организациона 
јединица/тело у оквиру ЈЛС које води регистар; начин вођења регистра; начин 
праћења извршења обавезе пријављивања; начин вођења поступка због кршења 
обавезе пријављивања; објављивање одлука о кршењу ових обавеза.   

Циљ 2.3. Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима ЈЛС  
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Индикатори циља  Базна вредност 
индикатора  

Циљана (пројектована)  вредност индикатора  

Успостављени делотворни механизми за управљање сукобом интереса запослених у 
органима ЈЛС2.		 

У тренутку израде 
ЛАП-а питање сукоба 
интереса запослених у 
органима ЈЛС није 
дефинисано актима 
ЈЛС.   

У поступку спровођења ЛАП-а потребно је усвојити општи 
правни акт – Правилник који регулише материју сукоба 
интереса запослених у органима ЈЛС. Надаље потребно је 
донети следеће: решење о формирању тела за примену 
правила о сукобу интерса запослених у органима ЈЛС, 
Пословник о раду овог тела и одредити координатора 
између тела за примену правила о сукобу интереса 
запослених и тела за праћење примене ЛАП-а. 

Р. бр. мере  Назив мере  Индикатор испуњености (квалитета) мере  

2.3.1	 Општим актом регулисати ЈЛС материју сукоба интереса запослених у 
органима ЈЛС.  

Дефинисана процедура за поступање у случајевима сумње о постојању сукоба 
интереса;   
Дефинисана процедура за пријављивање сумње о сукобу интереса;  
Сукоб интереса запослених у интерним актима ЛС дефинисан као тежа повреда 
радне обавезе;  

2.3.2	 Формирати тело за примену правила о сукобу интереса запослених у органима 
ЈЛС.  

Усвојити акт којим ће се формирати  тело за примену правила о сукобу интереса 
запослених у органима ЈЛС 

2.3.3	 Успоставити капацитет тела за примену правила о сукобу интереса запослених 
у органима ЈЛС.  

Обезбедити кадровске и материјалне услове за рад тела;  Спровести обуку чланова 
тела.   

2.3.4	 Успоставити координацију и механизам извештавања о управљању сукобом 
интереса између тела за примену правила о сукобу интереса запослених у 
органима ЈЛС и тела за праћење примене ЛАП-а.  

Успоставити процедуру извештавања о случајевима о којима је одлучивало тело;  
Објавити извештаје о раду тела.   

  

                                                           
2 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 21/16) препознаје проблем сукоба интереса запослених у 
органима АП и ЈЛС (чланови 39. до 46.). Међутим, овај закон, као и Закон о државним службеницима из ког је углавном преузет начин регулисања ове области, дефинише само 
шта се сматра сукобом интереса, али не прописује начин за управљање сукобом интереса, односно не прописује начин за регулисање и поступање у случајевима у којима дође до 
сукоба интереса. Због тога, саму процедуру за управљање овом сложеном и важном материјом неопходно је додатно уредити на нивоу сваке ЈЛС, а усвајање и примена ЛАП-а је 
добра прилика за то.   
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Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа општине 
Ковачица 

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа општине Ковачица омогућава се разоткривање и 
санкционисање потенцијалних случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми имају и превентивну улогу, јер  њихово постојање одвраћа потенцијалне 
актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за пријаву сумњи на корупцију или друге неправилности, па и на поступања службеника у случајевима који не 
морају увек имати везе са корупцијом, важно је ове механизме детаљније разрадити и омогућити њихово функционисање. Осим тога, заштита свих лица која пријављују сумњу 
на корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу. 
Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС, бр. 
128/2014), који се примењује од 1. јуна 2015. године. Према чл.16 Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених има обавезу 
да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу против 
корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења и Закона и интерног акта и то пре свега кроз обавештавање запослених о правима и обавезама које проистичу из 
правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као и кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на 
корупцију. На тај начин би свака појединачна ЈЛС својим интерним антикорупцијским планом додатно ојачала ову област, односно исказала своју посвећеност адекватној и 
суштинској примени постојећих и обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача. 

Циљ 3.1. Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност индикатора 

Обезбеђени адекватни механизми за примену и праћење примене Закона 
о заштити узбуњивача.	 

Број окончаних поступака о сукобу 
интереса у односу 

Број окончаних поступака о сукобу интереса у односу на 
број случајева сумње о постојању сукоба интереса 
запослених. 

Р. бр. 
мере 

Назив мере Индикатор 
испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект 

Рок Потребни 
ресурси 

Напомене 

3.1.1. Успоставити 
механизам за 
праћење примене 
Закона о заштити 
узбуњивача.  

Успостављена обавеза 
извештавања о примени 
интерног акта који се 
односи на поступак 
унутрашњег 
узбуњивања и 
поступања по пријавама 
узбуњивача; 
Успостављена обавеза 
објављивања 
извештаја/делова 
извештаја о примени 
интерног акта који се 
односи на поступак 
унутрашњег 
узбуњивања и 

Израда извештаја о 
примени интерног 
акта, 
Измена интерног 
акта у делу који се 
односи на увођење 
обавезе објављивања 
извештаја.  

Израђен и 
објављен 
извештај  

Начелник 
Општинске  
управе и лице 
задужeно за 
пријем и 
поступање по 
пријавама 
узбуњивача 

30.	06.2018. - Мера представља 
унапређење поступања 
по пријавама 
узбуњивача 
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поступања по пријавама 
узбуњивача, у складу са 
прописима који 
регулишу заштиту 
података о личности.  
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Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа општине 
Ковачица 

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа општине Ковачица омогућава се разоткривање и 
санкционисање потенцијалних случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми имају и превентивну улогу, јер  њихово постојање одвраћа потенцијалне 
актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за пријаву сумњи на корупцију или друге неправилности, па и на поступања службеника у случајевима који не 
морају увек имати везе са корупцијом, важно је ове механизме детаљније разрадити и омогућити њихово функционисање. Осим тога, заштита свих лица која пријављују сумњу 
на корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу. 
Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС, бр. 
128/2014), који се примењује од 1. јуна 2015. године. Према чл.16 Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених има обавезу 
да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу против 
корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења и Закона и интерног акта и то пре свега кроз обавештавање запослених о правима и обавезама које проистичу из 
правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као и кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на 
корупцију. На тај начин би свака појединачна ЈЛС својим интерним антикорупцијским планом додатно ојачала ову област, односно исказала своју посвећеност адекватној и 
суштинској примени постојећих и обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача. 

Циљ 3.1. Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност индикатора 

Обезбеђени адекватни механизми за примену и праћење примене Закона 
о заштити узбуњивача.	 

Број окончаних поступака о сукобу 
интереса у односу 

Број окончаних поступака о сукобу интереса у односу на 
број случајева сумње о постојању сукоба интереса 
запослених. 

Р. бр. 
мере 

Назив мере Индикатор 
испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект 

Рок Потребни 
ресурси 

Напомене 

3.1.1. Успоставити 
механизам за 
праћење примене 
Закона о заштити 
узбуњивача.  

Успостављена обавеза 
извештавања о примени 
интерног акта који се 
односи на поступак 
унутрашњег 
узбуњивања и 
поступања по пријавама 
узбуњивача; 
Успостављена обавеза 
објављивања 
извештаја/делова 
извештаја о примени 
интерног акта који се 
односи на поступак 
унутрашњег 
узбуњивања и 

Израда извештаја о 
примени интерног 
акта, 
Измена интерног 
акта у делу који се 
односи на увођење 
обавезе објављивања 
извештаја.  

Израђен и 
објављен 
извештај  

Начелник 
Општинске  
управе и лице 
задужeно за 
пријем и 
поступање по 
пријавама 
узбуњивача 

30.	06.2018. - Мера представља 
унапређење поступања 
по пријавама 
узбуњивача 
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поступања по пријавама 
узбуњивача, у складу са 
прописима који 
регулишу заштиту 
података о личности.  
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Област 4: Однос између локалне самоуправе Ковачица и јавних служби, јавних предузећа и других организација које општина оснива и делом или у потпуности 
финансира и контролише 
Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних предузећа, којима поверавају вршење 
надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада ових органа се разликује од једне до друге ЈЛС, али је свима заједничко то што 
се одговорност за њихово (не)функционисање налази на органима ЈЛС који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених органа треба да регулишу и са 
становишта антикорупцијских механизама. 
 
Односи између ЈЛС и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и једноставни. У појединим случајевима, ови субјекти постају 
неформално веома моћни и недовољно контролисани од стране ЈЛС. Односи су додатно усложњени чињеницом да се један део ових органа финансира из сопствених 
средстава, пружа услуге под комерцијалним условима, а не ретко представља и монополисте у пружању одређених услуга, што додатно јача њихову (не)формалну моћ и 
позицију. Даље, за поједине области од општег интереса постоји подељена надлежност између локалних и републичких институција, у којој један део управљања и контроле 
врши ЈЛС, а други део републички органи. Веома различити капацитети ЈЛС да се баве пренетим надлежностима у овим областима често резултирају неуједначеном праксом, 
лошим управљањем и одсуством контроле над овим органима јавне власти, што ствара повољне околности за корупцију, нарочито „политичку корупцију“. Због тога, локални 
антикорупцијски планови треба да садрже и мере за регулисање односа између ЈЛС и оних органа за чије је функционисање она одговорна. 
 
Овај део Модела ЛАП-а је подељен на два дела – један се односи на управљање јавним предузећима, јер је законодавац постојећим правним оквиром знатно већу пажњу 
посветио овом типу органа јавне власти; осим тога, пажња јавности са становишта сузбијања корупције је већа у случају јавних предузећа него других органа које ЈЛС оснива, 
пре свега због њиховог значаја и буџета којима располажу. Други део Модела односи се на ризике од корупције који настају на релацији између ЈЛС и других органа јавне 
власти, који не припадају јавним предузећима, а који чини широк спектар јавних служби, установа и организација на локалном нивоу. Један део мера који је заједнички за оба 
типа органа јавне власти (као што је праћење рада и финансијска контрола) биће дат у другом делу који се односи на све органе јавне власти. 
Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу. 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу Општине које смањују постојећа дискрециона 
овлашћења, успостављају критеријуме за доношење одлука, јачају систем 
контроле и повећавају транспареннтост у управљању јавним предузећима на 
локалном нивоу.  

 

1. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавно 
комуналног предузећа 7+2 
 

 

1. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавно 
комуналног предузећа 7+2 

 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

4.1.1 Прописати 
обавезу 
формирања 
листе кандидата 
са 
образложењем 
испуњености 
услова за 

Скупштина општине, пре 
процеса именовања председника 
и чланова Надзорног одбора 
јавног предузећа, формира 
посебну комисију/тело (односно 
унапређује њихов рад тамо где 
таква тела већ постоје) чији је 
задатак да формира листу 

Донети одлуку 
Скупштине општине 
којом ће се 
прописати обавеза 
формирања листе 
кандидата, односно 
посебне 
Комисије/тела чији је 

Донета 
Одлука 
Скупштине 
општине 

Скупштина 
општине 

31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Мера се већ спроводи навођењем 
образложења о испуњености 
услова кандидата за чнанове 
НО у нацрту акта о именовању 
чланова НО који се доставља 
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чланове 
Надзорног 
одбора (НО) 
јавног 
предузећа.  

кандидата са образложењем 
испуњености услова, која се 
потом доставља пленарној 
седници Скупштине ради 
именовања председника и 
чланова НО. 

задатак да формира 
листу кандидата са 
образложењем 
испуњености услова, 
која се потом 
доставља пленарној 
седници 

Општинском већу на 
утврђивање односно 
Скупштини општини на 
доношење 

4.1.2 Предвидети 
обавезу уређења 
поступка у којем 
надлежни орган 
јединице 
локалне 
самоуправе 
разматра 
предлоге НО, са 
роковима за 
поступање. 

Усвојен акт којим се уређује 
поступак разматрања предлога 
НО, са роковима за поступање.  

Припремити и 
усвојити акт којим се 
уређује поступак 
разматрања предлога 
НО, са поковима за 
поступање 

Донет 
интерни акт 
којим ће се 
дефинисати 
поступак 
разматрања 
предлога НО, 
са поковима за 
поступање 

Председник 
општинског 
већа и 
Општинско 
веће 

31.08.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а 
 
Мера се већ спроводи: 
Поступак разматрања предлога 
за чланове НО уређен је Законом 
о локалној самоуправи, 
Статутом општине и 
Пословником скупштине 
општине Ковачица 

4.1.3 Прописати 
услове и 
критеријуме за 
именовање 
чланова 
Комисије за 
спровођење 
конкурса за 
избор директора 
јавних 
предузећа.  

Усвојен акт којим се прописују 
услови и критеријуми за 
именовање чланова Комисије за 
спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа 

Припремити и 
усвојити акт којим се 
ближе уређују услови 
и критеријуми за 
именовање чланова 
Комисије за 
спровођење конкурса 
за избор директора 
јавних предузећа 

Донет 
интерни акт 
којим се ближе 
уређују услови 
и критеријуми 
за именовање 
чланова 
Комисије за 
спровођење 
конкурса за 
избор 
директора 
јавних 
предузећа 

Председник 
општинског 
већа и 
Општинско 
веће 

31.08.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Мера се већ спроводи: 
Законом о јавним предузећима 
прописано је ко не може да буде 
члан комисије за спровођење 
конкурса за избор директора 
јавних предузећа 

4.1.4 Успоставити 
елементе 
управљања 
сукобом 
интереса 
чланова 
Комисије за 
спровођење 
конкурса за 

Елементи управљања сукобом 
интереса подразумевају најмање 
следеће: потписивање изјаве о 
непостојању приватног интереса 
у вези са учесницима конкурса, 
успоставање института изузећа у 
случају постојања приватног 

Саставни део горе 
наведеног Пословника 
(мера 4.1.3.)  

Донет 
интерни акт 
којим се ближе 
уређују услови 
и критеријуми 
за именовање 
чланова 
Комисије за 
спровођење 

Председник 
општинског 
већа и 
Општинско 
веће 

30.09.2018  Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Мера се већ спроводи: 
Законом о јавним предузећима 
прописана је обавеза 
потписивања изјаве о 
непостојању приватног 
интереса у вези са учесницима 
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избор директора 
јавних 
предузећа. 

интереса, прописивања 
одговорност за члана комисије за 
ког се утврди да је био у сукобу 
интереса и института 
поништавања одлука за које се 
утврди да су донете у 
околностима постојања сукоба 
интереса. 

конкурса за 
избор 
директора 
јавних 
предузећа 

конкурса 

4.1.5 Обезбедити 
јавност рада 
Комисије за 
спровођење 
конкурса за 
избор директора 
јавних 
предузећа. 

На интернет презентацији 
општине објавити сва документа 
о раду Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора 
(записници, одлуке, остало).  

Саставни део горе 
наведеног Пословника 
(мера 4.1.3.) Ову меру 
предвидети 
Пословником. 
Објавити на 
званичној 
презентацији 
општине сва 
докуметна о раду 
Комисије 

- Донет акт 
- Објављена 
документа 

- Председник 
општинског 
већа и 
Општинско 
веће 
 

Председник 
комисије 

30.09.2018  Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могућше спровести: 
Законом о јавним предузећима 
уређено је на други начин (члан 
42. - увид у документацију)  

4.1.6 Смањити 
дискрециона 
овлашћења 
надлежног 
органа општине 
у процесу 
разрешења 
директора јавног 
предузећа.  

Усвојен интерни акт којим:  
Прописују критеријуми на 
основу којих се утврђује да ли је 
директор поступао супротно 
пажњи доброг привредника, да 
ли је нестручно и несавесно 
обављао дужност, односно 
несавесно се понашао, као и да 
ли је дошло до знатног 
одступања од остваривања 
основног циља пословања јавног 
предузећа; 
Одређује шта су то други начини 
којима је директор деловао на 
штету јавног предузећа;  
Одређује случајеве у којима 
надлежни орган може разрешити 
директора и пре истека периода 
на који је именован; 
Прописује рок у коме се покреће 

Припреминити 
изменене интерног 
акта ( Одлука о 
оснивању ЈКП) у делу 
који се односи на 
разрешење 
директора и исту 
усвојити на седници 
Скупштине општине 

Усвојена 
измена Одлуке 
о оснивању 
ЈКП од стране 
Скупштине 
општине 

Скупштина 
општине 

31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могућше спровести: 
Законом о јавним предузећима 
није дато овлашћење локалној 
самоуправи за прописивање 
критеријума и рока.  
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поступак разрешења директора у 
случајевима када он мора 
односно може бити разрешен 

4.1.7 Прописати 
услове и 
критеријуме за 
именовање 
вршиоца 
дужности 
директора. 

Усвојен интерни акт којим се 
прописују услови и критеријуми 
за именовање вршиоца дужности 
директора. 

Припремити 
изменене интерног 
акта ( Одлука о 
оснивању ЈКП) у делу 
који се односи на 
именовање вршиоца 
дужности 

Усвојена 
измена Одлуке 
о оснивању 
ЈКП од стране 
Скупштине 
општине 

Скупштина 
општине 

31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могуће спровести:  
Законом о јавним предузећима 
прописани су услови и 
критеријуми. 

4.1.8 Прописати 
поступак и рок 
за разматрање, 
односно давање 
сагласности на 
програм 
пословања 
јавног 
предузећа.  

Усвојен интерни акт којим се:  
Прописују поступак и рок за 
разматрање, односно давање 
сагласности на програм 
пословања јавног предузећа; 
Прописује критеријуме за 
доношење годишњег програма 
пословања за период на који се 
односи привремено 
финансирање;  
одређује поступак и рокови за 
разматрање, односно давање 
сагласности на програм 
пословања;  
Уводе ограничења за трошкове 
помоћи, спортских активности, 
пропаганде и репрезентације;  
Дефинишу стратешки интереси 
и битне промене околности за 
измену програма пословања које 
су карактеристичне за конкретну 
локалну заједницу; 
Предвиђају санкцију уколико 
органи ЈП не доставе програм 
пословања Скупштини општине у 
законски прописаном року. 

Припремити и 
усвојити нови 
интерни акт којим се 
уређују обавезни 
елементи и полазне 
основне за израду 
нацрта годишњег 
програма пословања 

Усвојен нови 
интерни акт 
од стране 
Општинског 
већа 

Председник 
општинског 
већа 

31.12.2019 -  

Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могућше спровести: 
Законом о јавним предузећима 
прописани су поступак и рок 

4.1.9 Додатно 
прецизирати 
овлашћења 

Усвојен интерни акт којим се, у 
складу са нормама финансијско-
материјалног пословања, 

Припремити и 
усвојити посебан 
интерни акт којим ће 

Усвојен 
посебни акт од 
стране 

Председник 
Општинског 
већа 

31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
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избор директора 
јавних 
предузећа. 

интереса, прописивања 
одговорност за члана комисије за 
ког се утврди да је био у сукобу 
интереса и института 
поништавања одлука за које се 
утврди да су донете у 
околностима постојања сукоба 
интереса. 

конкурса за 
избор 
директора 
јавних 
предузећа 

конкурса 

4.1.5 Обезбедити 
јавност рада 
Комисије за 
спровођење 
конкурса за 
избор директора 
јавних 
предузећа. 

На интернет презентацији 
општине објавити сва документа 
о раду Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора 
(записници, одлуке, остало).  

Саставни део горе 
наведеног Пословника 
(мера 4.1.3.) Ову меру 
предвидети 
Пословником. 
Објавити на 
званичној 
презентацији 
општине сва 
докуметна о раду 
Комисије 

- Донет акт 
- Објављена 
документа 

- Председник 
општинског 
већа и 
Општинско 
веће 
 

Председник 
комисије 

30.09.2018  Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могућше спровести: 
Законом о јавним предузећима 
уређено је на други начин (члан 
42. - увид у документацију)  

4.1.6 Смањити 
дискрециона 
овлашћења 
надлежног 
органа општине 
у процесу 
разрешења 
директора јавног 
предузећа.  

Усвојен интерни акт којим:  
Прописују критеријуми на 
основу којих се утврђује да ли је 
директор поступао супротно 
пажњи доброг привредника, да 
ли је нестручно и несавесно 
обављао дужност, односно 
несавесно се понашао, као и да 
ли је дошло до знатног 
одступања од остваривања 
основног циља пословања јавног 
предузећа; 
Одређује шта су то други начини 
којима је директор деловао на 
штету јавног предузећа;  
Одређује случајеве у којима 
надлежни орган може разрешити 
директора и пре истека периода 
на који је именован; 
Прописује рок у коме се покреће 

Припреминити 
изменене интерног 
акта ( Одлука о 
оснивању ЈКП) у делу 
који се односи на 
разрешење 
директора и исту 
усвојити на седници 
Скупштине општине 

Усвојена 
измена Одлуке 
о оснивању 
ЈКП од стране 
Скупштине 
општине 

Скупштина 
општине 

31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могућше спровести: 
Законом о јавним предузећима 
није дато овлашћење локалној 
самоуправи за прописивање 
критеријума и рока.  
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поступак разрешења директора у 
случајевима када он мора 
односно може бити разрешен 

4.1.7 Прописати 
услове и 
критеријуме за 
именовање 
вршиоца 
дужности 
директора. 

Усвојен интерни акт којим се 
прописују услови и критеријуми 
за именовање вршиоца дужности 
директора. 

Припремити 
изменене интерног 
акта ( Одлука о 
оснивању ЈКП) у делу 
који се односи на 
именовање вршиоца 
дужности 

Усвојена 
измена Одлуке 
о оснивању 
ЈКП од стране 
Скупштине 
општине 

Скупштина 
општине 

31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могуће спровести:  
Законом о јавним предузећима 
прописани су услови и 
критеријуми. 

4.1.8 Прописати 
поступак и рок 
за разматрање, 
односно давање 
сагласности на 
програм 
пословања 
јавног 
предузећа.  

Усвојен интерни акт којим се:  
Прописују поступак и рок за 
разматрање, односно давање 
сагласности на програм 
пословања јавног предузећа; 
Прописује критеријуме за 
доношење годишњег програма 
пословања за период на који се 
односи привремено 
финансирање;  
одређује поступак и рокови за 
разматрање, односно давање 
сагласности на програм 
пословања;  
Уводе ограничења за трошкове 
помоћи, спортских активности, 
пропаганде и репрезентације;  
Дефинишу стратешки интереси 
и битне промене околности за 
измену програма пословања које 
су карактеристичне за конкретну 
локалну заједницу; 
Предвиђају санкцију уколико 
органи ЈП не доставе програм 
пословања Скупштини општине у 
законски прописаном року. 

Припремити и 
усвојити нови 
интерни акт којим се 
уређују обавезни 
елементи и полазне 
основне за израду 
нацрта годишњег 
програма пословања 

Усвојен нови 
интерни акт 
од стране 
Општинског 
већа 

Председник 
општинског 
већа 

31.12.2019 -  

Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могућше спровести: 
Законом о јавним предузећима 
прописани су поступак и рок 

4.1.9 Додатно 
прецизирати 
овлашћења 

Усвојен интерни акт којим се, у 
складу са нормама финансијско-
материјалног пословања, 

Припремити и 
усвојити посебан 
интерни акт којим ће 

Усвојен 
посебни акт од 
стране 

Председник 
Општинског 
већа 

31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
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оснивача да у 
случају 
поремећаја у 
пословању јавног 
предузећа 
надлежни орган 
општине 
предузима мере 
којима ће се 
обезбедити 
услови за 
несметано 
обављање 
делатности од 
општег 
интереса. 

дефинише шта се сматра 
поремећајем у пословању, чиме 
се уводи извесност и у 
поступање јавних предузећа 
(сазнање о томе које врсте 
поремећаја могу произвести 
одређене последице, односно 
поступање оснивача према њима) 
и локалне самоуправе (када се 
реагује како би се обезбедила 
заштита јавног интереса);  
Осим тога, интерни акт треба да 
дефинише и које су то мере 
којима ће надлежни орган 
општине обезбедити услови за 
несметано обављање делатности 
од општег интереса. 

се прецизирати 
овлашћења оснивача 
да у случају 
поремећаја у 
пословању ЈКП 
надлежни орган - 
Скупштина општине, 
предузима мере 
којима ће се 
обезбедити услови за 
обављање 
делатности од 
општег интереса 

Општинског 
већа 

Мера се већ спроводи на основу 
одлука о оснивању јавних 
предузећа. 

4.1.10 Прописати 
услове, 
критеријуме и 
поступак за 
давање 
сагласности 
јавним 
предузећима за 
оснивање 
друштва 
капитала и 
улагање 
капитала у већ 
основана 
друштва, као и 
механизам 
одговорности у 
случајевима у 
којима 
руководиоци 
јавних предузећа 
избегну примену 
прописаних 
правила. 

Усвојен акт којим ће се:  
Успоставити обавеза дефинисања 
оправданости и сврсисходности 
решења којим се оставља 
могућност да јавно предузеће 
оснује друштво капитала или да 
уложи капитал у већ основано 
друштво капитала;  
Прописати услови и критеријуми 
за доношење одлуке о оснивању 
друштва капитала, односно о 
улагању капитала;  
Уредити поступак давања 
сагласности оснивача на 
оснивање друштва капитала;  
Дефинисати одговорност и 
санкције за руководиоце јавних 
предузећа који избегну примену 
прописаних правила о оснивању 
друштва капитала, односно о 
улагању капитала. 

Припремити и 
усвојити посебан 
интерни акткоји ће 
регулисати обавезу 
дефинисања 
оправданости и 
сврсисходности 
решење којим се 
оставља могућност 
да јавно предузеће 
оснује друштво 
капитата или да 
уложи капитал у већ 
основано друштво 
капитала, прописати 
услови и критеријуми 
за доношење одлуке о 
оснивању друштва 
капитала, односно о 
улагању капитала; 
уредити поступак 
давања сагласности 
оснивача на оснивање 
друштва капитала; 
Дефинисати 

Усвојена 
Одлука од 

стране 
Скупштине 

општине 

Скупштина 
општине 

31.12.2019 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Мера се већ спроводи на основу 
одлука о оснивању јавних 
предузећа. 
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одговорност и 
санкције за 
руководиоце јавних 
предузећа који 
избегну примену 
прописаних правила о 
оснивању друштва 
капитала, односно о 
улагању капитала 

4.1.11 Прописати 
услове и 
критеријуме за 
одлучивање о 
оснивању више 
јавних предузећа 
за обављање 
исте делатности 
на подручју 
општине.  

Усвојен акт којим ће се:  
Успоставити обавеза дефинисања 
оправданости и сврсисходности 
решења којим се оставља 
могућност оснивања више јавних 
предузећа за обављање исте 
делатности на подручју општине;  
Прописани услови и критеријуми 
за доношење одлуке о оснивању 
више јавних предузећа за 
обављање исте делатности на 
подручју општине.  

Припремити и 
усвојити посебан 
интерни акт који ће 
дефинисати 
садржину Елабората 
о економској, 
организационој и 
другој оправданости 
оснивања јавних 
предузећа за 
обављање истих 
делатности на 
подручју општине 
Ковачица 

Усвојена 
Одлука од 
стране 
Скупштине 
општине 

Скупштина 
општине 

31.12.2019 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а.. 
 
Сматра се да не постоји ризик 
за настанак корупције из 
разлога јер се оправданост и 
сврсисходност оснивања више 
јавних предузећа за обављање 
исте делатности на подручју 
општине свакако цени у 
посптупку доношења одлуке о 
обављању комуналне 
делатности односно одлуке о 
оснивању јавног предузећа. 

Циљ 4.2. Обезбеђена начела доброг управљања у односу између општине и других органа јавне власти (установа, служби, органа и организација) које оснива општина 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу Општине које обезбеђују транспарентност 
и одговорност у раду, избору руководилаца, праћењу рада и учинака и 
финансијску контролу свих јавних служби, јавних предузећа и других 
организација које Општина оснива. 

1. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавно 
комуналног предузећа (7+2) 
 
 
 
 

1. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавно комуналног 
предузећа (7+2) 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

4.2.1 Обезбедити 
потпуну 
доступност 
информација о 

На интернет презентацији 
општине Ковачица објављен 
регистар свих јавних служби, 
јавних предузећа и других 

1. Допуна 
систематизац
ије у погледу 
прописивања 

1. Допуњена 
систематизац
ија 
 

1. Општинска 
управа 
 
 

1. 30.9.2018. 
 
 
 

Нису 
потребни 
додатни 
ресурси 

Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 
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свим органима 
јавне власти које 
општина оснива 
и делом или у 
потпуности 
финансира или 
контролише.	 
 

организација које општина 
оснива и делом или у потпуности 
финансира или контролише, а 
која садржи информације о 
оснивању, финансирању, 
утрошку средстава, органима 
управљања, резултатима 
пословања и пословним 
плановима;  
Успостављена обавеза редовног 
ажурирања регистра.  

послова уноса 
података 
односно 
ажурирања 
података 
 
2. Унос 
односно 
ажурирање 
података 

 
 
 
 
 
 
2. Унети 
односно 
ажурирани 
подаци 

 
 
 
 
 
 
2. Начелник ОУ 

 
 
 
 
 
 
2. 31.12.2018. 
односно 
континуиран
о 

4.2.2 Успоставити 
обавезу 
спровођења 
јавног конкурса 
за избор 
руководилаца 
свих јавних 
служби, јавних 
предузећа и 
других 
организација за 
које је надлежна 
општине.   

Усвојен интерни акт којим се 
регулише поступак јавног 
конкурса за избор руководилаца 
свих јавних служби, јавних 
предузећа и других организација 
за које је надлежна Општинска 
управа, са свим елементима рада 
комисије за спровођење конкурса 
датим у мерама 5, 6 и 7 у циљу 
4.2. 

Усвојити 
интерни акт 
којим се 
регулише 
поступак 
јавног конкурса 
за избор 
руководилаца и 
чланова 
надзорног тела 
свих јавних 
служби као и 
примена јасних 
и прецизних 
услова, 
критеријума и 
процедура за 
избор  

Усвојен 
интерни акт 

Скупштина 
општине 

31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могуће спровести: 
Законима којима се уређују 
области за које се оснивају јавне 
службе из надлежности 
опшине, односно законом којим 
се уређују јавна предузећа, 
уређени су поступак јавног 
конкурса за избор руководилаца. 

4.2.3 Успоставити 
обавезу да се сви 
конкурси за 
избор органа 
управљања и 
чланова 
надзорних тела 
код којих 
општина о томе 
одлучује 
спроводе уз 
примену јасних 

Усвојен интерни акт којим се 
дефинишу јасни и прецизни 
услови критеријуми и процедура 
за избор.  
 

     Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а.. 
 
Меру није могуће спровести: 
Законом о јавним предузећима 
није дато овлашћење локалној 
самоуправи да уређује услове и 
критеријуме за избор органа 
управљања и чланова надзорних 
тела. 
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и прецизних 
услова и 
критеријума.  

4.2.4 Успоставити 
механизме 
одговорности 
руководилаца и 
чланова 
управљачких и 
надзорних тела 
свих јавних 
служби, јавних 
предузећа и 
других 
организација 
које оснива 
општина у 
погледу 
извештавања о 
раду 

Успостављен механизам 
одговорности руководилаца и 
чланова чланова управљачких и 
надзорних тела свих јавних 
служби, јавних предузећа и 
других организација које оснива 
општина у погледу извештавања 
о раду 

Обезбедити 
примену 
одредаба 
општих аката 
јавних 
предузећа, 
установа, 
органа и 
организација 
које оснива 
општина у 
погледу 
извештавања о 
раду  

Поднети 
извештаји о 
раду 

Одговорно лице-
директор јавних 
предузећа, 
установа, органа 
и организација 
које оснива 
општина 

У роковима у 
складу са 
законом и 
општим 
актима 
општине 

- Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 

4.2.5 Успоставити 
механизам за 
сврсисходно 
управљање 
финансијама 
јавних 
предузећа, 
установа, органа 
и организација 
које оснива 
општина  

Усвојен интерни акт којим се 
дефинишу: јасни и прецизни 
критеријуми за расподелу јавних 
финансија, обавезни елементи 
финансијских планова, 
процедура контроле 
сврсисходности и законитости 
трошења средстава. 

Усвојити 
интерни акт 
за управљање 
финансијама 

Усвојен акт Општинско веће 31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Мера се већ спроводи: Одлуком о 
буџету општине Ковачица 
успостављен је механизам за 
свсисходно управљање 
финансијама јавних предузећа, 
установа, органа и организација 
које оснива општина. 

4.2.6 Увести обавезу 
објављивања 
докумената који 
се односе на 
управљање 
финансијама 
свих јавних 
служби, јавних 
предузећа и 
других 

Усвојен интерни акт којим се 
регулише објављивање свих 
докумената који се односе на 
управљање финансијама јавних 
предузећа, установа, органа и 
организација које оснива 
општина  

Објављивање 
докумената 

Објављивани 
документи 

Одељење за 
финансије, буџет 
и ПЛА 

31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могуће спровести: 
Законом о јавним предузећима 
није дато овлашћење локалној 
самоуправи да уређује 
објављивање докумената који се 
односе на управљање 
финансијама јавних предузећа 
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свим органима 
јавне власти које 
општина оснива 
и делом или у 
потпуности 
финансира или 
контролише.	 
 

организација које општина 
оснива и делом или у потпуности 
финансира или контролише, а 
која садржи информације о 
оснивању, финансирању, 
утрошку средстава, органима 
управљања, резултатима 
пословања и пословним 
плановима;  
Успостављена обавеза редовног 
ажурирања регистра.  

послова уноса 
података 
односно 
ажурирања 
података 
 
2. Унос 
односно 
ажурирање 
података 

 
 
 
 
 
 
2. Унети 
односно 
ажурирани 
подаци 

 
 
 
 
 
 
2. Начелник ОУ 

 
 
 
 
 
 
2. 31.12.2018. 
односно 
континуиран
о 

4.2.2 Успоставити 
обавезу 
спровођења 
јавног конкурса 
за избор 
руководилаца 
свих јавних 
служби, јавних 
предузећа и 
других 
организација за 
које је надлежна 
општине.   

Усвојен интерни акт којим се 
регулише поступак јавног 
конкурса за избор руководилаца 
свих јавних служби, јавних 
предузећа и других организација 
за које је надлежна Општинска 
управа, са свим елементима рада 
комисије за спровођење конкурса 
датим у мерама 5, 6 и 7 у циљу 
4.2. 

Усвојити 
интерни акт 
којим се 
регулише 
поступак 
јавног конкурса 
за избор 
руководилаца и 
чланова 
надзорног тела 
свих јавних 
служби као и 
примена јасних 
и прецизних 
услова, 
критеријума и 
процедура за 
избор  

Усвојен 
интерни акт 

Скупштина 
општине 

31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могуће спровести: 
Законима којима се уређују 
области за које се оснивају јавне 
службе из надлежности 
опшине, односно законом којим 
се уређују јавна предузећа, 
уређени су поступак јавног 
конкурса за избор руководилаца. 

4.2.3 Успоставити 
обавезу да се сви 
конкурси за 
избор органа 
управљања и 
чланова 
надзорних тела 
код којих 
општина о томе 
одлучује 
спроводе уз 
примену јасних 

Усвојен интерни акт којим се 
дефинишу јасни и прецизни 
услови критеријуми и процедура 
за избор.  
 

     Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а.. 
 
Меру није могуће спровести: 
Законом о јавним предузећима 
није дато овлашћење локалној 
самоуправи да уређује услове и 
критеријуме за избор органа 
управљања и чланова надзорних 
тела. 
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и прецизних 
услова и 
критеријума.  

4.2.4 Успоставити 
механизме 
одговорности 
руководилаца и 
чланова 
управљачких и 
надзорних тела 
свих јавних 
служби, јавних 
предузећа и 
других 
организација 
које оснива 
општина у 
погледу 
извештавања о 
раду 

Успостављен механизам 
одговорности руководилаца и 
чланова чланова управљачких и 
надзорних тела свих јавних 
служби, јавних предузећа и 
других организација које оснива 
општина у погледу извештавања 
о раду 

Обезбедити 
примену 
одредаба 
општих аката 
јавних 
предузећа, 
установа, 
органа и 
организација 
које оснива 
општина у 
погледу 
извештавања о 
раду  

Поднети 
извештаји о 
раду 

Одговорно лице-
директор јавних 
предузећа, 
установа, органа 
и организација 
које оснива 
општина 

У роковима у 
складу са 
законом и 
општим 
актима 
општине 

- Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 

4.2.5 Успоставити 
механизам за 
сврсисходно 
управљање 
финансијама 
јавних 
предузећа, 
установа, органа 
и организација 
које оснива 
општина  

Усвојен интерни акт којим се 
дефинишу: јасни и прецизни 
критеријуми за расподелу јавних 
финансија, обавезни елементи 
финансијских планова, 
процедура контроле 
сврсисходности и законитости 
трошења средстава. 

Усвојити 
интерни акт 
за управљање 
финансијама 

Усвојен акт Општинско веће 31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Мера се већ спроводи: Одлуком о 
буџету општине Ковачица 
успостављен је механизам за 
свсисходно управљање 
финансијама јавних предузећа, 
установа, органа и организација 
које оснива општина. 

4.2.6 Увести обавезу 
објављивања 
докумената који 
се односе на 
управљање 
финансијама 
свих јавних 
служби, јавних 
предузећа и 
других 

Усвојен интерни акт којим се 
регулише објављивање свих 
докумената који се односе на 
управљање финансијама јавних 
предузећа, установа, органа и 
организација које оснива 
општина  

Објављивање 
докумената 

Објављивани 
документи 

Одељење за 
финансије, буџет 
и ПЛА 

31.12.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могуће спровести: 
Законом о јавним предузећима 
није дато овлашћење локалној 
самоуправи да уређује 
објављивање докумената који се 
односе на управљање 
финансијама јавних предузећа 
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организација 
које оснива 
општина.  

које оснива општина (члан 71. 
ЗЈП). 

4.2.7 Успоставити 
механизам 
грађанске 
контроле над 
управљањем 
финансијама 
органа јавне 
власти које 
оснива општина  

Установљена пракса израде и 
објављивања „општинског 
буџета“, односно документа који 
на разумљив начин објашњава 
планирање, извршење и 
контролу над извршењем буџета 
свих јавних служби, јавних 
предузећа и других организација 
које оснива општина.  

Израда и 
објављивање 
„општински 
буџет“ 

Израђен и 
објављен 
„општински 
буџет“ 

Општинска 
управа 

31.12.2018. - Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 
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Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије3 
Опис области: Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора, односно партнера из јавног и приватног сектора, ради 
обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја. 
Јавно-приватна партнерства се углавном успостављају у реализацији пројеката или ради пружања услуга које традиционално обезбеђује јавни сектор, али који из различитих 
разлога, потреба и оправданости у реализацију тих пројеката укључују приватни сектор, уз адекватну поделу улагања, ризика, одговорности и добити међу партнерима. 
Концесија, пак, представља врсту ЈПП, односно врсту уговорне сарадње између јавног и приватног партнера, којом је уређено комерцијално коришћење природног богатства, 
односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављање делатности од општег интереса. Концесијом надлежно јавно тело уступа домаћем или страном 
субјекту природна богатства или добра у јавној својини на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде, при чему приватни партнер 
сам сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије. Услед сличности између карактера ова два концепта, као и сличности са становишта ризика од 
корупције, ЈПП и концесије се уобичајено третирају истоврсно, што ће и у овом документу бити случај. 

Имајући у виду ризике да сарадња представника јавног и приватног сектора буду несврсисходни и да имају за циљ остваривање појединачних или приватних интереса на 
штету јавног интереса, нужно је посветити посебну пажњу ризицима корупције у овој области. 
Значај овог питања препознат је и приликом доношења Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог 
плана за њено спровођење4.	 

Актуелни Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) усвојен је 2011 године. Њиме се уређују услови и начин 
израде, предлагања и одобравања пројеката ЈПП; одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за предлагање и реализацију ових пројеката; права и обавезе јавних и 
приватних партнера; облик и садржина уговора о ЈПП са или без елемената концесије и правна заштита у поступцима доделе јавних уговора; услови и начин давања 
концесије, предмет концесије, субјекти надлежни, односно овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије; заштита права учесника у поступцима доделе 
јавних уговора; оснивање, положај и надлежност Комисије за ЈПП, као и друга питања од значаја за ово партнерство, са или без елемената концесије, односно за концесију. 

Имајући у виду чињеницу да ЈЛС као јавна тела могу бити партнери у ЈПП, као и да се највећи број до сада поднетих предлога или остварених ЈПП спроводи на локалном 
нивоу5, неопходно је успоставити адекватне интерне и институционалне механизме којима би се на локалном нивоу отклонили ризици у примени нормативног оквира у овој 
области. Закон и подзаконска акта предвиђају различите системе контроле, као и значајну улогу Комисије за ЈПП – без обзира на то, сваки јавни партнер, односно ЈЛС у овом 
случају, има значајна овлашћења у иницирању, процени и одобравању пројеката, као и у процесу контроле уговора за ЈПП, па је кроз ЛАП потребно увести одређене мере за 
отклањање ризика у овој области. 

                                                           
3  Опис и елементи Модела ЛАП-а у овој области дати према Извештају о ризицима корупције у области јавно-приватних партнерстава, које је Агенција за борбу против 
корупције објавила у јулу 2014. године (доступо на http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/12/Izvestaj_o_JPP_-_final.pdf), као и према Мишљењу о Закону о изменама и 
допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, објављеном 8. марта 2016. године (доступно на http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/12/Misljenje-o-
izmenama-i-dopunama-Zakona-o-koncesijama.pdf). 
4  Јeдан од циљева овог стратешког документа (циљ 3.3.3) односи се на уклањање ризика корупције у области ЈПП и на њихову доследну примену. За разлику од Стратегије 
и Акционог плана, које ову област третирају на системском, односно на законодавном нивоу и нивоу подзаконских аката, ЛАП треба да обезбеди унутрашње институционалне 
механизме ЈЛС за примену решења из закона и подзаконских аката у циљу отклањања ризика од корупције у примени тих решења.  
5  Видети, на пример, списак пројеката ЈПП који су до сада добили позитивно мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство, доступно на 
http://www.ppp.gov.rs/misljenja-komisije  
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Циљ 5.1: Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени прописа у области јавно приватних 
партнерстава 
 

 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу Општине Ковачица које  обезбеђују 
отклањање ризика од корупције у примени прописа у области јавно 
приватних партнерстава. 

У тренутку израде ЛАП-а не 
постоје акти којо обезбеђују 
отклањање ризика од корупције у 
примени прописа у овој области. 

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је израдити и 
усвојити акте којима се обезбеђује отклањање ризика од 
корупције у примени прописа у овој области. 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

5.1.1. Дефинисати 
локално 
специфичне 
области које 
могу бити 
предемт 
концесије. 

Усвојен интерни акт којим се 
дефинишу локално специфичне 
области које могу бити предмет 
концесије, а у складу са 
природним ресурсима и другим 
јавним добрима који постоје на 
територији Општине Ковачица, 
као и са потребама локалног 
становништва. 

Усвајање 
интерног акта 

Усвојен 
интерни акт 

Скупштина 
општине 

31.12.2020. -.  

5.1.2. Успоставити 
процедуру и 
утврдити 
критеријуме за 
давање 
сагласности на 
предлог пројекта 
ЈПП без 
елемената 
концесије, за 
усвајање 
предлога за 
доношење 
концесионог 
акта који 
припреми 
надлежно јавно 
тело и за давање 
сагласности на 

Усвојен интерни акт којим се: 
-Успоставља обавеза израде 
студије оправданости ЈПП; 
-Успоставља процедура и 
дефинишу критеријуми за 
давање сагласности на предлог 
пројекта ЈПП без елемената 
концесије; 
-Успоставља процедура за 
усвајање предлога за доношења 
концесионог акта који припреми 
надлежно јавно тело; 
-Успоставља процедура за 
давање сагласности на коначни 
нацрт јавног уговора. 

Усвајање 
интерног акта 

Усвојен 
интерни акт 

Скупштина 
општине 

31.12.2020. -  
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коначни нацрт 
јавног уговора. 

5.1.3. Дефинисати 
услове и 
критеријуме у 
погледу 
именовања лица 
која чине 
стручни тим који 
израђује 
конкурсну 
документацију, 
врши процену 
вредности 
концесије, 
израђује студију 
оправданости 
давања 
концесије и 
предузима све 
остале радње 
које претходе 
поступку давања 
концесије.  

Усвојен интерни акт којим се 
прописују услови и критеријуми  
у погледу именовања лица која 
чине стручни тим који израђује 
конкурсну документацију, врши 
процену вредности концесије, 
израђује студију оправданости 
давања концесије и предузима 
све остале радње које претходе 
поступку давања концесије. 

Усвајање 
интерног акта 
о условима и 
критеријумима 
у погледу 
именовања и 
начина рада 
лица која чине 
стручни тим, 
а који садржи 
и елементе 
наведене у 
индикатору 
испуњености 
(квалитета) 
мере. 

Усвојен 
интерни акт 
о условима и 
критеријумим
а у погледу 
именовања и 
начина рада 
лица која чине 
стручни тим. 

Скупштина 
општине 

31.12.2019. -  

5.1.4. Успоставити 
елементе 
управљања 
сукобом 
интереса лица 
која чине 
стручни тим 
описан у 
претходној мери. 

Елементи управљања сукобом 
интереса подразумевају следеће: 
-Потписивање изјаве о 
непостајању приватног интереса 
у вези са партнером; 
-Успостављање института 
изузећа у случају постојања 
приватног интереса; 
-Прописивање одговорности за 
члана стручног тима за кога се 
утврди да је био у сукобу 
интереса; 
-Успостављање института 
поништавања  одлука  за које се 
утврди да су донете у 
околностима сукоба интереса. 

Усвајање 
интерног акта 
који садржи 
елементе 
наведене у 
индикатору 
испуњености 
(квалитета) 
мере.  

Усвојен 
интерни акт 

Скупштина 
општине 

31.12.2019. -  
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Циљ 5.1: Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени прописа у области јавно приватних 
партнерстава 
 

 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу Општине Ковачица које  обезбеђују 
отклањање ризика од корупције у примени прописа у области јавно 
приватних партнерстава. 

У тренутку израде ЛАП-а не 
постоје акти којо обезбеђују 
отклањање ризика од корупције у 
примени прописа у овој области. 

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је израдити и 
усвојити акте којима се обезбеђује отклањање ризика од 
корупције у примени прописа у овој области. 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

5.1.1. Дефинисати 
локално 
специфичне 
области које 
могу бити 
предемт 
концесије. 

Усвојен интерни акт којим се 
дефинишу локално специфичне 
области које могу бити предмет 
концесије, а у складу са 
природним ресурсима и другим 
јавним добрима који постоје на 
територији Општине Ковачица, 
као и са потребама локалног 
становништва. 

Усвајање 
интерног акта 

Усвојен 
интерни акт 

Скупштина 
општине 

31.12.2020. -.  

5.1.2. Успоставити 
процедуру и 
утврдити 
критеријуме за 
давање 
сагласности на 
предлог пројекта 
ЈПП без 
елемената 
концесије, за 
усвајање 
предлога за 
доношење 
концесионог 
акта који 
припреми 
надлежно јавно 
тело и за давање 
сагласности на 

Усвојен интерни акт којим се: 
-Успоставља обавеза израде 
студије оправданости ЈПП; 
-Успоставља процедура и 
дефинишу критеријуми за 
давање сагласности на предлог 
пројекта ЈПП без елемената 
концесије; 
-Успоставља процедура за 
усвајање предлога за доношења 
концесионог акта који припреми 
надлежно јавно тело; 
-Успоставља процедура за 
давање сагласности на коначни 
нацрт јавног уговора. 

Усвајање 
интерног акта 

Усвојен 
интерни акт 

Скупштина 
општине 

31.12.2020. -  
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коначни нацрт 
јавног уговора. 

5.1.3. Дефинисати 
услове и 
критеријуме у 
погледу 
именовања лица 
која чине 
стручни тим који 
израђује 
конкурсну 
документацију, 
врши процену 
вредности 
концесије, 
израђује студију 
оправданости 
давања 
концесије и 
предузима све 
остале радње 
које претходе 
поступку давања 
концесије.  

Усвојен интерни акт којим се 
прописују услови и критеријуми  
у погледу именовања лица која 
чине стручни тим који израђује 
конкурсну документацију, врши 
процену вредности концесије, 
израђује студију оправданости 
давања концесије и предузима 
све остале радње које претходе 
поступку давања концесије. 

Усвајање 
интерног акта 
о условима и 
критеријумима 
у погледу 
именовања и 
начина рада 
лица која чине 
стручни тим, 
а који садржи 
и елементе 
наведене у 
индикатору 
испуњености 
(квалитета) 
мере. 

Усвојен 
интерни акт 
о условима и 
критеријумим
а у погледу 
именовања и 
начина рада 
лица која чине 
стручни тим. 

Скупштина 
општине 

31.12.2019. -  

5.1.4. Успоставити 
елементе 
управљања 
сукобом 
интереса лица 
која чине 
стручни тим 
описан у 
претходној мери. 

Елементи управљања сукобом 
интереса подразумевају следеће: 
-Потписивање изјаве о 
непостајању приватног интереса 
у вези са партнером; 
-Успостављање института 
изузећа у случају постојања 
приватног интереса; 
-Прописивање одговорности за 
члана стручног тима за кога се 
утврди да је био у сукобу 
интереса; 
-Успостављање института 
поништавања  одлука  за које се 
утврди да су донете у 
околностима сукоба интереса. 

Усвајање 
интерног акта 
који садржи 
елементе 
наведене у 
индикатору 
испуњености 
(квалитета) 
мере.  

Усвојен 
интерни акт 

Скупштина 
општине 

31.12.2019. -  
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Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС 

Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), ЈЛС је један од титулара јавне својине у Републици Србији. Овом нивоу власти је дата 
могућност стицања, коришћења, управљања, преноса и надзора над јавном својином, што представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење садржи различите ризике 
од корупције. Уколико процес управљања јавном својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна својина користи за остваривање приватних интереса оних 
који њом управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи уколико својински односи између различитих нивоа власти још увек нису у потпуности 
регулисани, јер је поменутим законом ЈЛС релативно тек од скоро, од 2011. године, омогућено располагање сопственом имовином. 
 
Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката који регулишу процес утврђивања јавне својине, 
усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше процеси стицања, отуђивања, располагања и контроле над јавном својином која је дата 
на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног нивоа регулише ове обавезе, њиме је значајан део регулације процеса остављен у надлежност ЈЛС. Отуда се 
оправдано поставља питање да ли су све ЈЛС регулисале ове процесе и да ли су их регулисале адекватно и квалитетно. 
 
Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних регистара јавне својине представља један корак 
у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес. Регистар непокретности у јавној својини успостављен је кроз апликативни софтвер 
Републичке дирекције за имовину, а у који су и ЈЛС дужне да уносе податке о непокретностима као титулари непокретности у јавној својини. Законом, међутим, није прописано 
да је овај централни регистар јаван. С друге стране, ЈЛС могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. Управо то што Закон не спречава ЈЛС да формирају своје регистре 
(а већина их и иначе има, односно формира их за своје потребе), могуће је и потребно ојачати транспарентност управљања јавном својином на локалном нивоу, јер не постоји 
ниједан оправдан разлог да информације о јавној својини не буду јавне, уз сва постојећа ограничења која су већ прописана нормативом која регулише поступање са личним 
подацима. ЈЛС могу предвидети објављивање регистара јавне својине, регистара јавне својине дате на располагање другим лицима, регистара корисника имовине дате у 
закуп/коришћење, регистара оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље. Потребно је предвидети начине креирања и садржај ових база 
података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података у њима, а потом и јавно објављивање на адекватне начине, услове и процедуру давања јавне својине 
ЈЛС на коришћење другим лицима, као и контролу процеса која мора бити потпуна и мора обухватити контролу начина управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у 
смислу дуговања за закуп. 
 
Према Закону о локалној самоуправи, ЈЛС имају надлежност да оснивају и управљају сопственим робним резервама. Роба набављена за потребе робних резерви представља 
врсту јавне својине, чија се набавка, складиштење и употреба мора прецизно регулисати, како би се избегле злоупотребе у овој области. Закон о робним резервама регулише 
само републичке робне резерве и наводи да „аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу, зависно од својих потреба и могућности, образовати робне резерве, у 
складу са овим законом“ (чл. 3, став 3.), без детаљније регулације. У оним ЈЛС које су основале своје робне резерве потребно је прописати мере којим ће се ова област детаљно 
регулисати. Потребно је донети неопходан правни оквир или унапредити постојећи, на начин да се уреде следеће области: процедура набавке роба, процедура складиштења 
(нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и простора које поседује локална самоуправа), процедура, услови и 
критеријуми расподеле робе из робних резерви, као и систем контроле. 
Циљ 6.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини општине Ковачица 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине које обезбеђују одговорно 
управљање јавном својином општине 

 јавна политика (Одлука о 
прибављању, коришћењу,  
 Располагању и управљању 
стварима у својини општине 
Ковачица ,Одлука о Закупу 
пословнoг простора ) 

Најмање 2 јавне политике 
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Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

6.1.1 Општим актима 
регулисати 
процедуре 
стицања и 
располагања 
имовином у 
својини 
општине. 
 

 

 

 

 

Општи акти треба да садрже:  
Обавезу и начин објављивања 
јавних позива за стицање и 
располагање имовином у јавној 
својини;  
Прописивање услова, 
критеријума и процедуре за 
отуђење или давање јавне 
својине на коришћење другим 
лицима;  
Прописивање механизма 
контроле стања јавне својине;  
Прописивање одговорности и 
санкција за кршење одредаба из 
општег акта. 
 

 

 

 Усвојити 
Одлуку о 
критеријумима 
и мерилима за 
стицанје и 
располаганје 
јавном 
својином 
Општине 
Ковачица 
 

Усвојена 
Одлука о 
критеријумима 
и мерилима за 
стицање и 
располагање 
јавном 
својином 
Општине 
Ковачица 
 

 Председник 
Скупштине 
Општине 
Ковачица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ради спровођења 
потребних 
активности које 
се односе на 
индикатор 
испуњености 
мера потребан је 
додатан кадар-
недостатак 
кадрова 

 

6.1.2 Успоставити 
регистар јавне 
својине 
општине. 

Осим регистра јавне својине, 
потребно је одредити 
тело/службу или лице које је 
одговорно за вођење регистра 
јавне својине, процедуру вођења 
регистра, као и обавезу његовог 
редовног ажурирања.  

Успоставити 
регистар јавне 
својине 
Општине 
Ковачица, 
Одредити лица 
одговорна за 
вођење 
регистра јавне 
својине  

Успостављен 
регистар јавне 
својине 
Општине 
Ковачица, 
Одређена лица 
одговорна за 
вођење 
регистра јавне 
својине 
 

Начелник 
Општинске 
управе 

31.12.2019 Набавка 
софтвера и обука 
лица  

Одрађен попис јавне својине 

6.1.3 Обезбедити 
јавност регистра 
јавне својине 

Објављен регистар јавне својине 
општине на интернет 
презентацији;  

Објава 
регистра 
својине 

Објављен 
регистар 
својине 

Општинска 
управа 

31.12.2019. Потребни су 
ресурси 
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општине.   Регистар треба да садржи и 
информације о јавној својини 
датој на располагање другим 
лицима, корисницима имовине 
дате у закуп/коришћење, податке 
о субјектима којима је због 
злоупотреба одузето право 
закупа/коришћења и тако даље.  

општине општине 
 

6.1.4 Успоставити 
правни оквир 
(односно 
унапредити 
постојећи тамо 
где он већ 
постоји) који се 
односи на 
управљање 
робним 
резервама.  

Правни оквир за управљање 
робним резервама треба да 
садржи следеће елементе:  
Процедуру набавке роба, 
процедуру складиштења 
(нарочито у случају када се 
складиштење поверава 
приватним лицима, услед 
недостатка капацитета и 
простора које поседује општина);  
Процедуру, услове и критеријуме 
расподеле робе из робних 
резерви;  
Систем контроле робних 
резерви. 

      
Меру није могуће спровести: 
 
Општина Ковачица нема 
робне резерве 
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Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС6 
Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник РС”, бр. 101/05 - др. закон) прописано 
је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне установе могу примати донацијe у роби (осим дувана и дуванских 
прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није уређен низ питања са 
становишта спречавања корупције као што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; прописивања услова за давање донација 
органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада органа; утврђивање контролних механизама за испитивање 
оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење наменског коришћења средстава донација у сваком конкретном случају, као и обезбеђивање 
транспарентности пријема донација кроз формирање јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу. 
Неадекватна регулација ове области омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да контролишу њихов рад или пред којима они 
остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен положај, додатне повластице или избегавање санкције у случају да 
предвиђена контрола ЈЛС утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста утицаја не мора производити корупцију у ужем смислу речи (јер може, али и не мора 
бити остваривања приватне користи представника органа јавне власти који као правно лице прима донацију), али може озбиљно нарушити интегритет органа јавне власти, 
поверење јавности у његов рад и законито, непристрасно и професионално поступање органа у односу према даваоцима донација. 

Агенција за борбу против корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о донацијама и хуманитарној помоћи, које би требало да отклоне уочене 
ризике. Међутим, с обзиром да није познато да ли ће и када допуне овог Закона бити усвојене, односно када ће оне почети да се примењују, ЈЛС могу својим интерним актима да 
предвиде отклањање појединих ризика у овој области и да на тај начин ојачају своју отпорност на потенцијалне коруптивне утицаје кроз давање, односно кроз пријем донација. 
У том смислу речи, могуће је интерним актима предвидети успостављање контролних механизима за испитивање оправданости и исплативости донација ЈЛС, као и механизама 
за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове контроле би требало, осим осталог, да буде испитивање да ли у сваком конкретном случају донација ЈЛС носи са 
собом неке прикривене трошкове7, који превазилазе вредност саме донације, као и да ли се средства из донација наменски користе. Даље, неопходно је предвидети да је ЈЛС као 
прималац донације дужан да након реализације, у одређеном року, сачини и на својој интернет презентацији објави извештај о реализацији донације. На крају, потребно је 
предвидети формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу, чиме би се значајно 
унапредила транспарентност овог процеса, која је до сада била на веома ниском нивоу. 
Циљ 7.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа општине кроз давање донација 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине којима се уводе механизми за 
отклањање околности и могућности утицаја на рад органа општине кроз 
давање донација 

1 јавна политика (Одлука о 
прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању 
стварима у својини општине) 

Најмање 2 јавне политике 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

                                                           
6  Опис области и елементи Модела ЛАП-а за ову област дефинисани су према Иницијативи за допуну Закона о донацијама и хуманитарној помоћи, коју је Агенција за 
борбу против корупције објавила 13.06.2016. године, а која је доступна на http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/12/Inicijativa-za-dopune-Zakona-o-donacijama-i-humanitarnoj-
pomoci-080616.pdf. 
7 .	 
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општине.   Регистар треба да садржи и 
информације о јавној својини 
датој на располагање другим 
лицима, корисницима имовине 
дате у закуп/коришћење, податке 
о субјектима којима је због 
злоупотреба одузето право 
закупа/коришћења и тако даље.  

општине општине 
 

6.1.4 Успоставити 
правни оквир 
(односно 
унапредити 
постојећи тамо 
где он већ 
постоји) који се 
односи на 
управљање 
робним 
резервама.  

Правни оквир за управљање 
робним резервама треба да 
садржи следеће елементе:  
Процедуру набавке роба, 
процедуру складиштења 
(нарочито у случају када се 
складиштење поверава 
приватним лицима, услед 
недостатка капацитета и 
простора које поседује општина);  
Процедуру, услове и критеријуме 
расподеле робе из робних 
резерви;  
Систем контроле робних 
резерви. 

      
Меру није могуће спровести: 
 
Општина Ковачица нема 
робне резерве 
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Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС6 
Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник РС”, бр. 101/05 - др. закон) прописано 
је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне установе могу примати донацијe у роби (осим дувана и дуванских 
прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није уређен низ питања са 
становишта спречавања корупције као што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; прописивања услова за давање донација 
органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада органа; утврђивање контролних механизама за испитивање 
оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење наменског коришћења средстава донација у сваком конкретном случају, као и обезбеђивање 
транспарентности пријема донација кроз формирање јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу. 
Неадекватна регулација ове области омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да контролишу њихов рад или пред којима они 
остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен положај, додатне повластице или избегавање санкције у случају да 
предвиђена контрола ЈЛС утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста утицаја не мора производити корупцију у ужем смислу речи (јер може, али и не мора 
бити остваривања приватне користи представника органа јавне власти који као правно лице прима донацију), али може озбиљно нарушити интегритет органа јавне власти, 
поверење јавности у његов рад и законито, непристрасно и професионално поступање органа у односу према даваоцима донација. 

Агенција за борбу против корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о донацијама и хуманитарној помоћи, које би требало да отклоне уочене 
ризике. Међутим, с обзиром да није познато да ли ће и када допуне овог Закона бити усвојене, односно када ће оне почети да се примењују, ЈЛС могу својим интерним актима да 
предвиде отклањање појединих ризика у овој области и да на тај начин ојачају своју отпорност на потенцијалне коруптивне утицаје кроз давање, односно кроз пријем донација. 
У том смислу речи, могуће је интерним актима предвидети успостављање контролних механизима за испитивање оправданости и исплативости донација ЈЛС, као и механизама 
за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове контроле би требало, осим осталог, да буде испитивање да ли у сваком конкретном случају донација ЈЛС носи са 
собом неке прикривене трошкове7, који превазилазе вредност саме донације, као и да ли се средства из донација наменски користе. Даље, неопходно је предвидети да је ЈЛС као 
прималац донације дужан да након реализације, у одређеном року, сачини и на својој интернет презентацији објави извештај о реализацији донације. На крају, потребно је 
предвидети формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу, чиме би се значајно 
унапредила транспарентност овог процеса, која је до сада била на веома ниском нивоу. 
Циљ 7.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа општине кроз давање донација 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине којима се уводе механизми за 
отклањање околности и могућности утицаја на рад органа општине кроз 
давање донација 

1 јавна политика (Одлука о 
прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању 
стварима у својини општине) 

Најмање 2 јавне политике 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

                                                           
6  Опис области и елементи Модела ЛАП-а за ову област дефинисани су према Иницијативи за допуну Закона о донацијама и хуманитарној помоћи, коју је Агенција за 
борбу против корупције објавила 13.06.2016. године, а која је доступна на http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/12/Inicijativa-za-dopune-Zakona-o-donacijama-i-humanitarnoj-
pomoci-080616.pdf. 
7 .	 



Strana 538        Broj 11	 								SLUŽBENI	LIST	OPŠTINE	KOVAČICA	 											20.decembar		2017.

30 
 

7.1.1 Прописати 
обавезу 
претходног 
утврђивања 
оправданости и 
исплативости 
донација које 
прима општина. 

Усвојен интерни акт који садржи 
обавезу да се пре пријема 
донације изради анализа 
оправданости донација које 
прима општина (утвђивање да ли 
општина у датом тренутку има 
потребу за конкретном 
донацијом, без обзира на њен 
карактер);  
Осим оправданости донације, 
анализа треба да утврди и 
исплативост донације, односно 
да ли у донацији постоје 
прикривени трошкови који 
превазилазе или у будућности 
могу да превазиђу вредност саме 
донације, а који могу 
неоправдано и непотребно да 
повећају трошкове њеног 
коришћења.  
Интерни акт треба да предвиди 
обавезу одбијања донације 
уколико се утврди да она није 
оправдана или да није исплатива, 
односно да садржи прикривене 
трошкове.   

1. Формирање 
радне групе за 
израду нацрта 
општег акта 
 
2. Утврђивање 
предлога 
општег акта  
 
3. Доношење 
општег акта 

1. Израђен 
нацрт општег 
акта 
 
 
2. Утврђен 
предлог 
општег акта 
 
3. Донет 
општи акт 

1. Општинска 
управа 
 
 
 
2. Председник 
општине 
Општинско веће 
 
3.Скупштина 
општине 

1. 30.06.2018. 
 
 
 
 
2. 30.09.2018. 
 
 
 
3. 30.12.2018. 

- Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 

7.1.2 Прописати 
обавезу 
претходног 
утврђивања да 
ли постоји 
потенцијални, 
перципирани 
или стварни 
сукоб интереса 
приликом 
пријема 
донације.  

Усвојен интерни акт који садржи 
обавезу да се пре пријема 
донације утврди да ли се давалац 
донације (без обзира да ли је 
правно или физичко лице) налази 
у специфичном односу и 
положају у односу на ЛС у 
смислу да: 
- oпштина врши контролу и 

надзор над радом донатора;  
- донатор пред службама и 

органима Општине 
остварује предвиђена права 
и испуњава прописане 
обавезе;  

- донатор представља 

1. Формирање 
радне групе за 
израду нацрта 
општег акта 
 
2. Утврђивање 
предлога 
општег акта  
 
3. Доношење 
општег акта 

1. Израђен 
нацрт општег 
акта 
 
 
2. Утврђен 
предлог 
општег акта 
 
3. Донет 
општи акт 

1. Општинска 
управа 
 
 
 
2. Председник 
општине 
Општинско веће 
 
3.Скупштина 
општине 

1. 30.09.2018. 
 
 
 
 
2. 30.09.2018. 
 
 
 
3. 30.09.2018. 

 Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 
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повезано лице са неким 
јавним функционером 
општине.  

Интерни акт треба да предвиди 
обавезу одбијања донације 
уколико се утврди да постоје 
елементи сукоба интереса у 
односу између даваоца донације 
и општине.   

7.1.3 Прописати 
обавезу праћења 
наменског 
коришћења 
средстава из 
донација.  

Усвојен интерни акт који садржи 
обавезу праћења наменског 
коришћења средстава из 
донација.  

1. Израда 
нацрта 
општег акта 
 
2. Утврђивање 
предлога 
општег акта  
 
3. Доношење 
општег акта 

1. Израђен 
нацрт општег 
акта 
 
2. Утврђен 
предлог 
општег акта 
 
3. Донет 
општи акт 

1. Општинска 
управа 
 
 
2. Председник 
општине 
Општинско веће 
 
3.Скупштина 
општине 

1. 31.10.2018. 
 
 
 
2. 30.11.2018. 
 
 
 
3. 31.12.2018. 

 Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 

7.1.4 Прописати 
обавезу израде и 
објављивања 
извештаја о 
реализацији 
донације 

Усвојен интерни акт који садржи 
обавезу израде извештаја о 
реализацији донације; 
Извештај о реализацији донације 
се благовремено објављује на 
интернет презентацији Општине. 

1. Израда 
нацрта 
општег акта 
 
2. Утврђивање 
предлога 
општег акта  
 
3. Доношење 
општег акта 

1. Израђен 
нацрт општег 
акта 
 
2. Утврђен 
предлог 
општег акта 
 
3. Донет 
општи акт 

1. Општинска 
управа 
 
 
2. Председник 
општине 
Општинско веће 
 
3.Скупштина 
општине 

1. 31.10.2018. 
 
 
 
2. 30.11.2018. 
 
 
 
3. 31.12.2018. 

 Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 

7.1.5 Прописати 
обавезу 
формирања 
јединственог 
јавног регистра 
који би садржао 
податке о свим 
донацијама 
општине и 
њиховом 
коришћењу. 

Усвојен интерни акт који садржи 
обавезу формирања јединственог 
јавног регистра, као електронске 
базе података, који би садржао 
податке о свим донацијама 
Општине и њиховом коришћењу; 
Јединствени јавни регистар 
донација се редовно ажурира на 
интернет презентацији општине.  

1. Израда 
нацрта 
општег акта 
 
2. Утврђивање 
предлога 
општег акта  
 
3. Доношење 
општег акта 

1. Израђен 
нацрт општег 
акта 
 
2. Утврђен 
предлог 
општег акта 
 
3. Донет 
општи акт 

1. Општинска 
управа 
 
 
2. Председник 
општине 
Општинско веће 
 
3.Скупштина 
општине 

1. 31.10.2018. 
 
 
 
2. 30.11.2018. 
 
 
 
3. 31.12.2018. 

 Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 
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Област  8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС 

Опис области: На нивоу ЈЛС спроводи се велики број поступака у којима грађани остварују своја права пред службама локалне управе у којима постоји „двострана 
комуникација“ на релацији подносилац захтева – службеник. Реч је о поступцима у којима се одлучује о правима и обавезама грађана и у којима странка подноси захтев са 
одређеном документацијом, а на основу које службеник доноси одређени акт. Потенцијални проблеми и коруптивни ризици код овакве врсте процедура могу се пронаћи на више 
нивоа. Најпре, поједине процедуре, рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима ЈЛС нису довољно прецизни, што оставља дискрециона овлашћења 
службеницима да решавају о предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и неуједначених врста доказа и документације, па и са различитим исходима, уз 
плаћање различитих надокнада или такси. То отвара простор за корупцију у смислу да се у овако нерегулисаним процедурама остварује потенцијални и стварни утицај странака  
на службенике да убрзају/успоре процедуре или одлуче са/без потребних услова. Први проблем са овом врстом процедура је и у томе што не постоји прецизна и свеобухватна 
листа о којим процедурама на нивоу јединица локалне самоуправе је, заправо, реч. Због тога, задатак сваке ЈЛС треба да буде израда упутства/плана пописа ових процедура у 
појединачним ЈЛС, потом њихов попис и објављивање да би се, након тога, за поједине од тих процедура одлучивање (тамо где је то, наравно, могуће и што је у надлежности 
ЈЛС) спровела мера отклањања ризика од корупције у смислу смањења дискреције службеника, односно прецизирања постојећих или успостављања додатних критеријума за 
одлучивање, прецизирања рокова, израде додатних упутстава и образаца и слично8. 
 
Други проблем који се јавља у овом контексту је одсуство контроле у овим поступцима, која би дошла или од стране трећих, заинтересованих лица (којих често нема у оваквој 
врсти „једностраначких поступака“, јер не постоје друге заинтересоване стране које би биле упознате са предметом) или интерно, од руководилаца или неке друге инстанце (јер 
се углавном сматра да за тим или нема потребе или нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну документацију, а да се 
одлучи позитивно и у њену корист, јер све остаје између ње и службеника, који на овакву врсту поступања може бити подстакнут различитим коруптивним механизмима. Оваква 
врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле предмета, како од стране руководилаца, тако и системом међусобне провере обраде 
ове врсте предмета међу службеницима који овакве предмете обрађују. Веома је важно да ова врста контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се 
избегло да се тај механизам злоупотреби и претвори у притисак на рад службеника. 

Циљ 8.1: Повећана транспарентност администр. процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Успостављен јавно доступан регистар свих 
административних процедура за остваривање права и обавеза 
корисника услуга ЈЛС. 
 
 
 
 

У тренутку израде ЛАП-а 
успостављен је јавно 
доступан регистар свих 
административних процедура 
за остваривање права и 
обавеза корисника услуга ЈЛС 
 

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је 
вршити континуирано ажурирање Регистра 
свих административних процедура као 
наставак редовног ажурирања истог. 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

8.1.1 Обезбедити 
потпуну 
доступност 
информација 

Сачињен и на 
интернетпрезентацији ЈЛС 
објављен регистарсвих 
административних процедура за 

Ажурирати 
постојећи 
регистар 
административ

У току је 
ажурирање 
регистра 
адм.поступака

Начелник 
Општинске  
управе 

Континуирано 
вршити 
ажурирање 
у складу са 

- / 
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о свим 
административ
ним 
процедурама 
за остваривање 
права и 
регулисање 
обавеза 
корисника 
услуга ЈЛС. 

остваривање права иобавеза 
корисника 
услуга ЈЛС (изизворних 
иповерених 
надлежности). Регистар садржи 
опис, правни основ,фазе и рокове 
за одлучивање, као иобрасце 
захтева 
којима се корисникуслуге обраћа 
органу/служби ЈЛС,са пописом 
потребне 
пратећедокументације; 
Одређена служба/лице 
надлежно за вођењерегистра; 
Успостављена обавеза редовног 
ажурирања регистра. 

них поступака 
у складу са 
евентуалним 
измена 
прописа 
на основу 
којих 
се спроводе 
административ
ни 
поступци. 

. изменама 
прописа. 

Циљ 8.2.:	Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Измењен правни оквир из надлежности ЈЛС у правцу 
додатног отклањања ризика од корупције у 
административним процедурама. 
 
 

У тренутку израде ЛАП-а постоји 
измењен правни оквир из 
надлежности ЈЛС-а управцу 
додатног отклањања ризика од 
корупције у адм.процедурама, 
тако што су у оквиру поменутог 
пројекта треба донети  Правилник 
на бази свеукупне анализе ризика 
од корупције у адм. процедурама. 

Доношењем правилника на основу и у складу са анализом 
ризика од корупције у административним процедурама бићe 
испуњен  циљ. 

Циљ 8.3.: Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене интерне процедуре којима се регулише систем контроле 
спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза 
корисника услуга ЈЛС. 
 
 
 

Наведним правилником биће 
регулисан 
поступак интерне контроле 
спровођења 
административних процедура за 
остваривање права и обавеза 
корисника услуга ЈЛС, али не у 
довољној мери, пошто је 

У периоду примене ЛАП-а , потребно је донети још један 
интерни акт који регулише у потпуност систем контроле 
спровођења административнхих процедура за оставриавње 
права и обавеза 
корисника услуга ЈЛС 
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Област  8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС 

Опис области: На нивоу ЈЛС спроводи се велики број поступака у којима грађани остварују своја права пред службама локалне управе у којима постоји „двострана 
комуникација“ на релацији подносилац захтева – службеник. Реч је о поступцима у којима се одлучује о правима и обавезама грађана и у којима странка подноси захтев са 
одређеном документацијом, а на основу које службеник доноси одређени акт. Потенцијални проблеми и коруптивни ризици код овакве врсте процедура могу се пронаћи на више 
нивоа. Најпре, поједине процедуре, рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима ЈЛС нису довољно прецизни, што оставља дискрециона овлашћења 
службеницима да решавају о предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и неуједначених врста доказа и документације, па и са различитим исходима, уз 
плаћање различитих надокнада или такси. То отвара простор за корупцију у смислу да се у овако нерегулисаним процедурама остварује потенцијални и стварни утицај странака  
на службенике да убрзају/успоре процедуре или одлуче са/без потребних услова. Први проблем са овом врстом процедура је и у томе што не постоји прецизна и свеобухватна 
листа о којим процедурама на нивоу јединица локалне самоуправе је, заправо, реч. Због тога, задатак сваке ЈЛС треба да буде израда упутства/плана пописа ових процедура у 
појединачним ЈЛС, потом њихов попис и објављивање да би се, након тога, за поједине од тих процедура одлучивање (тамо где је то, наравно, могуће и што је у надлежности 
ЈЛС) спровела мера отклањања ризика од корупције у смислу смањења дискреције службеника, односно прецизирања постојећих или успостављања додатних критеријума за 
одлучивање, прецизирања рокова, израде додатних упутстава и образаца и слично8. 
 
Други проблем који се јавља у овом контексту је одсуство контроле у овим поступцима, која би дошла или од стране трећих, заинтересованих лица (којих често нема у оваквој 
врсти „једностраначких поступака“, јер не постоје друге заинтересоване стране које би биле упознате са предметом) или интерно, од руководилаца или неке друге инстанце (јер 
се углавном сматра да за тим или нема потребе или нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну документацију, а да се 
одлучи позитивно и у њену корист, јер све остаје између ње и службеника, који на овакву врсту поступања може бити подстакнут различитим коруптивним механизмима. Оваква 
врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле предмета, како од стране руководилаца, тако и системом међусобне провере обраде 
ове врсте предмета међу службеницима који овакве предмете обрађују. Веома је важно да ова врста контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се 
избегло да се тај механизам злоупотреби и претвори у притисак на рад службеника. 

Циљ 8.1: Повећана транспарентност администр. процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Успостављен јавно доступан регистар свих 
административних процедура за остваривање права и обавеза 
корисника услуга ЈЛС. 
 
 
 
 

У тренутку израде ЛАП-а 
успостављен је јавно 
доступан регистар свих 
административних процедура 
за остваривање права и 
обавеза корисника услуга ЈЛС 
 

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је 
вршити континуирано ажурирање Регистра 
свих административних процедура као 
наставак редовног ажурирања истог. 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

8.1.1 Обезбедити 
потпуну 
доступност 
информација 

Сачињен и на 
интернетпрезентацији ЈЛС 
објављен регистарсвих 
административних процедура за 

Ажурирати 
постојећи 
регистар 
административ

У току је 
ажурирање 
регистра 
адм.поступака

Начелник 
Општинске  
управе 

Континуирано 
вршити 
ажурирање 
у складу са 

- / 
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о свим 
административ
ним 
процедурама 
за остваривање 
права и 
регулисање 
обавеза 
корисника 
услуга ЈЛС. 

остваривање права иобавеза 
корисника 
услуга ЈЛС (изизворних 
иповерених 
надлежности). Регистар садржи 
опис, правни основ,фазе и рокове 
за одлучивање, као иобрасце 
захтева 
којима се корисникуслуге обраћа 
органу/служби ЈЛС,са пописом 
потребне 
пратећедокументације; 
Одређена служба/лице 
надлежно за вођењерегистра; 
Успостављена обавеза редовног 
ажурирања регистра. 

них поступака 
у складу са 
евентуалним 
измена 
прописа 
на основу 
којих 
се спроводе 
административ
ни 
поступци. 

. изменама 
прописа. 

Циљ 8.2.:	Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Измењен правни оквир из надлежности ЈЛС у правцу 
додатног отклањања ризика од корупције у 
административним процедурама. 
 
 

У тренутку израде ЛАП-а постоји 
измењен правни оквир из 
надлежности ЈЛС-а управцу 
додатног отклањања ризика од 
корупције у адм.процедурама, 
тако што су у оквиру поменутог 
пројекта треба донети  Правилник 
на бази свеукупне анализе ризика 
од корупције у адм. процедурама. 

Доношењем правилника на основу и у складу са анализом 
ризика од корупције у административним процедурама бићe 
испуњен  циљ. 

Циљ 8.3.: Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене интерне процедуре којима се регулише систем контроле 
спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза 
корисника услуга ЈЛС. 
 
 
 

Наведним правилником биће 
регулисан 
поступак интерне контроле 
спровођења 
административних процедура за 
остваривање права и обавеза 
корисника услуга ЈЛС, али не у 
довољној мери, пошто је 

У периоду примене ЛАП-а , потребно је донети још један 
интерни акт који регулише у потпуност систем контроле 
спровођења административнхих процедура за оставриавње 
права и обавеза 
корисника услуга ЈЛС 
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потребно утврдити број 
административних процедура које 
подлежу контроли. 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

8.3.1 Усвојити 
интерни акт 
којим се 
регулишу 
процедуре 
контроле 
спровођења 
административ
них 
процедура за 
остваривање 
права и обавеза 
корисника 
услуга ЈЛС кроз 
контролу 
предмета. 

Акт треба да садржи следеће 
елементе: 
методологију одабира 
броја/врсте/типа 
предмета који ће бити 
контролисан, у 
складу са њиховимбројем, бројем 
службеника који их обрађују, 
расположивим капацитетима 
контроле и слично. Методологија 
треба да осигура редовност, 
периодичност и насумичност у 
одабиру предмета за контролу, 
како би се избегле злоупотребе у 
самом спровођењу контроле. 

Донети 
Правилник о 
контроли 
спровођења 
административ
них процедура 
уз 
претходно 
утврђену 
методологују 
одабира 
предмета који 
се контролишу 

Предузимају 
се мере за 
израду 
Правилника 

Начелник 
Општинске  
управе 

31.12.2018. - / 

8.3.2 У складу са 
интерним 
актом, 
усвојити 
годишњи 
план и програм 
контроле 
предмета. 

Предузимају се мере за израду 
годишњег плана. 

Утврдити 
планиране 
активности на 
нивоу једне 
године, и на 
основу тога 
донети план и 
програм 
контроле 
предмета 

Предузимају 
се мере за 
израду 
годишњег 
плана 

Начелник 
Општинске  
управе 

31.12. за 
сваку годину, 
почев од 
2018. 

- / 

8.3.3 У складу са 
интерним 
актом, 
израдити и 
објавити 
извештај о 
спроведеној 
контроли. 

Извештај о спроведеној контроли 
треба да буде доступан у 
органима ЈЛС, као и јавности, у 
складу са прописима који 
обезбеђују заштиту података о 
личности. 
У случајевима утврђених 
неправилности и злоупотреба, 
резултат контроле треба да буде 

Сачинити и 
објавити 
извештај о 
спроведеној 
контроли 

/ Начелник 
Општинске  
управе 

31.12. за 
сваку годину, 
почев од 
2018. 

 / 
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и даље поступање у конкретним 
појединачним случајевима 
(покретање 
дисциплинске, прекршајне, 
кривичне и друге одговорности). 
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Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група9 
Опис области: Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и у чему год да се ти ресурси 
огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и пружају помоћ локалном становништву, посебно становништву које 
припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства а) заврше у рукама оних који њима 
управљају (на било који начин) и б) заврше у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област 
је врло тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са специфичностима локалне заједнице, одлучује које су то 
категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди механизам у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује и регулише ове 
процесе на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који регулишу процес доделе средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна 
транспарентност програма, успостављање јасних критеријума доделе помоћи и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са стратешким документима развоја ЈЛС, чиме 
се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за доделу помоћи. Осим тога, с обзиром на то да остварење ове 
надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих друштвених група, које углавном имају своја удружења и друге моделе организовања, локални 
антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу између ЈЛС и ових субјеката (на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у 
дефинисање критеријума, контролу процеса и трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЛАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог 
документа треба да буде и повезивање и боља координација локалних актера на остваривању заједничког интереса локалног становништва. 
 
Након идентификовања конкретних активности ЈЛС у оквиру ове надлежности, потребно је анализирати да ли постоји и какав је постојећи правни оквир на нивоу ЈЛС који 
регулише те процесе (на пример, да ли постоје одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса у овој области са становишта ризика од корупције. Осим тога, 
потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје правилнике о раду, чији ће чланови бити 
подвргнути механизмима за спречавање сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о свом раду и на чије ће одлуке постојати право одговарајуће жалбе, односно 
вишестепеност у доношењу коначне одлуке. 
Циљ 9.1. Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа Општине у процесу доношења одлуке о избору програма и/или циљних група за које се 
спроводи додела помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Све одлуке о програмима и/или циљним групама за које се организује 
додела помоћи усаглашени су са стратешким и развојним документима 
Општине или са другим документима који Општини прописују обавезе да 
спроводе овакве врсте поступака. 

Број програма и/или циљних група 
за које се организује додела 
помоћи који су усаглашени са 
стратешким документима 
Општине или са другим 
документима који Општина 
прописују обавезе да спроводе 
овакве врсте поступака у односу 
на укупан број програма и/или 
циљних група за које се програми 
организују 

Број програма и/или циљних група за које се организује додела 
помоћи који су усаглашени са стратешким документима 
Општине или са другим документима који Општини прописују 
обавезе да спроводе овакве врсте поступака у односу на укупан 
број програма и/или циљних група за које се програми 
организују 

                                                           
9  Чланом 20. важећег Закона о локалној самоуправи из 2007. године, ова надлежност је дефинисана као развој различитих облика помоћи и солидарности са лицима са 
посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима. Нацрт измена и допуна Закона о локалној самоуправи, чија је израда у 
току, уместо термина лица са посебним потребама, користи термин особе са инвалидитетом, па се за дефинисање назива ове области, а у складу и са истом тенденцијом у другим 
законима, користи нови термин. 
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Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

9.1.1 Спровести 
анализу 
усаглашености 
програма за 
доделу помоћи 
са стратешким и 
развојним 
документима 
Општине или са 
другим 
прописима/доку
ментима на 
националном 
нивоу који 
Општини 
прописују 
обавезе да 
спроводе овакве 
врсте програма. 

Спроведена анализа која треба да 
утврди да ли су досадашњи 
програми за доделу помоћи 
усаглашени са стратешким и 
развојним документима Општине 
или са другим 
прописима/документима који 
Општини прописују обавезе да 
спроводе овакве врсте поступака 

Извршити 
аналиизу 
усаглашности 
општих аката 
који уређују 
финансирање 
удружења из 
области ДХО 
са 
стратешким 
документима 
Општине. 

Извршена 
аналииза 
Усаглашности
општих 
аката који 
уређују 
финансирање 
удружења из 
области ДХО 
са 
стратешким 
документима 
Општине 

Општинска 
управа 

31.12.2018. - Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 

9.1.2 Успоставити 
обавезу да се сви 
програми за 
доделу помоћи 
усагласе са 
стратешким и 
развојним 
документима 
Општине или са 
другим 
прописима/доку
ментима који 
Општини 
прописују 
обавезе да 
спроводе овакве 
врсте програма 

Обавеза треба да буде прописана 
на начин да се свака одлука о 
спровођењу програма за доделу 
помоћи, осим на правна акта у 
ужем смислу речи, позива и на 
стратешка и развојна документа 
Општине или на друге 
прописе/документа који 
Општини прописују обавезе да 
спроводе овакве врсте програма. 

Приступити 
усаглашавању 
општих аката 
који уређују 
финансирање 
удружења из 
области ДХО 
са 
стратешким 
документима 
Општина. 

Усаглашени 
општи акти 
са 
стратешким 
документима 
ЈЛС 

Општинска 
управа 
Председник 
општине 
Општинско веће 
Скупштина 
општине 

31.05.2018.  Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 

Циљ 9.2. Општина на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе 
помоћи 
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Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група9 
Опис области: Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и у чему год да се ти ресурси 
огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и пружају помоћ локалном становништву, посебно становништву које 
припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства а) заврше у рукама оних који њима 
управљају (на било који начин) и б) заврше у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област 
је врло тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са специфичностима локалне заједнице, одлучује које су то 
категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди механизам у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује и регулише ове 
процесе на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који регулишу процес доделе средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна 
транспарентност програма, успостављање јасних критеријума доделе помоћи и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са стратешким документима развоја ЈЛС, чиме 
се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за доделу помоћи. Осим тога, с обзиром на то да остварење ове 
надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих друштвених група, које углавном имају своја удружења и друге моделе организовања, локални 
антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу између ЈЛС и ових субјеката (на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у 
дефинисање критеријума, контролу процеса и трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЛАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог 
документа треба да буде и повезивање и боља координација локалних актера на остваривању заједничког интереса локалног становништва. 
 
Након идентификовања конкретних активности ЈЛС у оквиру ове надлежности, потребно је анализирати да ли постоји и какав је постојећи правни оквир на нивоу ЈЛС који 
регулише те процесе (на пример, да ли постоје одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса у овој области са становишта ризика од корупције. Осим тога, 
потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје правилнике о раду, чији ће чланови бити 
подвргнути механизмима за спречавање сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о свом раду и на чије ће одлуке постојати право одговарајуће жалбе, односно 
вишестепеност у доношењу коначне одлуке. 
Циљ 9.1. Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа Општине у процесу доношења одлуке о избору програма и/или циљних група за које се 
спроводи додела помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Све одлуке о програмима и/или циљним групама за које се организује 
додела помоћи усаглашени су са стратешким и развојним документима 
Општине или са другим документима који Општини прописују обавезе да 
спроводе овакве врсте поступака. 

Број програма и/или циљних група 
за које се организује додела 
помоћи који су усаглашени са 
стратешким документима 
Општине или са другим 
документима који Општина 
прописују обавезе да спроводе 
овакве врсте поступака у односу 
на укупан број програма и/или 
циљних група за које се програми 
организују 

Број програма и/или циљних група за које се организује додела 
помоћи који су усаглашени са стратешким документима 
Општине или са другим документима који Општини прописују 
обавезе да спроводе овакве врсте поступака у односу на укупан 
број програма и/или циљних група за које се програми 
организују 

                                                           
9  Чланом 20. важећег Закона о локалној самоуправи из 2007. године, ова надлежност је дефинисана као развој различитих облика помоћи и солидарности са лицима са 
посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима. Нацрт измена и допуна Закона о локалној самоуправи, чија је израда у 
току, уместо термина лица са посебним потребама, користи термин особе са инвалидитетом, па се за дефинисање назива ове области, а у складу и са истом тенденцијом у другим 
законима, користи нови термин. 
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Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

9.1.1 Спровести 
анализу 
усаглашености 
програма за 
доделу помоћи 
са стратешким и 
развојним 
документима 
Општине или са 
другим 
прописима/доку
ментима на 
националном 
нивоу који 
Општини 
прописују 
обавезе да 
спроводе овакве 
врсте програма. 

Спроведена анализа која треба да 
утврди да ли су досадашњи 
програми за доделу помоћи 
усаглашени са стратешким и 
развојним документима Општине 
или са другим 
прописима/документима који 
Општини прописују обавезе да 
спроводе овакве врсте поступака 

Извршити 
аналиизу 
усаглашности 
општих аката 
који уређују 
финансирање 
удружења из 
области ДХО 
са 
стратешким 
документима 
Општине. 

Извршена 
аналииза 
Усаглашности
општих 
аката који 
уређују 
финансирање 
удружења из 
области ДХО 
са 
стратешким 
документима 
Општине 

Општинска 
управа 

31.12.2018. - Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 

9.1.2 Успоставити 
обавезу да се сви 
програми за 
доделу помоћи 
усагласе са 
стратешким и 
развојним 
документима 
Општине или са 
другим 
прописима/доку
ментима који 
Општини 
прописују 
обавезе да 
спроводе овакве 
врсте програма 

Обавеза треба да буде прописана 
на начин да се свака одлука о 
спровођењу програма за доделу 
помоћи, осим на правна акта у 
ужем смислу речи, позива и на 
стратешка и развојна документа 
Општине или на друге 
прописе/документа који 
Општини прописују обавезе да 
спроводе овакве врсте програма. 

Приступити 
усаглашавању 
општих аката 
који уређују 
финансирање 
удружења из 
области ДХО 
са 
стратешким 
документима 
Општина. 

Усаглашени 
општи акти 
са 
стратешким 
документима 
ЈЛС 

Општинска 
управа 
Председник 
општине 
Општинско веће 
Скупштина 
општине 

31.05.2018.  Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 

Циљ 9.2. Општина на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе 
помоћи 
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Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 

Успостављена и формализована сарадња са организацијама цивилног 
друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у 
процесу доделе помоћи 

Број организација цивилног 
друштва (ОЦД)/других актера са 
којима постоји сарадња у овој 
надлежности 

Број организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера са 
којима постоји сарадња у овој надлежности 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

9.2.1 Прописати 
обавезу 
укључивања 
организација 
цивилног 
друштва 
(ОЦД)/других 
актера у процес 
припреме, 
спровођења и 
контроле 
програма за 
доделу помоћи.  

Идентификоване организације 
цивилног друштва (ОЦД)/други 
актери који су релевантни за 
одређене програме доделе 
помоћи, односно за одређене 
циљне групе; 
Потписани споразуми о 
сарадњи/други видови 
формализације сарадње између 
Општине и ОЦД/других актера 
који подразумевају дефинисање 
међусобних права и обавеза; 
Споразуми о сарадњи/други 
видови формализације сарадње 
садрже обавезу 
укључивања/консултовања 
ОЦД/других актера у процес 
дефинисања услова, критеријума 
и мерила, учешће у пријему 
захтева/пријава на конкурс и 
учешће у контроли програма.  

1. Израдити 
предлог 
споразума у 
сарадњи са 
организацијам
а цивилног 
друштва из ове 
области  
 
2. Допунити 
општи акт 
који уређује 
финансирање 
удружења из 
области ДХО 

1.Потписани 
споразум 
 
 
 
 
 
 
 
2. Допуњен 
општи акт 

1.Општинска 
управа 
члан Општинског 
већа задужен за 
ову област 
Председник 
општине 
 
 
2. Општинска 
управа 
Председник 
Општинскоо веће 
Скупштина 
општине 

30.09.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.09.2018. 

- Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 

Циљ 9.3. Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 

Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у складу са 
прописима који обезбеђују заштиту података о личности 

Број програма за доделу помоћи 
за које су јавно доступни 
елементи у односу на укупан број 
програма,  у складу са 
индикатором испуњености 
(квалитета) мере 

Број програма за доделу помоћи за које су јавно доступни 
елементи у односу на укупан број програма, у складу са 
индикатором испуњености (квалитета) мере 
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Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

9.3.1 Прописати 
обавезу да се сви 
елементи 
програма јавно 
објављују, у 
складу са 
прописима који 
обезбеђују 
заштиту 
података о 
личности 

Обавеза подразумева јавно 
објављивање најмање следећих 
елемената: позива, услова, 
критеријума и мерила за доделу 
помоћи, начина подношења 
захтева/пријава на конкурс и 
потребну документацију, имена и 
функције лица/чланова комисије 
која учествују у поступку, ранг 
листе и износе додељене помоћи, 
извештаје о спровођењу 
поступка/конкурса.  

Формирати 
базу програма 
за доделу 
помоћи 

Објавити базу 
на сајту 
Општине 

Лице задужено за 
односе са јавночћу 

30.06.2018 - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а.. 
 
Мера је већ спроведена: 
Правилником о начину и поступку 
остваривања права на доделу 
средстава из буџета Општине за 
програме и пројекте удружења у 
области друштвеног и 
хуманитарног рада уређена је 
обавеза 

Циљ 9.4. Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 

Усвојене мере за управљање сукобом интереса у процесима доделе помоћи Карактер мера за управљање 
сукобом интереса у овој области, 
у складу са индикатором 
испуњености (квалитета) мере 

Карактер мера за управљање сукобом интереса, у складу са 
индикатором испуњености (квалитета) мере 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

9.4.1 Успоставити 
елементе 
управљања 
сукобом 
интереса 
чланова 
комисија и/или 
лица 
(службеника) 
који спроводе 
поступке за 
доделу помоћи 

Елементи управљања сукобом 
интереса подразумевају најмање 
следеће:  
Потписивање изјаве о 
непостојању приватног интереса 
у вези са учесницима конкурса/са 
лицима која подносе захтеве;  
Успостављање института изузећа 
у случају постојања приватног 
интереса;  
Прописивање одговорност за 
члана комисије/лица 
(службеника) за кога се утврди да 
је био у сукобу интереса;  
Успостављање института 
поништавања одлука за које се 

Допунити  
општи акт 
који уређује 
финансирање 
удружења из 
области ДХО 

Допуњен 
општи акт 
који уређује 
финансирање 
удружења из 
области ДХО 

Општинска 
управа 
Председник 
општине 
Општинско веће 
Скупштина 
општине 

31.12.2017. - Мера је у потпуности преузета 
из Модела ЛАП-а. 
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утврди да су донете у 
околностима сукоба интереса.  
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Област 10 : Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице 

Опис области: Осим претходно описане области која има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз институционалну помоћ и подршку лицима која због личних 
или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, ЈЛС из јавних извора, односно из својих буџета, по разним основама, врше и ре-алокацију средстава за различите 
пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или заштиту јавних интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела средстава 
из јавних извора по својој природи област која садржи велики број ризика за настанак корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу сваке 
ЈЛС.  
 
Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09) и Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програмa од 
јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 8/12), као и према бројним законима у различитим секторима, областима, односно ресорима10, ЈЛС су 
органи јавне власти који финансирају активности и пројекте удружења грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у претходним годинама доста 
учинило у правцу повећања транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, изазови који постоје у финансирању 
удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности које прате еволуцију „иновативних“ форми којима се средства из јавних извора намењена удружењима 
грађана не користе за остваривање јавног, већ различитих приватних интереса, на обе стране овог процеса (представника удружења и представника органа који располажу 
средствима). Превенција корупције се у овој области може остварити, пре свега, даљим јачањем транспаретности целокупног процеса, као и јачањем интерних „одбрамбених 
механизама“ сваке ЈЛС који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и корупције. 
 
Други веома важан јавни интерес који би ЈЛС требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања јавног интереса кроз суфинансирање пројеката у 
области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14,	58/15	i	12/16	- аутентично тумачење) 
и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16). Ова област је до сада у јавности 
изазивала бројне контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим да ли органи јавне власти, па и ЈЛС као веома важан део целог процеса, на прави начин расписују и спроводе 
јавне конкурсе у овој области, односно да ли се буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне заједнице или за интересе самих органа ЈЛС, одређених 
политичких опција или одређених медија по различитим основама блиских појединцима или органима ЈЛС11. Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због 
снажних коруптивних ризика у овој области, ЈЛС би требало посебну пажњу у својим ЛАП-овима да посвете овој области, на начин како је то предложено у Моделу, као и да 
друге начине које ЈЛС буду сматрале за сходно у складу са својим потребама и капацитетима.   
Циљ 10.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене делотворне јавне политике на нивоу Општине које обезбеђују пуну 
транспарентност, одговорност и контролу над процесом суфинансирања 
програмa од јавног интереса које реализују удружења 

У тренутку израде ЛАП-а, 
транспарентност процеса 
расподеле средстава удружењима 
делимично је дефинисана (по 
областима и то: култура, јавни 
интерес, верске заједнице, 
спортска удружења и удружења за 

Најмање 5 интерних јавних политика 

                                                           
10  Више детаља, као и препорука за унапређење стања у овој области видети у публикацији Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација 
цивилног друштва из средстава буџета локалних самоуправа, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, 2013. године, доступно на http://civilnodrustvo.gov.rs/podsticajno-
okruzenje/transpar%D0%B5nto-finanisranje/transparentno-finansiranje.373.html 
11  Више детаља о овоме видети у резултатима пројеката мониторинга конкурсног финансирања медијских пројеката које спроводи Балканска истраживачка мрежа (БИРН), 
доступно на http://birnsrbija.rs/ispod-radara-monitoring-implementacije-projektnog-finansiranja/као и наhttp://www.javno.rs/baza-podataka/budzetsko-finansiranje-privatizovanih-medija 
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утврди да су донете у 
околностима сукоба интереса.  
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Област 10 : Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице 

Опис области: Осим претходно описане области која има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз институционалну помоћ и подршку лицима која због личних 
или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, ЈЛС из јавних извора, односно из својих буџета, по разним основама, врше и ре-алокацију средстава за различите 
пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или заштиту јавних интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела средстава 
из јавних извора по својој природи област која садржи велики број ризика за настанак корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу сваке 
ЈЛС.  
 
Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09) и Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програмa од 
јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 8/12), као и према бројним законима у различитим секторима, областима, односно ресорима10, ЈЛС су 
органи јавне власти који финансирају активности и пројекте удружења грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у претходним годинама доста 
учинило у правцу повећања транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, изазови који постоје у финансирању 
удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности које прате еволуцију „иновативних“ форми којима се средства из јавних извора намењена удружењима 
грађана не користе за остваривање јавног, већ различитих приватних интереса, на обе стране овог процеса (представника удружења и представника органа који располажу 
средствима). Превенција корупције се у овој области може остварити, пре свега, даљим јачањем транспаретности целокупног процеса, као и јачањем интерних „одбрамбених 
механизама“ сваке ЈЛС који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и корупције. 
 
Други веома важан јавни интерес који би ЈЛС требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања јавног интереса кроз суфинансирање пројеката у 
области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14,	58/15	i	12/16	- аутентично тумачење) 
и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16). Ова област је до сада у јавности 
изазивала бројне контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим да ли органи јавне власти, па и ЈЛС као веома важан део целог процеса, на прави начин расписују и спроводе 
јавне конкурсе у овој области, односно да ли се буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне заједнице или за интересе самих органа ЈЛС, одређених 
политичких опција или одређених медија по различитим основама блиских појединцима или органима ЈЛС11. Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због 
снажних коруптивних ризика у овој области, ЈЛС би требало посебну пажњу у својим ЛАП-овима да посвете овој области, на начин како је то предложено у Моделу, као и да 
друге начине које ЈЛС буду сматрале за сходно у складу са својим потребама и капацитетима.   
Циљ 10.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене делотворне јавне политике на нивоу Општине које обезбеђују пуну 
транспарентност, одговорност и контролу над процесом суфинансирања 
програмa од јавног интереса које реализују удружења 

У тренутку израде ЛАП-а, 
транспарентност процеса 
расподеле средстава удружењима 
делимично је дефинисана (по 
областима и то: култура, јавни 
интерес, верске заједнице, 
спортска удружења и удружења за 

Најмање 5 интерних јавних политика 

                                                           
10  Више детаља, као и препорука за унапређење стања у овој области видети у публикацији Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација 
цивилног друштва из средстава буџета локалних самоуправа, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, 2013. године, доступно на http://civilnodrustvo.gov.rs/podsticajno-
okruzenje/transpar%D0%B5nto-finanisranje/transparentno-finansiranje.373.html 
11  Више детаља о овоме видети у резултатима пројеката мониторинга конкурсног финансирања медијских пројеката које спроводи Балканска истраживачка мрежа (БИРН), 
доступно на http://birnsrbija.rs/ispod-radara-monitoring-implementacije-projektnog-finansiranja/као и наhttp://www.javno.rs/baza-podataka/budzetsko-finansiranje-privatizovanih-medija 



Strana 544        Broj 11	 								SLUŽBENI	LIST	OPŠTINE	KOVAČICA	 											20.decembar		2017.

42 
 

пружање услуга медијског 
садржаја) одређеним усвојеним 
критеријумима за расподелу 
средстава од стране Општинског 
већа општине. 
У периоду спровођења ЛАП-а 
усвојена су три општа правна акта 
којима се дефинише процедура и 
поступак расподеле средстава 
(Одлука, Правилник и Пословник 
о раду Комисије) 

Р. Бр. 
Мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

10.1.1 Успоставити 
обавезу 
дефинисања 
јавног интереса 
који се остварује 
програмима који 
реализују 
удружења, 
односно 
успоставити 
обавезу да се 
сваки програм 
позива на већ 
дефинисан јавни 
интерес.		 

Јавни интерес који се остварује 
програмима које реализују 
удружења треба да буде 
дефинисан на стратешком нивоу, 
односно да буде дефинисан у 
стратешким или развојним 
документима Града; сваки 
појединачни поступак 
суфинансирања програма треба 
да се позива на дефинисан јавни 
интерес, односно на 
успостављање везе и оправдање 
на који начин ће конкретан 
програм суфинансирања 
програма остварити, 
промовисати и штитити јавни 
интерес (на пример, кроз 
одређивање приоритета у 
финансирању за конкретну 
годину, тематских области 
програма и јавних конкурса и 
слично).  

Извршити 
анализу 
општих аката 
Општине који 
уређују и 
регулишу 
начин 
расподеле 
средстава и, по 
потреби, 
израда нацрта 
измена и 
допуна општих 
аката 
 
2. Утврђивање 
предлога 
општих аката 
 
3. Доношење 
општих аката 

1. Извршена 
анализа, 
утврђена 
потреба 
измене и 
допуне 
општег акта и 
израда нацрта 
општег акта  
 
 
 
 
 
 
2. Утврђени 
предлози 
општих аката 
 
3. Донети 
општи акти 

1. Општинска 
управа – Ресорно 
одељење управе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Председник 
општине 
Општинско веће 
 
3. Председник 
општине 
Општинско веће 
 

31.01.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 31.01.2018. 
 
 
 
3. 31.01.2018. 

- Мера је у потпуности преузета из 
Модела ЛАП-а. 

10.1.2 Успоставити 
целовит и 
заокружен 
интерни правни 
оквир на нивоу 

Заокружен и целовит интерни 
правни оквир подразумева 
најмање следеће: 1) постојање 
интерног акта (правилника) који 
регулише суфинансирање 

Извршити 
анализу 
општих аката 
Општине који 
уређују и 

1. Извршена 
анализа, 
утврђена 
потреба 
измене и 

1. Општинска  
управа- ресорно 
одељење управе 
 
 

31 31.01
.2018
. 

 
 

 Мера је у потпуности преузета из 
Модела ЛАП-а. 
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општине који 
регулише 
суфинансирање 
програмa од 
јавног интереса 
које реализују 
удружења 

програмa од јавног интереса које 
реализују удружења, 2) 
пословника о раду комисија које 
спроводе јавне конкурсе у овој 
области, 3) одлука о расписивању 
јавних конкурса за сваки 
појединачни програм.  
Правни оквир који регулише 
суфинансирање програмa од 
јавног интереса које реализују 
удружења треба да садржи 
најмање следеће: 1) начин 
утврђивања услова, критеријума 
и мерила за бодовање предлога 
пројеката, 2) обавезу јавног 
објављивања свих докумената 
који настају у току спровођења 
конкурса, 3) регулисање рада 
конкурсних комисија са 
посебним акцентом на 
управљање сукобом интереса, 4) 
начине вршења мониторинга, 
евалуације и финансијске 
контроле одобрених пројеката и 
програма.  

регулишу 
начин 
расподеле 
средстава и по 
потреби израда 
нацрта измена 
и допуна 
општих аката 
 
2. Утврђивање 
предлога 
општих аката 
 
 
3. Доношење 
општих аката 

допуне 
општег акта и 
израда нацрта 
општег акта  
 
 
 
 
 
2. Утврђени 
предлози 
општих аката 
 
 
3. Донети 
општи акти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Председник 
општине 
Општинско веће 
 
 
3. Председник 
општине 
Општинско веће 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.	31.01.2018. 
 
 
 
 
3.	31.01.2018. 

10.1.3 Обезбедити пуну 
транспарентност 
процеса 
суфинансирања 
програмa од 
јавног интереса 
које реализују 
удружења  

Пуна транспарентност процеса 
се обезбеђује кроз објављивање 
свих докумената који настају у 
току спровођења конкурса, а 
нарочито докумената који настају 
у раду конкурсне комисије, 
јавност састанака конкурсне 
комисије и учешће 
заинтересованих представника 
јавности у њиховом раду -  
посматрача (без права 
одлучивања).  

Континуирано 
објављивати на 
сајту општине 
поступак рада 
расподеле 
средстава 

Објављени 
Правилници, 
Одлуке, 
записници, 
закључци и 
решења о 
расподели 
средстава 
током целог 
процеса 
одлучивања 

Начелник 
Општинске 
управа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У роковима 
дефинисаним 
Законом  
 
 
 
 

 Мера је у потпуности преузета из 
Модела ЛАП-а 
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10.1.4 Успоставити 
елементе 
управљања 
сукобом 
интереса 
чланова 
конкурсне 
комисије која 
спроводи 
конкурс за 
суфинансирање 
програмa од 
јавног интереса 
које реализују 
удружења. 

Елементи управљања сукобом 
интереса подразумевају најмање 
следеће:  
Потписивање изјаве о 
непостојању приватног интереса 
у вези са учесницима конкурса; 
Успостављање института изузећа 
у случају постојања приватног 
интереса:  
Прописивање одговорности за 
члана комисије за кога се утврди 
да је био у сукобу интереса; 
Успостављање института 
поништавања одлука за које се 
утврди да су донете у 
околностима сукоба интереса. 

Испитати да ли 
постоји сукоб 
интереса у 
раду чланова 
комисије 

Потписане 
изјаве чланова 
комисије 

Председник 
комисије 

Пре почетка 
рада комисије 

 Мера је у потпуности преузета из 
Модела ЛАП-а. 

10.1.5 Обезбедити 
обавезне 
елементе 
мониторинга, 
евалуације и 
финансијске 
контроле над 
програмима од 
јавног интереса 
које реализују 
удружења.  

Интерним правним оквиром 
потребно је предвидети елементе 
мониторинга, евалуације и 
финансијске контроле над 
програмима од јавног интереса 
које реализују удружења, са 
обавезом објављања свих 
извештаја о резултатима 
мониторинга, евалуације и 
финансијске контроле на 
интернет презентацији Општине.  

1. Извршити 
анализу 
општих аката 
Града који 
уређују и 
регулишу 
начин 
расподеле 
средстава и, по 
потреби, 
израда нацрта 
измена и 
допуна општих 
аката 
2. Утврђивање 
предлога 
општих аката 
 
3. Доношење 
општих аката 

1. Извршена 
анализа, 
утврђена 
потреба 
измене и 
допуне 
општег акта и 
израда нацрта 
општег акта  
 
 
 
 
 
2. Утврђени 
предлози 
општих аката 
 
3. Донети 
општи акти 

1. Општинска 
управа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Председник 
Општинско веће 
 
 
3. Председник 
Општинско веће 
 

31 31.03
.2018
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 31.03.2018. 
 
 
 
3. 31.03.2018. 

 Мера је у потпуности преузета из 
Модела ЛАП-а. 

Циљ 10.2. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 
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Усвојене делотворне јавне политике на нивоу Општине које обезбеђују пуну 
транспарентност, одговорност и контролу над процесом спровођења 
конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања 

1 јавна политика (Статут општине 
Ковачица) 

1 јавна политика (Статут општине Ковачица) 

Р. Бр. 
Мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

10.2.1 Дефинисати 
јавни интерес у 
области јавног 
информисања 
који је у складу 
са 
специфичностим
а локалне 
заједнице.  

Општина би требала да у сваком 
појединачном јавном позиву 
ближе дефинише локално 
специфичан јавни интерес у 
области информисања, са 
обавезном оградом о томе да 
информисање о раду органа 
Општине, према Закону, није део 
јавног интереса; полазна основа 
за дефинисање локалног 
специфичног јавног интереса у 
јавном информисању могу да 
буду стратешка и развојна 
документа Општине.  

    -  
Мера се већ спроводи:  
у сваком појединачном јавном позиву 
се ближе дефинише јавни интерес у 
области информисања. 

Конкурс за суфинансирање пројеката 
ради остваривања јавног интереса у 
области јавног информисања се 
расписује за пројекте производње 
медијских садржаја и подизања 
квалитета информисања. 

10.2.2 Успоставити 
обавезу 
детаљније и 
прецизније 
регулације 
процеса 
спровођења 
конкурса за 
суфинансирање 
пројеката у 
области јавног 
информисања. 

Обавезу је потребно успоставити 
у писаној форми, доношењем 
акта/обавезујућег упутства којим 
би се прописало избегавање до 
сада најчешће уочених 
злоупотреба и неправилности 
које су уочене. Другим речима, 
ова врста регулације трева да 
обезбеди најмање следеће:  
Избегавање дискриминаторских 
услова у јавном конкурсу (на 
пример, конкурс не може бити 
ограничен само на један тип 
медија или само за медије на 
одређеној територији);  
Забрану прописивања 
извештавања о раду Општине и 
њених органа као део јавног 
интереса у информисању;  
Ограничавање 
непропорционално велике 
разлике у износу средстава за 

      
Меру није могуће спровести: 
Законом о јавном иинформисању и 
медијима („Службени гласник РС“, 
бр.83/14,58/2015 и 12/16 – аутентично 
тумачење) и Правилником о 
суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања („Службени 
гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) није дато 
овлашћење локалној самоуправи да 
донесе такав акт. 
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10.1.4 Успоставити 
елементе 
управљања 
сукобом 
интереса 
чланова 
конкурсне 
комисије која 
спроводи 
конкурс за 
суфинансирање 
програмa од 
јавног интереса 
које реализују 
удружења. 

Елементи управљања сукобом 
интереса подразумевају најмање 
следеће:  
Потписивање изјаве о 
непостојању приватног интереса 
у вези са учесницима конкурса; 
Успостављање института изузећа 
у случају постојања приватног 
интереса:  
Прописивање одговорности за 
члана комисије за кога се утврди 
да је био у сукобу интереса; 
Успостављање института 
поништавања одлука за које се 
утврди да су донете у 
околностима сукоба интереса. 

Испитати да ли 
постоји сукоб 
интереса у 
раду чланова 
комисије 

Потписане 
изјаве чланова 
комисије 

Председник 
комисије 

Пре почетка 
рада комисије 

 Мера је у потпуности преузета из 
Модела ЛАП-а. 

10.1.5 Обезбедити 
обавезне 
елементе 
мониторинга, 
евалуације и 
финансијске 
контроле над 
програмима од 
јавног интереса 
које реализују 
удружења.  

Интерним правним оквиром 
потребно је предвидети елементе 
мониторинга, евалуације и 
финансијске контроле над 
програмима од јавног интереса 
које реализују удружења, са 
обавезом објављања свих 
извештаја о резултатима 
мониторинга, евалуације и 
финансијске контроле на 
интернет презентацији Општине.  

1. Извршити 
анализу 
општих аката 
Града који 
уређују и 
регулишу 
начин 
расподеле 
средстава и, по 
потреби, 
израда нацрта 
измена и 
допуна општих 
аката 
2. Утврђивање 
предлога 
општих аката 
 
3. Доношење 
општих аката 

1. Извршена 
анализа, 
утврђена 
потреба 
измене и 
допуне 
општег акта и 
израда нацрта 
општег акта  
 
 
 
 
 
2. Утврђени 
предлози 
општих аката 
 
3. Донети 
општи акти 

1. Општинска 
управа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Председник 
Општинско веће 
 
 
3. Председник 
Општинско веће 
 

31 31.03
.2018
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 31.03.2018. 
 
 
 
3. 31.03.2018. 

 Мера је у потпуности преузета из 
Модела ЛАП-а. 

Циљ 10.2. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 
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Усвојене делотворне јавне политике на нивоу Општине које обезбеђују пуну 
транспарентност, одговорност и контролу над процесом спровођења 
конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања 

1 јавна политика (Статут општине 
Ковачица) 

1 јавна политика (Статут општине Ковачица) 

Р. Бр. 
Мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

10.2.1 Дефинисати 
јавни интерес у 
области јавног 
информисања 
који је у складу 
са 
специфичностим
а локалне 
заједнице.  

Општина би требала да у сваком 
појединачном јавном позиву 
ближе дефинише локално 
специфичан јавни интерес у 
области информисања, са 
обавезном оградом о томе да 
информисање о раду органа 
Општине, према Закону, није део 
јавног интереса; полазна основа 
за дефинисање локалног 
специфичног јавног интереса у 
јавном информисању могу да 
буду стратешка и развојна 
документа Општине.  

    -  
Мера се већ спроводи:  
у сваком појединачном јавном позиву 
се ближе дефинише јавни интерес у 
области информисања. 

Конкурс за суфинансирање пројеката 
ради остваривања јавног интереса у 
области јавног информисања се 
расписује за пројекте производње 
медијских садржаја и подизања 
квалитета информисања. 

10.2.2 Успоставити 
обавезу 
детаљније и 
прецизније 
регулације 
процеса 
спровођења 
конкурса за 
суфинансирање 
пројеката у 
области јавног 
информисања. 

Обавезу је потребно успоставити 
у писаној форми, доношењем 
акта/обавезујућег упутства којим 
би се прописало избегавање до 
сада најчешће уочених 
злоупотреба и неправилности 
које су уочене. Другим речима, 
ова врста регулације трева да 
обезбеди најмање следеће:  
Избегавање дискриминаторских 
услова у јавном конкурсу (на 
пример, конкурс не може бити 
ограничен само на један тип 
медија или само за медије на 
одређеној територији);  
Забрану прописивања 
извештавања о раду Општине и 
њених органа као део јавног 
интереса у информисању;  
Ограничавање 
непропорционално велике 
разлике у износу средстава за 

      
Меру није могуће спровести: 
Законом о јавном иинформисању и 
медијима („Службени гласник РС“, 
бр.83/14,58/2015 и 12/16 – аутентично 
тумачење) и Правилником о 
суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања („Службени 
гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) није дато 
овлашћење локалној самоуправи да 
донесе такав акт. 
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медијске пројекте којим се 
очигледно фаворизују поједини 
медији;  
Увођење обавезе надлежног 
органа да увек образложи 
одбацивање одлуке комисије о 
додели средстава.  

10.2.3 Обезбедити пуну 
транспаретност 
конкурса за 
суфинансирање 
пројеката у 
области јавног 
информисања.  

Пуна транспарентност процеса 
се обезбеђује кроз објављивање 
свих докумената који настају у 
току спровођења конкурса, а 
нарочито докумената који настају 
у раду конкурсне комисије, 
јавност састанака конкурсне 
комисије и учешће 
заинтересованих представника 
јавности у њиховом раду – 
грађанских посматрача (без 
права одлучивања) и слично; 
другим речима „јавност мора 
бити у потпуности упозната са 
токовима новца који се троши у 
медијском сектору, како би могла 
да доноси информисане одлуке у 
вези са избором медија путем 
којих се информише”. 

      
Меру није могуће спровести: Законом о 
јавном иинформисању и медијима 
(„Службени гласник РС“, бр.83/14,58/2015 
и 12/16 – аутентично тумачење)  и 
Правилником о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног 
информисања („Службени гласник РС“, 
бр. 16/16 и 8/17) уређен је начин 
објављивања докумената који настају у 
току спровођења конкурса. 

10.2.4 Успоставити 
елементе 
управљања 
сукобом 
интереса 
чланова 
конкурсне 
комисије која 
спроводи 
конкурс за 
суфинансирање 
пројеката у 
области јавног 
информисања. 

Елементи управљања сукобом 
интереса подразумевају најмање 
следеће:  
Потписивање изјаве о 
непостојању приватног интереса 
у вези са учесницима конкурса; 
Успостављање института изузећа 
у случају постојања приватног 
интереса:  
Прописивање одговорности за 
члана комисије за кога се утврди 
да је био у сукобу интереса; 
Успостављање института 
поништавања одлука за које се 
утврди да су донете у 

      
Меру није могуће спровести: Законом о 
јавном иинформисању  и медијима 
(„Службени гласник РС“, бр.83/14,58/2015 
и 12/16 – аутентично тумачење)  и 
Правилником о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног 
информисања („Службени гласник РС“, 
бр. 16/16 и 8/17) уређен је састав 
конкурсне комисије. 
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околностима сукоба интереса.  

10.2.5 Обезбедити 
обавезне 
елементе 
мониторинга, 
евалуације и 
финансијске 
контроле над 
пројектима у 
области јавног 
информисања 
који се 
финансирају из 
јавних извора.  

Потребно је предвидети елементе 
мониторинга, евалуације и 
финансијске контроле над 
пројектима од јавног интереса у 
области информисања, са 
обавезом објављања свих 
извештаја о резултатима 
мониторинга, евалуације и 
финансијске контроле на 
интернет презентацији Општине;  
Осим тога, Општина треба да 
захтева копије свих медијских 
садржаја који се производи 
јавним новцем, као обавезан део 
документације (уз финансијске и 
наративне извештаје) којим се 
правда потрошен новац.  

      
Меру није могуће спровести: Законом о 
јавном иинформисању и Правилником 
о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања („Службени 
гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) уређени 
су елементи мониторинга, евалуација и 
финансијске контроле над пројектима 
од јавног интереса у области 
информисања. 
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Област 11: Инспекцијски надзор 

Опис области: Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а у циљу адекватног остваривања и заштите 
јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање корупције и злоупотреба у вези са коришћењем датих овлашћења има нарочит 
значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између осталог, препознато и приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору12 
који је усвојен 2015. Године. Уколико је ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има 
озбиљне последице по јавни интерес, по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана. Коруптивни утицај у вршењу инспекцијског надзора настаје, пре 
свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који на службенике могу вршити они над којима се врши надзор, а што је као 
проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања13. 
 
Према Закону о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15), ЈЛС су добиле значајне надлежности у области инспекцијског надзора и то како у изворним 
надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са централног или покрајинског нивоа власти. Локалној самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише 
поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз описане ризике од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном антикорупцијском плану. У овом 
смислу речи нарочито су важна два поља ове надлежности: 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и 2) координација и унутрашња контрола инспекцијског надзора 
које је неопходно успоставити на нивоу ЈЛС. 
Циљ 11.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојени интерни акти/упутства/процедуре на нивоу Општине које 
прописују обавезе Општине да врше процену ризика и учесталост 
вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје 
изворне надлежности, као и обавезе да врше процену посебних ризика, који 
су специфични за сваку локалну заједницу;  
Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору.  

Одлука којима се уређују области 
из изворне надлежности локалне 
самоуправе (комуналне 
делатности, радно време, такси 
превоз, заштита од буке и др.) 
aли у тренутку израде ЛАП-а 
Општина Ковачица,нема ни један 
интерни акт ,који прописује 
обавезу вршења процене ризика 
из своје изворне надлежности ,као 
и обавезе вршења процене 
посебних ризика, који су 
специфични за Општину 
Ковалица 

Циљна вредност овог индикатора је најмање два интерна акта у 
овој области, што значи да је у периоду спровођења ЛАП-а, 
потребно усвојити најмање два интерна акта који ће омогућити 
вршење процене ризика и учесталост вршења инспекцијског 
надзора на основу процене ризика из изворне надлежности ,као 
и вршење процене посебних ризика који су специфични за 
Општину Ковачица 

Р. Бр. 
Мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

                                                           
12  Видети о томе детаљније у документу Полазне основе за израду Закона о инспекцијском надзору, доступно на http://www.mpravde.gov.rs/vest/3398/nacrt-zakona-o-
inspekcijskom-nadzoru-.php 
13  Према резултатима УСАИД БЕП анкете привредника из 2012. године, чак 36% испитаника је указало на проблем корупције у вези са радом инспекција. Видети 
детаљније на http://www.bep.rs/news_2012_11_16.php 
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11.1.1 Прописати 
посебне 
елементе 
процене ризика 
и учесталост 
вршења 
инспекцијског 
надзора на 
основу процене 
ризика из 
изворне 
надлежности 
Општине 

Интерним актом/упутством 
детаљније регулисана ова 
законска обавеза, односно 
одређен начин/форма у којој се 
прописују посебни елементи 
процене ризика, учесталост 
вршења инспекцијског надзора и 
плана надзора из изворних 
надлежности.  

Донети 
интерни акт 
Општине 
Ковачица о 
посебним 
елементима 
процене ризика 
и учесталост 
инспекцијског 
надзора на 
основу 
процене ризика 
 

Донет 
интерни акт 
Општине 
Ковачица о 
посебним 
елементима 
процене 
ризика и 
учесталост 
инспекцијског 
надзора на 
основу 
процене 
ризика 
 

Начелник 
општинске 
Управе Ковачица 
 

 30.06.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

11.1.2 Прописати 
обавезу 
усвајања 
процедуре за 
процену 
посебних 
ризика који су 
специфични за 
Општину 
Ковачица 

Интерним актом/упутством 
одређена процедура која треба да 
садржи изворе информација о 
локално специфичним ризицима 
за сваку област у којој се врши 
инспекцијски надзор, процену 
утицаја ризика на стање у 
областима и процену потребе за 
надзором у складу са ризицима.  

 Донети 
интерни акт о 
процени 
посебних 
ризика за 
Општину 
Ковачица 
 

Донет 
интерни акт о 
процени 
посебних 
ризика за 
Општину 
Ковачица 
 

Начелник 
општинске 
Управе Ковачица 
 

31.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

11.1.3 Објављивати 
посебне 
елементе 
процене ризика 
и учесталост 
вршења 
инспекцијског 
надзора на 
основу процене 
ризика из 
изворне 
надлежности, 
као и процедуру 

Елементи описани у мери 
објављени на интернет 
презентацији Града;  
Успостављена обавеза редовног 
ажурирања објављених 
података.  

Припремити и 
на интернет 
презентацији 
Општине 
Ковачица 
објавити 
елементе 
описане у мери 
и редовно 
ажурирати 
објављене 
податке. 

Објава, 
ажурирање 
података 

Општинска 
управа 

31.12.2018. -  
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Област 11: Инспекцијски надзор 

Опис области: Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а у циљу адекватног остваривања и заштите 
јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање корупције и злоупотреба у вези са коришћењем датих овлашћења има нарочит 
значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између осталог, препознато и приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору12 
који је усвојен 2015. Године. Уколико је ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има 
озбиљне последице по јавни интерес, по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана. Коруптивни утицај у вршењу инспекцијског надзора настаје, пре 
свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који на службенике могу вршити они над којима се врши надзор, а што је као 
проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања13. 
 
Према Закону о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15), ЈЛС су добиле значајне надлежности у области инспекцијског надзора и то како у изворним 
надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са централног или покрајинског нивоа власти. Локалној самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише 
поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз описане ризике од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном антикорупцијском плану. У овом 
смислу речи нарочито су важна два поља ове надлежности: 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и 2) координација и унутрашња контрола инспекцијског надзора 
које је неопходно успоставити на нивоу ЈЛС. 
Циљ 11.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојени интерни акти/упутства/процедуре на нивоу Општине које 
прописују обавезе Општине да врше процену ризика и учесталост 
вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје 
изворне надлежности, као и обавезе да врше процену посебних ризика, који 
су специфични за сваку локалну заједницу;  
Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном индикатору.  

Одлука којима се уређују области 
из изворне надлежности локалне 
самоуправе (комуналне 
делатности, радно време, такси 
превоз, заштита од буке и др.) 
aли у тренутку израде ЛАП-а 
Општина Ковачица,нема ни један 
интерни акт ,који прописује 
обавезу вршења процене ризика 
из своје изворне надлежности ,као 
и обавезе вршења процене 
посебних ризика, који су 
специфични за Општину 
Ковалица 

Циљна вредност овог индикатора је најмање два интерна акта у 
овој области, што значи да је у периоду спровођења ЛАП-а, 
потребно усвојити најмање два интерна акта који ће омогућити 
вршење процене ризика и учесталост вршења инспекцијског 
надзора на основу процене ризика из изворне надлежности ,као 
и вршење процене посебних ризика који су специфични за 
Општину Ковачица 

Р. Бр. 
Мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

                                                           
12  Видети о томе детаљније у документу Полазне основе за израду Закона о инспекцијском надзору, доступно на http://www.mpravde.gov.rs/vest/3398/nacrt-zakona-o-
inspekcijskom-nadzoru-.php 
13  Према резултатима УСАИД БЕП анкете привредника из 2012. године, чак 36% испитаника је указало на проблем корупције у вези са радом инспекција. Видети 
детаљније на http://www.bep.rs/news_2012_11_16.php 
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11.1.1 Прописати 
посебне 
елементе 
процене ризика 
и учесталост 
вршења 
инспекцијског 
надзора на 
основу процене 
ризика из 
изворне 
надлежности 
Општине 

Интерним актом/упутством 
детаљније регулисана ова 
законска обавеза, односно 
одређен начин/форма у којој се 
прописују посебни елементи 
процене ризика, учесталост 
вршења инспекцијског надзора и 
плана надзора из изворних 
надлежности.  

Донети 
интерни акт 
Општине 
Ковачица о 
посебним 
елементима 
процене ризика 
и учесталост 
инспекцијског 
надзора на 
основу 
процене ризика 
 

Донет 
интерни акт 
Општине 
Ковачица о 
посебним 
елементима 
процене 
ризика и 
учесталост 
инспекцијског 
надзора на 
основу 
процене 
ризика 
 

Начелник 
општинске 
Управе Ковачица 
 

 30.06.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

11.1.2 Прописати 
обавезу 
усвајања 
процедуре за 
процену 
посебних 
ризика који су 
специфични за 
Општину 
Ковачица 

Интерним актом/упутством 
одређена процедура која треба да 
садржи изворе информација о 
локално специфичним ризицима 
за сваку област у којој се врши 
инспекцијски надзор, процену 
утицаја ризика на стање у 
областима и процену потребе за 
надзором у складу са ризицима.  

 Донети 
интерни акт о 
процени 
посебних 
ризика за 
Општину 
Ковачица 
 

Донет 
интерни акт о 
процени 
посебних 
ризика за 
Општину 
Ковачица 
 

Начелник 
општинске 
Управе Ковачица 
 

31.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

11.1.3 Објављивати 
посебне 
елементе 
процене ризика 
и учесталост 
вршења 
инспекцијског 
надзора на 
основу процене 
ризика из 
изворне 
надлежности, 
као и процедуру 

Елементи описани у мери 
објављени на интернет 
презентацији Града;  
Успостављена обавеза редовног 
ажурирања објављених 
података.  

Припремити и 
на интернет 
презентацији 
Општине 
Ковачица 
објавити 
елементе 
описане у мери 
и редовно 
ажурирати 
објављене 
податке. 

Објава, 
ажурирање 
података 

Општинска 
управа 

31.12.2018. -  
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за процену 
посебних 
ризика који су 
специфични за 
Општину 
Ковачица 

Циљ 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 

Усвојени акти којима се успоставља/унапређује систем координације и 
унутрашње контроле инспекцијских служби 

1 акт (Решење којим се Одељење 
за урбанизам, станбено комуналну 
делатност, заштиту животне 
средине, саобраћај и енергетику, 
имовинско правне послове и 
инспекцијске послове одређује за 
координацију инспекцијског 
надзора над пословима из изворне 
надлежности Општине Ковачица 
),	није донет акт којим би се 
прописао систем координације и 
унутрашње контроле 
инспекцијских служби 

Циљна вредност овог индикатора донети акте у овој области 
који ће омогућити унапређење система координације и 
унутрашње контроле инспекцијских служби 

Р. Бр. 
Мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

11.2.1 Одредити 
орган, 
унутрашњу 
организациону 
јединицу или 
тело које 
координира 
инспекцијски 
надзор над 
пословима из 
изворне 
надлежности 
Општине 
Ковачица 

Одлуком надлежног органа 
Општине одређен орган, 
унутрашња организациона 
јединица или тело које 
координира инспекцијски надзор 
над пословима из изворне 
надлежности Општине;  
Одлука треба да садржи и 
дефинисање шта подразумева 
координација и у чему се она 
огледа (у којим конкретним 
активностима), у каквом су 
односу инстанце која врше 
координацију са надлежним 
инспекцијским службама и 
слично. 

Усвојити 
одлуку 
надлежног 
органа 
Општине 
Ковачица којом 
се одређује 
орган, 
унутрашња 
организациона 
јединица или 
тело које 
координира 
инспекцијски 
надзор над 
пословима из 

Усвојена одлука 
надлежног органа 
Општине Ковачица 
којом се одређује 
орган, унутрашња 
организациона 
јединица или тело 
које координира 
инспекцијски 
надзор над 
пословима из 
изворне 
надлежности 
Општи 

Начелник 
Општинске 
управе 
Ковачица 

 -  
Мера је већ спроведена (донето је 
Решење о образовању комисије за 
координацију инспекцијског 
надзора над пословима из изворне 
надлежности општине Ковачица – 
бр решења 06-38-5/16-01  
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изворне 
надлежности 
Општине.  

11.2.2 Организовати 
унутрашњу 
контролу 
инспекције из 
изворне 
надлежности 
Општине. 

Одлуком надлежног органа 
Општине одређен орган, 
унутрашња организациона 
јединица или тело које врши 
контролу инспекцијског надзора 
над пословима из изворне 
надлежности Општине.Одлука 
треба да садржи и дефинише шта 
подразумева унутрашња 
контрола и у чему се она огледа 
(у којим конкретним 
активностима ), у каквом су 
односу инстанце која врше 
контролу са надлежним 
инспекцијским службама и 
слично.  

Усвојити 
одлуку 
надлежног 
органа 
Општине 
Ковачица којом 
се одређује 
орган,унутраш
ња 
организациона 
јединица или 
тело које врши 
контролу 
инспекцијског 
надзора над 
пословима из 
изворне 
надлежности 
Општине 
Ковачица 

Усвојити одлуку 
надлежног органа 
Општине Ковачица 
којом се одређује 
орган, унутрашња 
организациона 
јединица или тело 
које врши контролу 
инспекцијског 
надзора. 

Начелник 
Општинске 
управе 
КОвачица 

31.12.2018 -  

11.2.3 Прописати 
облике, 
учесталост и 
начин вршења 
унутрашње 
контроле 
инспекције из 
изворне 
надлежности 
Општине  

Одлуком надлежног органа 
Општине Ковачица прописати 
учесталост и начин вршења 
унутрашње контроле 
инспекцијских служби из 
изворне надлежности Општине. 
Одлука треба нарочито да 
дефинише: шта подразумева и у 
чему се огледа (у којим 
конкретним активностима), 
унутрашња контрола 
инспекцијских служби, 
унутрашња контрола 
инспекцијских служби, начин и 
учесталост вршења унутрашње 
контроле, мере које ће се 

Усвојити 
Одлуку 
надлежног 
органа 
Општине којом 
се прописују 
облици, 
учесталост и 
начин вршења 
унутрашње 
контроле 
инспекције из 
изворне 
надлежности 
Општине  

Усвојена Одлуку 
надлежног органа 
Општине којом се 
прописују облици, 
учесталост и начин 
вршења унутрашње 
контроле 
инспекције из 
изворне 
надлежности 
Општине 
 
 
 
 
 
 
 

Начелник 
Општинаке 
упрве 
Ковачица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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предузет у случају да се утврде 
неправилности у раду 
инспекције... 
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Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња 

Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу најризичније процесе са становишта 
настанка корупције14. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу против корупције, чиме би требало да буду отклоњени коруптивни ризици 
уграђени у важећу регулативу, као и да се побољша пракса на основу важеће регулативе. Комплементарно стратешком и законском нивоу, интерно регулисање процеса у овој 
области је неопходно, како би се на свим нивоима (законодавним процесом на националном нивоу, али и практичним спровођењем на институционалном нивоу, а нарочито на 
нивоу ЈЛС) спречиле неправилности и злоупотребе, које углавном и настају у оним случајевима када у остваривању права и обавеза корисници услуга у овој области долазе у 
контакт са службеницима који ове процесе обављају. Органи локалне самоуправе су инстанца у којој долази до ове врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе 
надлежности у области урбанизма и грађевинских послова, односно ниво на ком се примењују закони у овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно 
случајевима. Осим тога, коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу настати и онда када надлежне локалне службе и институције усвајају и примењују своја 
просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком се примењују опште законске одредбе о планирању. Управо одређивање тог оквира 
подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која су очекивана и неопходна, али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни 
интерес на штету различитих приватних интереса. 
Последњим изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13	 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) обухваћено је више значајних питања која садрже ризике за настанак корупције, као што су: 
обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; посебни случајеви формирања грађевинске парцеле; допринос за уређивање грађевинског земљишта, као и рад 
Комисије за технички преглед објекта15. Ова питања, односно начини за њихово регулисање део су Модела ЛАП-а, односно требало би да буду и део сваког појединачног ЛАП-а 
у складу са потребама и досадашњим учинцима ЈЛС у овој области 
Циљ 12.1. Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа Општине који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвајање/унапређење постојећих интерних прцедура и правила  рада 
комисија и других органа Општине који су надлежни у области просторног 
и урбанистичког планирања и изградње 

Број и карактер интерних 
процедура и правила рада 
комисија и других органа 
Општине који су надлежни у 
области просторног и 
урбанистичког планирања и 
изградње 

Број и карактер интерних процедура и правила рада комисија и 
других органа Општине који су надлежни у области 
просторног и урбанистичког планирања и изградње 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

12.1.1 Прописати 
процедуру 
одлучивања о 
давању статуса 

Усвојен акт који дефинише 
процедуру одлучивања о давању 
статуса објекта од посебног 
значаја за развој Општине 

Изменити 
интерни 
општи акт 
којим се 

Измењен 
интерни 
општи акт 
акт којим се 

Општинско веће 
Скупштина 
општине 

30.06.2018. - Скупштина општине Ковачица је 
усвојила Одлуку о утврђивању 
доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта 

                                                           
14  Видети, на пример, истраживање Мреже за пословну подршку, Корупција – озбиљан изазов у примени новог Закона о планирању и изградњи,доступно на  
http://bsn.rs/vesti/korupcija-ozbiljan-izazov-u-primeni-novog-zakona-o-planiranju-izgradnji/ 

15  Детаљну анализу ризика од корупције у постојећем законском оквиру за сваку од побројаних целина видети у већ поменутој Анализи правног оквира на ризике од 
корупције на нивоу локалне самоуправе.  
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предузет у случају да се утврде 
неправилности у раду 
инспекције... 
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Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња 

Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу најризичније процесе са становишта 
настанка корупције14. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу против корупције, чиме би требало да буду отклоњени коруптивни ризици 
уграђени у важећу регулативу, као и да се побољша пракса на основу важеће регулативе. Комплементарно стратешком и законском нивоу, интерно регулисање процеса у овој 
области је неопходно, како би се на свим нивоима (законодавним процесом на националном нивоу, али и практичним спровођењем на институционалном нивоу, а нарочито на 
нивоу ЈЛС) спречиле неправилности и злоупотребе, које углавном и настају у оним случајевима када у остваривању права и обавеза корисници услуга у овој области долазе у 
контакт са службеницима који ове процесе обављају. Органи локалне самоуправе су инстанца у којој долази до ове врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе 
надлежности у области урбанизма и грађевинских послова, односно ниво на ком се примењују закони у овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно 
случајевима. Осим тога, коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу настати и онда када надлежне локалне службе и институције усвајају и примењују своја 
просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком се примењују опште законске одредбе о планирању. Управо одређивање тог оквира 
подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која су очекивана и неопходна, али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни 
интерес на штету различитих приватних интереса. 
Последњим изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13	 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) обухваћено је више значајних питања која садрже ризике за настанак корупције, као што су: 
обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; посебни случајеви формирања грађевинске парцеле; допринос за уређивање грађевинског земљишта, као и рад 
Комисије за технички преглед објекта15. Ова питања, односно начини за њихово регулисање део су Модела ЛАП-а, односно требало би да буду и део сваког појединачног ЛАП-а 
у складу са потребама и досадашњим учинцима ЈЛС у овој области 
Циљ 12.1. Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа Општине који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвајање/унапређење постојећих интерних прцедура и правила  рада 
комисија и других органа Општине који су надлежни у области просторног 
и урбанистичког планирања и изградње 

Број и карактер интерних 
процедура и правила рада 
комисија и других органа 
Општине који су надлежни у 
области просторног и 
урбанистичког планирања и 
изградње 

Број и карактер интерних процедура и правила рада комисија и 
других органа Општине који су надлежни у области 
просторног и урбанистичког планирања и изградње 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

12.1.1 Прописати 
процедуру 
одлучивања о 
давању статуса 

Усвојен акт који дефинише 
процедуру одлучивања о давању 
статуса објекта од посебног 
значаја за развој Општине 

Изменити 
интерни 
општи акт 
којим се 

Измењен 
интерни 
општи акт 
акт којим се 

Општинско веће 
Скупштина 
општине 

30.06.2018. - Скупштина општине Ковачица је 
усвојила Одлуку о утврђивању 
доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта 

                                                           
14  Видети, на пример, истраживање Мреже за пословну подршку, Корупција – озбиљан изазов у примени новог Закона о планирању и изградњи,доступно на  
http://bsn.rs/vesti/korupcija-ozbiljan-izazov-u-primeni-novog-zakona-o-planiranju-izgradnji/ 

15  Детаљну анализу ризика од корупције у постојећем законском оквиру за сваку од побројаних целина видети у већ поменутој Анализи правног оквира на ризике од 
корупције на нивоу локалне самоуправе.  
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објекта од 
посебног 
значаја за развој 
Општине  

уређује 
утврђивање 
доприноса за 
уређивање 
грађевинског 
земљишта 

уређује 
утврђивање 
доприноса за 
уређивање 
грађевинског 
земљишта 

(„Сл.лист Општине Ковачица“  
број 5/2015) 
 

12.1.2 Прописати 
услове и 
критеријуме за 
одређивање 
додатних 
погодности за 
плаћање 
доприноса за 
објекте од 
посебног 
значаја за развој 
Општине. 

Усвојен акт који прописује 
услове и критеријуме за 
одрђивање додатних погодности 
за плаћање доприноса за објекте 
од посебног значаја за развој 
Општине. 

Изменити 
интерни 
општи акт 
којим се 
уређује 
утврђивање 
доприноса за 
уређивање 
грађевинског 
земљишта 

Измењен 
интерни 
општи акт 
акт којим се 
уређује 
утврђивање 
доприноса за 
уређивање 
грађевинског 
земљишта 

Општинско веће 
Скупштина 
општине 

30.06.2018. - Скупштина општине Ковачица је 
усвојила Одлуку о утврђивању 
доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта 
(„Сл.лист Општине Ковачица“  
број 5/2015) 
 
 

12.1.3 Детаљније 
прописати 
процедуру 
одлучивања 
надлежног 
органа општине 
о потврђивању 
или одбијању 
урбанистичког 
пројекта 

Усвојени додатни критеријуми, 
процедура одлучиванја и пракса 
образлагања надлежног органа 
Општине приликом одбијања или 
потврђивања урбанистичког 
пројекта након добијања 
предлога од стране Комисије за 
планове 

Усвојити 
интерни акт 

Усвојен 
интерни акт 

Општинско веће  
Скупштина 
општине  

30.06.2018. -  
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Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе  

Опис области: Чланом 36. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да скупштина ЈЛС оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, 
давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова утврђених статутом. С друге стране, Закон прописује да се питања броја, избора, 
као и права и дужности председника и чланова ових тела утврђују Статутом ЈЛС. Иако нормативни оквир и пракса не указују нужно на постојање неког од облика корупције у 
процесу формирања и рада радних тела, начин на који је ова област регулисана, као и подаци и анализе праксе у овој области указују на значајан степен нетранспарентности, 
велика дискрециона овлашћења оснивача радних тела и самих радних тела, као и на потенцијалну неефикасност и несврсисходност у трошењу јавних ресурса16. На пример, 
постојећи нормативни оквир не предвиђа формирање регистра, односно јединствене евиденције на нивоу било ког органа јавне власти, па ни на нивоу ЈЛС, а у којој би се 
налазили подаци о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, као и о резултатима њиховог рада и постигнутим циљевима. 
Управо због заштите јавног интереса, који може бити нарушен постојећим начином на који се у пракси одвија формирање, функционисање и финансирање радних тела, ова 
област на нивоу локалне самоуправе може значајно бити унапређена кроз усвајање и примену локалног антикорупцијског плана, нарочито у следећим идентификованим 
проблемима: одусуства јединствене евиденције о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених 
циљева, задатака и рокова, непостојања или неадекватног правног основа за формирање радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног тела и 
њиховог броја, регулисања права на накнаду и нејасног односа између радних тела и редовних послова других органа и служби ЈЛС.   
 
  

Циљ 13.1. Успостављен систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС  

Индикатори циља  Базна вредност 
индикатора  

Циљана (пројектована)  вредност индикатора  

Усвојене јавне политике на нивоу ЛС којима се успоставља систем одговорности и 
контроле у процесу формирања и рада радних тела     

У моменту доношења 
ЛАП-а Статутом 
општине Ковачица и 
Пословником СО 
регулише се систем 
успостављања радних 
тела СО Ковачица.  

Пре доношења ЛАП-а донета је Одлука о образовању  
радних тела Скупштине општине Ковачица којом су 
дефинисани: избор радних тела, начин и делокруг рада 
радних тела, циљеви и задаци радних тела, повремена 
радна тела и рокови у којима радна тела треба да 
остварују задатке извештава оснивача о свом раду. 
За оснивање радних тела сталних и повремених које 
оснивају предедник општине и начелник Општинске 
управе потребно је донети интерне акте у којима ће 
бити прописане обавезе да сваки појединачни акт 
сдржи циљеве, задатке и рокове у којима радно тело 

                                                           
16 Више података о овој области, односно о идентификованим проблемима, видети у извештају Државне ревизорске институције под називом Извештај о ревизији 
сврсисходности - Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору, доступно на http://dri.rs/revizije/izvestaji-oreviziji.136.html  
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остварује своје задатке и извештава оснивача о свом 
раду.  

Р. бр. 
мере  

Назив мере  Индикатор испуњености (квалитета) мере  

13.1.1	 Успоставити обавезу дефинисања циљева, задатака (активности) и рокова у 
којима радно тело остварује задатке, односно у којима извештава оснивача о 
свом раду.  

Обавеза успостављена на нивоу општег акта или на други начин прописане обавезе 
да сваки појединачни акт о формирању радног тела садржи и циљеве, задатке  
(активности) и рокове у којима радно тело остварује задатке, односно у којима 
оснивача извештава о раду.  

13.1.2	 Успоставити обавезу навођења правног основа за формирање сваког 
појединачног радног тела.	 
 
 

 

Обавеза успостављена Одлуком о оснивању радних тела СО Ковачица.   

13.1.3	 Усвојити обавезујуће услове и критеријуме приликом именовања чланова 
радних тела.   

Донети Одлуку која ће садржати обавезујуће услове и критеријуме приликом 
именовања чланова радних тела (обавезујуће услове за свако радно тело у 
зависности од надлежности радног тела).  

13.1.4	 Регулисати питање накнада за рад у радним телима.   Питање права на накнаду уређено је одлуком СО Ковачица као и општим актом ЛС 
(буџет) који садржи образложење потребе за постојањем или непостојањем 
накнаде (начин обрачуна услед различитог обима и типа посла која обављају радна 
тела).  

13.1.5	 Успоставити обавезу доношења одлуке о формирању сваког радног тела 
претходи анализа постојећег институционалног оквира за конкретну област.   

Одлука о формирању радног тела обавезно садржи и образложење према коме би 
се могло утврдити да ли се делокруг послова, односно циљеви и задаци радног 
тела преклапају са надлежностима већ постојећих органа ЛС.  

 Циљ 13.2. Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС  
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Индикатори циља  Базна вредност 
индикатора  

Циљана (пројектована)  вредност индикатора  

Jавно доступни службени листови по годинама доношења на нивоу ЛС  У моменту доношења 
ЛАП-а подаци о свим 
радним телима на 
нивоу ЈЛС су јавно 
доступни на интернет 
страници Општина 
Ковачица (Статут 
општине Ковачица, 
Решења о именовању 
радних тела – у 
„Службеним 
листовима општине 
Ковачица“.  

Сва радна тела на нивоу ЛС налазе се у „Службеним 
листовима општине Ковачица“ и биће уведена у регистар 
радних тела ЛС који ће бити доступан јавности на сајту 
општине Ковачица.   

Р. бр. мере  Назив мере  Индикатор испуњености (квалитета) мере  

13.2.1	 Обезбедити потпуну доступност информација о свим радним телима на нивоу 
ЛС  

Сачињен и на интернет презентацији ЛС објављен регистар који садржи следеће 
информације: број, назив и састав свих радних тела; правни основ за њихово 
формирање, мандат који је поверен радним телима, циљеве, активности, рокове, 
висину накнаде коју чланови радних тела добијају и друге податке.   
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остварује своје задатке и извештава оснивача о свом 
раду.  

Р. бр. 
мере  

Назив мере  Индикатор испуњености (квалитета) мере  

13.1.1	 Успоставити обавезу дефинисања циљева, задатака (активности) и рокова у 
којима радно тело остварује задатке, односно у којима извештава оснивача о 
свом раду.  

Обавеза успостављена на нивоу општег акта или на други начин прописане обавезе 
да сваки појединачни акт о формирању радног тела садржи и циљеве, задатке  
(активности) и рокове у којима радно тело остварује задатке, односно у којима 
оснивача извештава о раду.  

13.1.2	 Успоставити обавезу навођења правног основа за формирање сваког 
појединачног радног тела.	 
 
 

 

Обавеза успостављена Одлуком о оснивању радних тела СО Ковачица.   

13.1.3	 Усвојити обавезујуће услове и критеријуме приликом именовања чланова 
радних тела.   

Донети Одлуку која ће садржати обавезујуће услове и критеријуме приликом 
именовања чланова радних тела (обавезујуће услове за свако радно тело у 
зависности од надлежности радног тела).  

13.1.4	 Регулисати питање накнада за рад у радним телима.   Питање права на накнаду уређено је одлуком СО Ковачица као и општим актом ЛС 
(буџет) који садржи образложење потребе за постојањем или непостојањем 
накнаде (начин обрачуна услед различитог обима и типа посла која обављају радна 
тела).  

13.1.5	 Успоставити обавезу доношења одлуке о формирању сваког радног тела 
претходи анализа постојећег институционалног оквира за конкретну област.   

Одлука о формирању радног тела обавезно садржи и образложење према коме би 
се могло утврдити да ли се делокруг послова, односно циљеви и задаци радног 
тела преклапају са надлежностима већ постојећих органа ЛС.  

 Циљ 13.2. Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС  
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Индикатори циља  Базна вредност 
индикатора  

Циљана (пројектована)  вредност индикатора  

Jавно доступни службени листови по годинама доношења на нивоу ЛС  У моменту доношења 
ЛАП-а подаци о свим 
радним телима на 
нивоу ЈЛС су јавно 
доступни на интернет 
страници Општина 
Ковачица (Статут 
општине Ковачица, 
Решења о именовању 
радних тела – у 
„Службеним 
листовима општине 
Ковачица“.  

Сва радна тела на нивоу ЛС налазе се у „Службеним 
листовима општине Ковачица“ и биће уведена у регистар 
радних тела ЛС који ће бити доступан јавности на сајту 
општине Ковачица.   

Р. бр. мере  Назив мере  Индикатор испуњености (квалитета) мере  

13.2.1	 Обезбедити потпуну доступност информација о свим радним телима на нивоу 
ЛС  

Сачињен и на интернет презентацији ЛС објављен регистар који садржи следеће 
информације: број, назив и састав свих радних тела; правни основ за њихово 
формирање, мандат који је поверен радним телима, циљеве, активности, рокове, 
висину накнаде коју чланови радних тела добијају и друге податке.   
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Област 14: Јавне набавке 

Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само у Србији. Усвајањем новог Закона 
о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 i 68/15), Стратегије развоја јавних набавки у Републици 
Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, учињено је доста помака у правцу спречавања корупције у овој области. Ипак, досадашња 
примена Закона већ је захтевала одређене измене и допуне, а показала је и да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно унапредити примену позитивних 
прописа у области јавних набавки. Агенција је то утврдила, између осталог, посетама институцијама у току контроле планова интегритета, у којима јавне набавке чине једну од 
заједничких области за цео јавни сектор. 
 
Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за ефикасношћу поступака, односно са 
повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем потребне 
конкуретности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду међусобно 
компатибилни захтеви, већа конкуренција подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на наручиоце. То, 
међутим, често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, експоненцијално повећавају и 
интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку. Измене и допуне ЗЈН из 2015. године су повећале ефикасност и 
конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни простор за коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и очекивања од поступака јавних набавки, који су 
некада међусобно ограничавајући, не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење оптималне мере у којој ће ти захтеви бити адекватно и 
оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања ових поступака у свакој појединачној институцији, па и на нивоу 
ЈЛС. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки појединачни руководилац који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступака јавних 
набавки, може различитим механизмима доброг управљања то и да учини. Када је реч о органима ЈЛС, ови механизми могу бити уграђени управо у локални антикорупцијски 
план.  
 
Измене и допуне Закона о јавним набавкама из 2015. године садрже решења која очигледно повећавају ефикасност поступака, али која могу бити проблематична са становишта 
ризика на настанак корупције. Реч је о следећим аспектима који ће бити обрађени у Моделу ЛАП-а: спровођењу мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности, 
питању покретања поступка јавних набавки из разлога хитности, доказивању испуњености услова за учешће у јавној набавци, и транспарентности поступка јавних набавки. 
Осим тога, свака ЈЛС је позвана да у овој области дода и друге циљеве и мере до којих је дошла на основу своје праксе и проблема у спровођењу јавних набавки. 
Циљ 14.1: Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука о типу јавних набавки које ће бити расписан 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене измене и допуне интерних аката у области јавних набавки у правцу 
детаљнијег регулисања спровођења мешовитих јавних набавки, јавних 
набавки мале вредности и јавних набавки расписаних из разлога хитности 

Опис система контроле код 
спровођења мешовитих јавних 
набавки и јавних набавки мале 
вредности и јавних набавки 
расписаних из разлога хитности 

Опис система контроле код спровођења мешовитих јавних 
набавки и јавних набавки мале вредности и јавних набавки 
расписаних из разлога хитности. 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

14.1.1 Успоставити 
обавезу 
додатног 
образложења 

Обавезу је потребно успоставити 
кроз измене и допуне интерног 
правног оквира у области јавних 
набавки којим би се прописало 

Извршити 
измену и 
допуну 
Интерног акта 

Измене и 
допуне 
Интерног акта 

Начелник 
Општинске 
управе 

31.12.2018. - Мера је већ делимично 
спроведена: 
донет је интерни акт којима је 
ближе уређен поступак  јавне 
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околности, 
потребе и 
оправданости за 
спровођење 
мешовитих 
јавних набавки. 

да се за случајеве расписивања 
мешовитих јавних набавки 
израђују посебна образложења 
околности, потреба и 
оправданости.   

– Правилника  набавке унутар наручиоца. 
Потребно је,  на основу најављене 
измене Закона о јавним 
набавкама, измениити и допунити 
Интерни акт и исти усагласити са 
најављеним законским изменема 

14.1.2 Успоставити 
обавезу да се у 
случају јавних 
набавки мале 
вредности 
(вредности 
мање од 
500.000 динара) 
позив за 
достављање 
понуде упућује 
најмање једном 
понуђачу који 
врши делатност 
која је предмет 
јавне набавке, а 
да уколико то 
није могуће, 
обавезно 
постоји 
образложење 
такве одлуке.  

Обавезу је потребно успоставити 
кроз измене и допуне интерног 
правног оквира у области јавних 
набавки којим би се прописало 
да се случају јавних набавки 
мале вредности позив за 
достављање понуде упућује 
најмање једном понуђачу који 
врши делатност која је предмет 
јавне набавке, а да уколико то 
није могуће, обавезно постоји 
образложење такве одлуке. На тај 
начин се из процеса елиминише 
„лично уверење“ овлашћеног 
лица да они којима се упућује 
позив за достављање понуде 
могу да спроведу јавну набавку, 
без обзира на делатност којом се 
баве.  

Активност је 
већ 
дефинисана 
Интерним 
актом 

Интерни акт Начелник 
Општинске 
управе 

-   
Мера је већ спроведена: 
донет је интерни акт којим је 
ближе уређен поступак  јавне 
набавке унутар наручиоца. 
Потребно је,  на основу најављене 
измене Закона о јавним 
набавкама, измениити и допунити 
Интерни акт и исти усагласити са 
најављеним законским изменема 

14.1.3 Упоставити 
обавезу 
дефинисања 
разлога 
хитности 
покретања 
поступка јавне 
набавке  

Обавезу је потребно успоставити 
кроз  допуну интерног правног 
оквира у области јавних набавки 
којим би се у случајевима у 
којима је то могуће, одредио 
појам хитности (на пример, у 
односу на случајеве оних јавних 
набавки које су до сада у 
Општини најчешће расписиване 
као хитне).  

    - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могуће спровести. 
Законом о јавним набавкама 
(„Службени Гласник РС“ број 
68/2015)	су уређени сви услови и 
поступак  јавне набавке у случају 
хитности – преговарачки поступак 
без објављивања позива (члан 36. 
став 1. тачка 3.). 

14.1.4 Успоставити 
обавезу 

Обавезу је потребно успоставити 
кроз измене и допуне интерног 

     Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
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дефинисања 
„других 
одговарајућих 
начина 
доказивања који 
може 
обухватити и 
техничку 
документацију 
произвођача“. 

правног оквира у области јавних 
набавки којим би се дефинисало 
у којим случајевима, за које јавне 
набавке и на који начин се 
одређује шта је то други 
одговарајући начин доказивања у 
случајевима у којима се као 
услов за учешће у јавној набавци 
од понуђача захтева да добра, 
услуге и радови имају и 
друштвене и друге 
карактеристике (на пример, 
еколошке или безбедносне 
карактеристике, енергетску 
ефикасност и слично).  

 
Мера је већ спроведена: 
донет је интерни акт којим је 
ближе уређен поступак јавне 
набавке унутар наручиоца. 

Циљ 14.2. Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 

Сва документа која настају у поступцима јавних набавки се јавно објављују 
(осим уколико не подлежу ограничењима за јавно објављивање која су 
дефинисана другим законима).  
Број представника јавности - грађанских посматрача - који учествују у 
припреми, спровођењу или контроли поступака јавних набавки.  

6-и/или карактер докумената који 
настају у поступку јавних набавки 
који се јавно објављују (у 
просеку). 
Број ЈН у које је укључен 
грађански посматрач у односу на 
укупан број ЈН у одређеном 
временском периоду.   

6- карактер докумената који настају у поступку јавних набавки 
који се јавно објављују (у просеку). 
Број ЈН у које је укључен грађански посматрач у односу на 
укупан број ЈН у одређеном временском периоду.   

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

14.2.1 Успоставити 
обавезу да се 
сва документа 
која настају у 
поступцима 
јавних набавки 
јавно објављују  

Обавезу је потребно успоставити 
кроз измене и допуне интерног 
правног оквира у области јавних 
набавки или усвајањем посебног 
упутства којим би се сва 
документа која настају у 
поступцима јавних набавки јавно 
објавила, а не само она која су 
законом изричито прописана као 
јавна (на пример, записници о 
оцени понуда, извештаји о 
стручној оцени, извештаји о 

    - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могуће спровести: 
Законом о јавним 
набавкама(„Службени Гласник 
РС“ број 68/2015) је уређено 
објављивање докумената која 
настају у поступцима јавних 
набавки (чл.55,57, 61). 
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праћењу и реализацији јавних 
набавки итд.).  

14.2.3 Дефинисати 
врсте јавних 
набавки које 
спроводи ЈЛС а 
у којима је 
обавезно 
укључивање 
представника 
јавности - 
грађанског 
посматрача 

Интерним актом у области јавних 
набавки прописане врсте ЈН у 
којима је обавезно укључивање  
представника јавности - 
посматрача.  
Дефинисање учешћа 
представника јавности - 
посматрача треба да буде 
спроведено за фазе припреме, 
спровођења (рада комисије за ЈН) 
или контроле над додељеном 
јавном набавком.  

     Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могуће спровести: 

Законом о јавним набавкама 
(„Службени Гласник РС“ број 
68/2015) је уређено учешће 
грађанског надзорника у поступку 
јавне набавке сходно одредбама 
члана 28. Истог Закона  
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дефинисања 
„других 
одговарајућих 
начина 
доказивања који 
може 
обухватити и 
техничку 
документацију 
произвођача“. 

правног оквира у области јавних 
набавки којим би се дефинисало 
у којим случајевима, за које јавне 
набавке и на који начин се 
одређује шта је то други 
одговарајући начин доказивања у 
случајевима у којима се као 
услов за учешће у јавној набавци 
од понуђача захтева да добра, 
услуге и радови имају и 
друштвене и друге 
карактеристике (на пример, 
еколошке или безбедносне 
карактеристике, енергетску 
ефикасност и слично).  

 
Мера је већ спроведена: 
донет је интерни акт којим је 
ближе уређен поступак јавне 
набавке унутар наручиоца. 

Циљ 14.2. Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 

Сва документа која настају у поступцима јавних набавки се јавно објављују 
(осим уколико не подлежу ограничењима за јавно објављивање која су 
дефинисана другим законима).  
Број представника јавности - грађанских посматрача - који учествују у 
припреми, спровођењу или контроли поступака јавних набавки.  

6-и/или карактер докумената који 
настају у поступку јавних набавки 
који се јавно објављују (у 
просеку). 
Број ЈН у које је укључен 
грађански посматрач у односу на 
укупан број ЈН у одређеном 
временском периоду.   

6- карактер докумената који настају у поступку јавних набавки 
који се јавно објављују (у просеку). 
Број ЈН у које је укључен грађански посматрач у односу на 
укупан број ЈН у одређеном временском периоду.   

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

14.2.1 Успоставити 
обавезу да се 
сва документа 
која настају у 
поступцима 
јавних набавки 
јавно објављују  

Обавезу је потребно успоставити 
кроз измене и допуне интерног 
правног оквира у области јавних 
набавки или усвајањем посебног 
упутства којим би се сва 
документа која настају у 
поступцима јавних набавки јавно 
објавила, а не само она која су 
законом изричито прописана као 
јавна (на пример, записници о 
оцени понуда, извештаји о 
стручној оцени, извештаји о 

    - Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могуће спровести: 
Законом о јавним 
набавкама(„Службени Гласник 
РС“ број 68/2015) је уређено 
објављивање докумената која 
настају у поступцима јавних 
набавки (чл.55,57, 61). 

61 
 

праћењу и реализацији јавних 
набавки итд.).  

14.2.3 Дефинисати 
врсте јавних 
набавки које 
спроводи ЈЛС а 
у којима је 
обавезно 
укључивање 
представника 
јавности - 
грађанског 
посматрача 

Интерним актом у области јавних 
набавки прописане врсте ЈН у 
којима је обавезно укључивање  
представника јавности - 
посматрача.  
Дефинисање учешћа 
представника јавности - 
посматрача треба да буде 
спроведено за фазе припреме, 
спровођења (рада комисије за ЈН) 
или контроле над додељеном 
јавном набавком.  

     Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Меру није могуће спровести: 

Законом о јавним набавкама 
(„Службени Гласник РС“ број 
68/2015) је уређено учешће 
грађанског надзорника у поступку 
јавне набавке сходно одредбама 
члана 28. Истог Закона  
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Област 15: Јачање интерних механизама финансијске контроле 

Опис области: Управљање јавним ресурсима треба да буде одговорност сваког појединачног органа јавне власти који тим ресурсима располаже. Да би они могли да испуне ту 
важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизама за управљање јавним ресурсима, као и јачање интерне контроле над трошењем средстава. 
Досадашња пракса у овој области показује значајне недостатке, а неки од њих су: постојећи систем формирања буџета органа јавне власти није довољно транспарентан и није 
адекватан са становишта објективног праћења и ефикасне контроле; не постоји јединствени правни оквир за успостављање ових механизама; круг субјеката, односно органа 
јавне власти који су у обавези да уведу ове механизме је ограничен само на неке државне органе; критеријуми за успостављање су дати само на нивоу броја запослених, а не и 
буџета којим располажу; интерни ревизори нису независни у свом раду, јер су подређени руководиоцима органа у којима раде; не постоје капацитети, нити обучени кадрови у 
органима јавне власти који су способни да спроводе ефикасно финансијско управљање и контролу и тако даље. Сви ови недостаци нарочито се односе на ЈЛС, које су додатно 
оптерећене недостатком потребних кадрова и ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, интерне ревизије и финансијског управљања и контроле. Упркос 
бројним ограничењима са којима се суочава већина ЈЛС у Србији, локалним планом за борбу против корупције неопходно је предвидети макар припрему успостављања 
адекватног система интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, као и јачање капацитета буџетске инспекције тамо где она нема довољно капацитета за 
рад. Период важења локалног антикорупцијског плана ће бити такав да је у периоду његовог важења неопходно извршити анализу постојећих ресурса и капацитета и 
предвидети унутрашње прераспоређивање кадрова, њихову едукацију или запошљавање нових лица која би се бавила овим, за сузбијање корупције веома важним областима. 
Циљ 15.1. Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу Општине 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвајање јавних политика на нивоу Општине које омогућавају 
успостављање система интерне ревизије 

У тренутку доношења ЛАП-а 
тренутно није донета ни једна одлука 
– јавна политика на нивоу Општине 
Ковачица која омогућава 
успостављање система интерне 
ревизије 

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је донети Одлуку о 
формирању Службе за интерну ревизију Општине 
Ковачица 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
актиbности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

15.1.1 Израдити 
анализу 
потреба, 
ресурса и 
капацитета 
Општине за 
успостављање 
система 
интерне 
ревизије, у 
складу са 
Правилником о 
заједничким 
критеријумима 
за 

Спроведена анализа потреба, 
ресурса и капацитета Општине за 
успостављање једног од три 
могућа модалитета система 
интерне ревизије, у складу са 
чланом 3.  Правилника о 
заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и 
методолошким упутствима за 
поступање и извештавање 
интерне ревизије у јавном 
сектиру („Службени гласник 
РС“ бр. 99/11 i 106/13) 

Формирати 
радну групу од 
стране 
стручних лица 
која ће 
утврдити које 
су потребе, 
ресурси и 
капацитети 
ЈЛС за 
успостављање 
система 
интерне 
ревизије. 

Од стране радне 
групе утврђене 
потребе, ресурси, 
капацитети ЛС за 
успостављање 
система интерне 
ревизије 

Начелник 
општинске 
Управе 

31.12.2019 -  
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организовање и 
стандардима и 
методолошким 
упутствима за 
поступање и 
извештавање 
интерне 
ревизије у 
јавном сектиру 
(„Службени 
гласник РС” бр. 
99/11 i 106/13) 

15.1.2 Успоставити 
нормативне, 
организационе, 
кадровске, 
материјалне и 
техничке 
претпоставке за 
успостављање 
система 
интерне 
ревизије, у 
складу са 
резултатима 
анализе 
потреба, 
ресурса и 
капацитета 
Општине.  

Усвојен правни акт којим се 
успоставља систем интерне 
ревизије;  
Усвојене измене/допуне 
систематизације којима се уводе 
радна места за интерну ревизију; 
Запослена и/или одређена лица 
од постојећих запослених за 
интерну ревизију; 
Обезбеђени услови за обуку и 
сертификовање лица за интерну 
ревизију у случајевима у којима 
они не постоје (полагање 
ревизорског испита, учешће на 
неопходним обукама коју 
организује Централна јединица 
за хармонизацију Министарства 
финансија и слично). 
Обезбеђене материјалне и 
техничке претпоставке за 
функционисање интерне ревизије 
(обезбеђен буџет, просторије, 
опрема итд.). 

Усвојити 
одлуку од 
стране 
Скупштине о 
формирању 
службе за 
интерну 
ревизију 
Општине 
Ковачица и на 
основу исте 
изменити акт о 
систематизациј
и радних места 

Усвојена одлука 
од стране 
Скуптине о 
формирању 
службе за интерну 
ревизију Општине 
Ковачица 
Измењен акт о 
систематизацији и 
организацији 
радних места. 

Начелник 
општинске 
Управе  
 
 
 Председник 
општине 
Општинско веће 

31.03.2020 
 
 
 
 
 
30.04.2020 
 

потребно је 
обезбедити 
средста у 
буџету 
Општине 
Ковачица 
за 2020 год. 

 

15.1.3 Обезбедити 
ефикасно 
функционисање 
система 
интерне 
ревизије.  

Усвојен стратешки трогодишњи 
план интерне ревизије, годишњи 
план рада интерне ревизије и 
планови појединачних ревизија;  
Усвојен систем израде и 
подношења ревизорских 

Од стране 
руководиоца 
Службе 
интерне 
ревизије 
донети 

Донети интерни 
акти неопходни за 
ефикасно 
функционисање 
система интерне 
ревизије. 

Руководилац 
службе интерне 
ревизије 

30.06.2020 -  
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извештаја; 
Успостављен систем праћења 
препорука из ревизорског 
извештаја.  

интерне акте 
неопходне за 
ефикасно 
функционисањ
е система 
интерне 
ревизије 

Циљ 15.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу Општине које омогућавају успостављање 
система финансијског управљања и контроле. 

У тренутку израде ЛАП-а донете 
су  Стратегије управљања 
ризицима .  
Такође донети су правилници за 
Финансијско управљање и 
контролу.  

Пошто су донети одлуке и правилници проверити 
постојеће и извршити допуну и усклађивање у складу са 
променама насталих токомм времена. 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

15.2.1 Израдити анализу 
потреба, ресурса и 
капацитета Општине 
за усклађивање 
успостављеног 
система 
финансијског 
управљања и 
контроле, у складу са 
Правилником  
о заједничким 
критеријумима и 
стандардима за 
успостављање, 
функционисање и 
извештавање о 
систему 
финансијског 
управљања и 
контроле у јавном 
сектору (“Службени 
гласник РС”, бр. 

Спроведена анализа 
потреба, ресурса и 
капацитета Општине за 
усклађивање 
успостављеног система 
финансијског управљања и 
контроле, у складу са 
Правилником о заједничким 
критеријумима и 
стандардима за 
успостављање, 
функционисање и 
извештавање о систему 
финансијског управљања и 
контроле у јавном сектору 
(“Службени гласник РС”, 
бр. 99/11 od 27.12.2011. 
године) 

1.Именовати 
радну групу за 
израду ФУК-а  
,или успоставити 
нову радну групу. 
 
2.Урадити 
анализу потребе, 
ресурса и 
капацитета 
Општине 
Ковачица за 
усклађивање 
успостављеног 
ефикасног 
система 
финансијског 
управљања и 
контроле  
 
 
 

1. Именована 
радна група 
 
 
 
 
2.Урађена 
анализа 
потребе 
ресурса и 
капацитета 
Општине 
Ковачица 
 
 
 
 
 

1.Председник 
општине 
Скупштина 
општине 
 
 
2. Радна група, уз 
помоћ екстерног 
сарадника 
 
 
 
 
 
 
 

1.30.06.2018. 
 
 
 
 
 
2. 31.12.2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Потребна  
средства за 
потребе 
радне групе 

 
Мера је делимично спроведена 
доношењем Стратегије 
управљања ризицима за 
Општинску управу. 
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99/11 od 27.12.2011. 
године) 

 
 
 
 

15.2.2 Успоставити 
нормативне, 
организационе, 
кадровске, 
материјалне и 
техничке 
претпоставке за 
усклађивање 
успостављањеног 
система 
финансијског 
управљања и 
контроле, у складу са 
резултатима анализе 
потреба, ресурса и 
капацитета Општине. 

Усвојен правни акт којим се 
успоставља систем 
финансијског управљања и 
контроле;  
Усвојене измене/допуне 
систематизације којима се 
уводе радна места 
надлежна за финансијско 
управљање и контролу; 
Запослена и/или одређена 
лица задужена за 
финансијско управљање и 
контролу; 
Обезбеђене препоставке за 
обуку лица надлежних за 
финансијско управљање и 
контролу у случајевима у 
којима они не постоје 
(учешће на неопходним 
обукама и слично). 
Обезбеђене материјалне и 
техничке претпоставке за 
функционисање система 
финансијског управљања и 
контроле (буџет, 
просторије, опрема итд.). 

1. Усвојити 
допиуњену 
Стратегију 
управљања 
ризицима за 
:Одељење за 
буџет финансије и 
ЛПА, Одељење за 
друштвену 
управу,Одељење 
за општу управу и 
заједничке послове 
,Одељење за 
привреду и ЛЕР, 
Одељење за 
урбанизам,стамбе
но-комуналну 
делатност,зашти
ту животне 
среднине,саобраћа
ј и 
енергетику,имови
нско правне и 
инспекцијске 
послове, Службу 
за скупштинске 
послове и за 
Кабинет 
председника 
општине. 
 
2. Допунити 
систематизацију 
са радних 
местима 
надлежним за 
финансијско 
управљање и 

1. Усвојина 
допиуњена 
Стратегија 
управљања 
ризицима за 
:Одељење за 
буџет 
финансије и 
ЛПА, Одељење 
за друштвену 
управу,Одеље
ње за општу 
управу и 
заједничке 
послове 
,Одељење за 
привреду и 
ЛЕР, Одељење 
за 
урбанизам,ста
мбено-
комуналну 
делатност,за
штиту 
животне 
среднине,саобр
аћај и 
енергетику,им
овинско правне 
и инспекцијске 
послове, 
Службу за 
скупштинске 
послове и за 
Кабинет 
председника 
општине. 
 

 Председник 
општине 
Општинско веће 
Скупштина 
општине 
 
 
 
 
 

1. 31.03.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Мера је већ делимично 
спроведена доношењем 
Стратегије управљања 
ризицима за Општинску 
управу. 
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извештаја; 
Успостављен систем праћења 
препорука из ревизорског 
извештаја.  

интерне акте 
неопходне за 
ефикасно 
функционисањ
е система 
интерне 
ревизије 

Циљ 15.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу Општине које омогућавају успостављање 
система финансијског управљања и контроле. 

У тренутку израде ЛАП-а донете 
су  Стратегије управљања 
ризицима .  
Такође донети су правилници за 
Финансијско управљање и 
контролу.  

Пошто су донети одлуке и правилници проверити 
постојеће и извршити допуну и усклађивање у складу са 
променама насталих токомм времена. 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

15.2.1 Израдити анализу 
потреба, ресурса и 
капацитета Општине 
за усклађивање 
успостављеног 
система 
финансијског 
управљања и 
контроле, у складу са 
Правилником  
о заједничким 
критеријумима и 
стандардима за 
успостављање, 
функционисање и 
извештавање о 
систему 
финансијског 
управљања и 
контроле у јавном 
сектору (“Службени 
гласник РС”, бр. 

Спроведена анализа 
потреба, ресурса и 
капацитета Општине за 
усклађивање 
успостављеног система 
финансијског управљања и 
контроле, у складу са 
Правилником о заједничким 
критеријумима и 
стандардима за 
успостављање, 
функционисање и 
извештавање о систему 
финансијског управљања и 
контроле у јавном сектору 
(“Службени гласник РС”, 
бр. 99/11 od 27.12.2011. 
године) 

1.Именовати 
радну групу за 
израду ФУК-а  
,или успоставити 
нову радну групу. 
 
2.Урадити 
анализу потребе, 
ресурса и 
капацитета 
Општине 
Ковачица за 
усклађивање 
успостављеног 
ефикасног 
система 
финансијског 
управљања и 
контроле  
 
 
 

1. Именована 
радна група 
 
 
 
 
2.Урађена 
анализа 
потребе 
ресурса и 
капацитета 
Општине 
Ковачица 
 
 
 
 
 

1.Председник 
општине 
Скупштина 
општине 
 
 
2. Радна група, уз 
помоћ екстерног 
сарадника 
 
 
 
 
 
 
 

1.30.06.2018. 
 
 
 
 
 
2. 31.12.2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Потребна  
средства за 
потребе 
радне групе 

 
Мера је делимично спроведена 
доношењем Стратегије 
управљања ризицима за 
Општинску управу. 
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99/11 od 27.12.2011. 
године) 

 
 
 
 

15.2.2 Успоставити 
нормативне, 
организационе, 
кадровске, 
материјалне и 
техничке 
претпоставке за 
усклађивање 
успостављањеног 
система 
финансијског 
управљања и 
контроле, у складу са 
резултатима анализе 
потреба, ресурса и 
капацитета Општине. 

Усвојен правни акт којим се 
успоставља систем 
финансијског управљања и 
контроле;  
Усвојене измене/допуне 
систематизације којима се 
уводе радна места 
надлежна за финансијско 
управљање и контролу; 
Запослена и/или одређена 
лица задужена за 
финансијско управљање и 
контролу; 
Обезбеђене препоставке за 
обуку лица надлежних за 
финансијско управљање и 
контролу у случајевима у 
којима они не постоје 
(учешће на неопходним 
обукама и слично). 
Обезбеђене материјалне и 
техничке претпоставке за 
функционисање система 
финансијског управљања и 
контроле (буџет, 
просторије, опрема итд.). 

1. Усвојити 
допиуњену 
Стратегију 
управљања 
ризицима за 
:Одељење за 
буџет финансије и 
ЛПА, Одељење за 
друштвену 
управу,Одељење 
за општу управу и 
заједничке послове 
,Одељење за 
привреду и ЛЕР, 
Одељење за 
урбанизам,стамбе
но-комуналну 
делатност,зашти
ту животне 
среднине,саобраћа
ј и 
енергетику,имови
нско правне и 
инспекцијске 
послове, Службу 
за скупштинске 
послове и за 
Кабинет 
председника 
општине. 
 
2. Допунити 
систематизацију 
са радних 
местима 
надлежним за 
финансијско 
управљање и 

1. Усвојина 
допиуњена 
Стратегија 
управљања 
ризицима за 
:Одељење за 
буџет 
финансије и 
ЛПА, Одељење 
за друштвену 
управу,Одеље
ње за општу 
управу и 
заједничке 
послове 
,Одељење за 
привреду и 
ЛЕР, Одељење 
за 
урбанизам,ста
мбено-
комуналну 
делатност,за
штиту 
животне 
среднине,саобр
аћај и 
енергетику,им
овинско правне 
и инспекцијске 
послове, 
Службу за 
скупштинске 
послове и за 
Кабинет 
председника 
општине. 
 

 Председник 
општине 
Општинско веће 
Скупштина 
општине 
 
 
 
 
 

1. 31.03.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Мера је већ делимично 
спроведена доношењем 
Стратегије управљања 
ризицима за Општинску 
управу. 
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контролу 
 
3.Извршити обуке 
запослених 
надлежних за 
финансијско 
управљање и 
контролу. 
 
4. Обезбедити 
материјалне и 
техничке 
претпоствке за 
функционисање 
система ФУК-а 
(буџет, 
просторије, 
опрема итд.) 

2. Допуњена 
систематизац
ија  са радних 
местима 
надлежним за 
финансијско 
управљање и 
контролу 
 
3.Извршене 
обуке 
запослених 
надлежних за 
финансијско 
управљање и 
контролу. 
 
4. Обезбеђене 
материјалне и 
техничке 
претпоствке за 
функционисање 
система ФУК-а 
(буџет, 
просторије, опрема 
итд  
 

2. 31.05.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.30.06.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.31.12.2019 

15.2.3 Обезбедити ефикасно 
функционисање 
система 
финансијског 
управљања и 
контроле.  

Усвојен план и програм 
система финансијског 
управљања и контроле;  
Усвојен систем израде и 
подношења извештаја о 
финансијском управљању и 
контроли; 
Успостављен систем 
праћења препорука из 
извештаја о финансијском 
управљању и контроли. 

1.Усвојити план и 
програм система 
ФУК, система 
израде и 
подношења 
извештаја о ФУК 
за органе 
Општине:  
 
2. Донети 
правилник о 
изради и 
подношењу 
извештаја о 
финансијском 

1.Усвојен план 
и програм 
система ФУК, 
система 
израде и 
подношења 
извештаја о 
ФУК за органе 
Општине:  
 
2. Донет 
правилник о 
изради и 
подношењу 
извештаја о 

1. Председник 
општине 
Општинско веће 
Скупштина 
општине 
 
 
 
 
 
2. Радна група  

1. 31.03.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
континуиран
о, почев од 
31.03.2019. 

  
Мера је делимично спроведена 
доношењем Стратегије 
управљања ризицима за 
Општинску управу. 
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управљању и 
контроли. Донети 
упутство о 
систему праћања 
препорука из 
извештаја о 
финансијском 
управњу и 
контроли. 

финансијском 
управљању и 
контроли. 
Донето 
упутство о 
систему 
праћања 
препорука из 
извештаја о 
финансијском 
управњу и 
контроли 

Циљ 15.3. Ојачан систем контроле буџетских средстава корисника буџета Општине 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 
вредност индикатора 

Повећати број буџетских инспектора; 
Повећан број контрола које спроводе буџетски инспектори на одређеном 
временском нивоу једне буџетске године 

1.Тренутно Служба буџетске 
инспекције Општине Ковачица 
има 1 запосленог. 
2.)У  буџетској  2016 г. извршено 
је 7 контрола  

Најмање 2 буџетска инспектора 
Најмање 10 контрола извршених за годину дана 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

15.3.1 Израдити 
анализу 
потреба, 
ресурса и 
капацитета 
Општине за 
јачање службе 
за буџетску 
инспекцију коју 
оснива 
Општина у 
складу са 
Законом о 
буџетском 
систему 
(“Службени 
гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 

Спроведена анализа потреба, 
ресурса и капацитета Општине за 
јачање службе за буџетску 
инспекцију коју оснива Општина 
у складу са Законом о буџетском 
систему. 

Утврдити које су 
потребе и 
постојећи ресурси и 
капацитети 
градске управе за 
јачање Службе за 
буџетску инспекцију 
. 

Утврђена 
потреба и 
постојећи 
капацитети 
на нивоу 
градске 
упарве као 
елемената за 
даљу анализу 
потреба, 
ресурса и 
капацитета 
Општине 
Ковачица за 
јачање 
Службе за 
буџетску 
инспекцију 

Начелник 
Општинске 
управе , 
Председник 
општине 

30.06.2020. -  
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101/10,	101/11,	
93/12,	62/13,	
63/13	- испр., 
108/13,	142/14,	
68/15	- др. 
закон, 103/15 и 
99/16).	 

15.3.2 Обезбедити 
ефикасно 
функционисање 
службе за 
буџетску 
инспекцију коју 
оснива 
Општина у 
складу са 
Законом о 
буџетском 
систему и у 
складу са 
резултатима 
анализе 
потреба, 
ресурса и 
капацитета 
Општине.  

Усвојене измене и/или допуне 
систематизације радних места 
које обезбеђују повећање броја 
буџетских инспектора, у складу 
са анализом потреба; 
Запослени нови буџетски 
инспектори или извршена 
прерасподела постојећих 
запослених службеника на 
послове буџетске инспекције, у 
складу са анализом потреба; 
Успостављен систем израде 
програма и плана спровођења 
контроле буџетске инспекције; 
Обезбеђено спровођење мера из 
решења буџетске инспекције, у 
складу са Законом о буџетском 
систему (на пример, доследна 
обустава исплате средстава 
индиректним буџетским 
корисницима у случајевима 
утврђених неправилности и 
непоступања по мерама из 
решења, издавање налога 
враћање средстава и слично).  

Донети одлуку о 
изменама и 
допунама Одлуке о 
организацији и 
систематизацији 
радних места којом 
предвидети 
повећање броја 
буџетских 
инспектора у 
складу са 
резултатима које 
ће дати анализа 
потребних ресурса 
.Извршити 
прерасподелу 
постојећих 
запослених 
службеника или 
запослити буџетске 
инспекторе 
расписивањем 
конкурса за 
попуњавање 
повећаног броја 
радних места 
буџетских 
инспектора 
Општине Ковачица  

Донета 
одлука о 
изменама и 
допунама 
Одлуке о 
организацији 
и 
систематиза
цији радних 
места којом 
предвидети 
повећање 
броја 
буџетских 
инспектора у 
складу са 
резултатима 
које ће дати 
анализа 
потребних 
ресурса 

Начелник 
општинске 
Управе 

1. 31.12.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 30.06.2020. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У складу 
прерасподеле 
запослених у 
буџету за 2020 
годину 
предвидети 
додатна 
средства за 
плате 
прераспоређени
х службеника , 
односно у 
случају новог 
запошљавања 
предвидети 
средтва за 
плате ново 
запослених 

 
Мера је делимично 
спроведена доношењем 
Одлуке о образовању 
буџетске инспекције  
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Област 16: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС 

Опис области: Буџет ЈЛС је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину. Међутим, буџет је знатно више од тога - он представља једну од 
најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од значаја за јавни интерес локалне заједнице. Без добро планираног, довољно 
транспарентног и оптимално контролисаног буџета ЈЛС, ризик од неадекватног трошења често врло ограничене количине новца којом располаже ЈЛС изузетно је велики. Осим 
ризика од неадекватног трошења буџета (односно трошења које не одговара стварним потребама локалне заједнице), у околностима лошег планирања, недовољне 
транспарентности и непостојања екстерног надзора над трошењем буџета, појављују се и опстају и ризици од корупције у њеним различитим појавним облицима, којима је 
заједнички именитељ злоупотреба јавног новца за различите приватне интересе, било да су они лични, групни, интереси политичких странака или неки други. Упркос сталним 
настојањима да се процес управљања локалним буџетом учини отворенијим за јавност, односно отпорним на ризике од корупције, на постојање дискреционих одлука или на 
непланско и неадекватно трошење (на пример, кроз увођење обавезујуће јавне расправе о локалном буџету), тај процес је неопходно константно оснаживати и држати под лупом 
заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој области не значи и његово самоодржавање, услед „природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем 
информација о буџету што је могуће даље од очију јавности. Осим тога, савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно 
повећава потребу, али и могућности за јачање транспарентности било које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним финансијама. 
 
Осим јавних расправа, као једне од најприхваћенијих форми укључивања јавности у процес израде локалног буџета, ЈЛС кроз своје локалне антикорупцијске планове могу и на 
друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу јавности у овој области. У том правцу, потребно је прописати мере и спровести активности 
у правцу бољег и интензивнијег информисања јавности о буџетском циклусу, потом успоставити чвршћу везу између потреба и интереса становника локалне заједнице и 
пројеката који се финансирају из локалног буџета, као и успоставити обавезу органа ЈЛС да интензивније и свеобухватније извештавају о реализацији, односно трошењу јавног 
буџета. Посебну пажњу потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то на начин, у форми и језиком који ће бити разумљив најширем могућем кругу 
становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем обавезе редовне израде Грађанског водича кроз локални буџет. 
Циљ 16.1. Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем локалног буџета 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене интерне процедуре и формиран организациони оквир који 
омогућава повећање транспарентности, смањење дискреционих овлашћења 
и јачање грађанског надзора и контроле над локалним буџетом.   

Карактер постојећег оквира и 
праксе ЈЛС у овој области 

Карактер оквира и праксе Града у овој области након 
реализације мера из ЛАП-а 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

16.1.1 Успоставити 
обавезу 
информисања 
јавности о 
фазама и току 
буџетског 
циклуса.  

Усвојен интерни оквир Општине 
којим се дефинише следеће:  
План и програм информисања о 
буџетском циклусу; 
Средства (начине) информисања; 
Средства (начине) за праћење 
резултата и ефеката 
информисања.  

Усвојити 
Одлуку 
Скупштине 
општине 
Ковачица о 
спровођењу 
акције 
укључивања 
грађања у 
буџетски 
процес и 
припрему 

Усвојена 
Одлука 
Скупштине 
општине 
Ковачица о 
спровођењу 
акције 
укључивања 
грађања у 
буџетски 
процес и 
припрему 

Скупштина 
општине 
Ковачица 

30.09.2018 за 
2019.	
буџетску 
годину 

Потребна 
одређена 
средства за 
спровођење 
процеса 
Партиципа-
тивног 
буџетирања  

Обавеза информисања јавности о 
фазама и току буџетског циклуса 
поред класичних јавних 
расправа(законом прописаних )и 
процес Партиципативног 
буџетирања омогућава 
транспарентност трошења 
буџетских средстава 
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101/10,	101/11,	
93/12,	62/13,	
63/13	- испр., 
108/13,	142/14,	
68/15	- др. 
закон, 103/15 и 
99/16).	 

15.3.2 Обезбедити 
ефикасно 
функционисање 
службе за 
буџетску 
инспекцију коју 
оснива 
Општина у 
складу са 
Законом о 
буџетском 
систему и у 
складу са 
резултатима 
анализе 
потреба, 
ресурса и 
капацитета 
Општине.  

Усвојене измене и/или допуне 
систематизације радних места 
које обезбеђују повећање броја 
буџетских инспектора, у складу 
са анализом потреба; 
Запослени нови буџетски 
инспектори или извршена 
прерасподела постојећих 
запослених службеника на 
послове буџетске инспекције, у 
складу са анализом потреба; 
Успостављен систем израде 
програма и плана спровођења 
контроле буџетске инспекције; 
Обезбеђено спровођење мера из 
решења буџетске инспекције, у 
складу са Законом о буџетском 
систему (на пример, доследна 
обустава исплате средстава 
индиректним буџетским 
корисницима у случајевима 
утврђених неправилности и 
непоступања по мерама из 
решења, издавање налога 
враћање средстава и слично).  

Донети одлуку о 
изменама и 
допунама Одлуке о 
организацији и 
систематизацији 
радних места којом 
предвидети 
повећање броја 
буџетских 
инспектора у 
складу са 
резултатима које 
ће дати анализа 
потребних ресурса 
.Извршити 
прерасподелу 
постојећих 
запослених 
службеника или 
запослити буџетске 
инспекторе 
расписивањем 
конкурса за 
попуњавање 
повећаног броја 
радних места 
буџетских 
инспектора 
Општине Ковачица  

Донета 
одлука о 
изменама и 
допунама 
Одлуке о 
организацији 
и 
систематиза
цији радних 
места којом 
предвидети 
повећање 
броја 
буџетских 
инспектора у 
складу са 
резултатима 
које ће дати 
анализа 
потребних 
ресурса 

Начелник 
општинске 
Управе 

1. 31.12.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 30.06.2020. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У складу 
прерасподеле 
запослених у 
буџету за 2020 
годину 
предвидети 
додатна 
средства за 
плате 
прераспоређени
х службеника , 
односно у 
случају новог 
запошљавања 
предвидети 
средтва за 
плате ново 
запослених 

 
Мера је делимично 
спроведена доношењем 
Одлуке о образовању 
буџетске инспекције  
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Област 16: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС 

Опис области: Буџет ЈЛС је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину. Међутим, буџет је знатно више од тога - он представља једну од 
најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од значаја за јавни интерес локалне заједнице. Без добро планираног, довољно 
транспарентног и оптимално контролисаног буџета ЈЛС, ризик од неадекватног трошења често врло ограничене количине новца којом располаже ЈЛС изузетно је велики. Осим 
ризика од неадекватног трошења буџета (односно трошења које не одговара стварним потребама локалне заједнице), у околностима лошег планирања, недовољне 
транспарентности и непостојања екстерног надзора над трошењем буџета, појављују се и опстају и ризици од корупције у њеним различитим појавним облицима, којима је 
заједнички именитељ злоупотреба јавног новца за различите приватне интересе, било да су они лични, групни, интереси политичких странака или неки други. Упркос сталним 
настојањима да се процес управљања локалним буџетом учини отворенијим за јавност, односно отпорним на ризике од корупције, на постојање дискреционих одлука или на 
непланско и неадекватно трошење (на пример, кроз увођење обавезујуће јавне расправе о локалном буџету), тај процес је неопходно константно оснаживати и држати под лупом 
заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој области не значи и његово самоодржавање, услед „природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем 
информација о буџету што је могуће даље од очију јавности. Осим тога, савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно 
повећава потребу, али и могућности за јачање транспарентности било које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним финансијама. 
 
Осим јавних расправа, као једне од најприхваћенијих форми укључивања јавности у процес израде локалног буџета, ЈЛС кроз своје локалне антикорупцијске планове могу и на 
друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу јавности у овој области. У том правцу, потребно је прописати мере и спровести активности 
у правцу бољег и интензивнијег информисања јавности о буџетском циклусу, потом успоставити чвршћу везу између потреба и интереса становника локалне заједнице и 
пројеката који се финансирају из локалног буџета, као и успоставити обавезу органа ЈЛС да интензивније и свеобухватније извештавају о реализацији, односно трошењу јавног 
буџета. Посебну пажњу потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то на начин, у форми и језиком који ће бити разумљив најширем могућем кругу 
становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем обавезе редовне израде Грађанског водича кроз локални буџет. 
Циљ 16.1. Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем локалног буџета 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

Усвојене интерне процедуре и формиран организациони оквир који 
омогућава повећање транспарентности, смањење дискреционих овлашћења 
и јачање грађанског надзора и контроле над локалним буџетом.   

Карактер постојећег оквира и 
праксе ЈЛС у овој области 

Карактер оквира и праксе Града у овој области након 
реализације мера из ЛАП-а 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности 

Одговорни 
субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

16.1.1 Успоставити 
обавезу 
информисања 
јавности о 
фазама и току 
буџетског 
циклуса.  

Усвојен интерни оквир Општине 
којим се дефинише следеће:  
План и програм информисања о 
буџетском циклусу; 
Средства (начине) информисања; 
Средства (начине) за праћење 
резултата и ефеката 
информисања.  

Усвојити 
Одлуку 
Скупштине 
општине 
Ковачица о 
спровођењу 
акције 
укључивања 
грађања у 
буџетски 
процес и 
припрему 

Усвојена 
Одлука 
Скупштине 
општине 
Ковачица о 
спровођењу 
акције 
укључивања 
грађања у 
буџетски 
процес и 
припрему 

Скупштина 
општине 
Ковачица 

30.09.2018 за 
2019.	
буџетску 
годину 

Потребна 
одређена 
средства за 
спровођење 
процеса 
Партиципа-
тивног 
буџетирања  

Обавеза информисања јавности о 
фазама и току буџетског циклуса 
поред класичних јавних 
расправа(законом прописаних )и 
процес Партиципативног 
буџетирања омогућава 
транспарентност трошења 
буџетских средстава 
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буџета 
Општине 
Ковачица  

буџета 
Општине 
Ковачица 

16.1.2 Успоставити 
обавезу 
адекватног 
укључивања 
заинтересоване 
јавности у 
процес 
планирања и 
припреме 
буџета. 

Усвојен интерни оквир Општине 
којим се дефинише следеће:  
План и програм укључивања 
заинтересоване јавности у 
процес планирања и припреме 
буџета;  
Методе (начине) укључивања 
који треба да обухвате:  
- јавне расправе 
- истраживање о приоритетима 
локалне заједнице 
- друге форме изјашњавања 
грађана и прикупљања предлога 
о пројектима од значаја за 
локалну заједницу, у складу са 
постојећим и расположивим 
буџетским оквиром.  
Обавеза систематизовања, 
анализе и објављивање резултата 
укључивања заинтересоване 
јавности у процес планирања и 
припреме буџета. 

Усвојити 
Одлуку 
Скупштине 
општине 
Ковачица  о 
спровођењу 
акције 
укључивања 
грађана у 
буџетски 
процес и 
припрему 
буџета 
Општине 
Ковачица  

Усвојена 
Одлука 
Скупштине 
општине 
Ковачица  о 
спровођењу 
акције 
укључивања 
грађана у 
буџетски 
процес и 
припрему 
буџета 
Општине 
Ковачица 

Скупштина 
општине  

30.09.2018 за 
2019.	
буџетску 
годину 

Потребна су 
одређена 
средства за 
спровођење 
процеса 
Партиципа-
тивног 
буџетирања 

 
Мера се делимично примењује у 
пракси прибављањем предлога у 
току израде нацрта буџета путем 
месних заједница. 
    Обавеза информисања    
јавности о фазама и току 
буџетског циклуса поред 
класичних јавних 
расправа(законом прописаних )и 
процес Партиципативног 
буџетирања омогућава 
транспарентност трошења 
буџетских средстава 

16.1.3 Успоставити 
обавезу 
извештавања 
јавности о 
реализацији 
локалног 
буџета.  

Усвојен интерни оквир Општине 
којим се дефинише следеће: 
Форме извештавања јавности о 
реализацији буџета; 
Учесталост извештавања 
јавности о реализацији буџета. 

     Мера није преузета из Модела 
ЛАП-а. 
 
Мера се већ спроводи у пракси 
објављивањем извештаја о 
остварењу буџета (шестомесечни 
и деветомесечни)и завршног 
рачуна на знавинчној интернет 
страници Општине 

16.1.4 Успоставити 
обавезу редовне 
израде 
Општинског 
водича кроз 

Општински водич кроз буџет 
садржи најмање следеће 
елементе, који су састављени на 
начин који је разумљив најширем 
кругу становника локалне 

Направити 
Општински 
водич кроз 
буџет 

Направљен 
Општински 
водич кроз 
буџет 

Председник 
општине 

30.04.2019 - Општински водич кроз буџет је 
један од начина транспарентног 
приказа располагања буџетским 
средствима јединице локалне 
самоуправе на начин који је 
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буџет локалне 
самоуправе 

заједнице: 
1. Опис процеса 

планирања, припреме, 
усвајања, реализације и 
контроле локалног 
буџета; 

2. Листу буџетских 
корисника; 

3. Приказ буџетских 
прихода; 

4. Приказ буџетских 
расхода; 

5. Приказ 
програма/пројеката који 
се финансирају из буџета 

Промене у локалној 
буџетској политици у 
односу на претходну 
годину/године и планове 
за наредну/наредне 
године.  

прилагођен грађанима без обзира 
на ниво образовања 
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Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЛАП-а 

Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену. Због тога је неопходно да свака ЈЛС 
одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да формира тело које ће бити одговорно за праћење његове примене и које ће о томе 
обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у локалној заједници. Треба нагласити да мере и активности из ЛАП-а спроводе органи ЈЛС, док тело надлежно за праћење 
примене ЛАП-а прати да ли се мере и активности спроводе на начин на који је то дефинисано у ЛАП-у. Због тога је веома важно да тело надлежно за праћење примене ЛАП-а 
буде независно од саме ЈЛС, односно од њених органа, руководилаца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да организује и обезбеди спровођење поступка избора чланова овог 
тела на начин који ће обезбедити каснију независност рада овог тела, као и да обезбеди неопходне услове за рад тог тела. Осим тога, то тело у сарадњи са другим органима ЈЛС 
треба да одреди и сопствени делокруг послова и активности који се неће односити само на праћење примене ЛАП-а, већ ће се односити и на: покретање сопствених 
иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, препоручивање 
мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање општинског посматрача за оне мере из ЛАП-а за које је тај институт предвиђен.  
Циљ 17.1. Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење примене ЛАП-а 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

 Одређено лице/тело на нивоу Општине које је задужено за координацију 
одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а. 

 Формирано тело за праћење примене ЛАП-а 
 Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима придруженим 

индикаторима и другим елементима из ЛАП-а.  

У тренутку израде ЛАП-а  не постоји на 
нивоу ЈЛС лице које је задужено за 
координацију одговорних субјеката у 
спровођењ активности из ЛАП-а, такође 
није ниформирано тело за праћење 
примене ЛАП-а нити су реализован емере 
из ЛАП-а. 

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је 
одредити лице које ће бити задужено за 
координацију одговорних субјеката у 
спровођењу активности ЛАП-а. Формирати 
радно тело за праћење примене ЛАП-а, 
реализовати мере из ЛАП-а. 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности Одговорни субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

17.1.1 Одредити 
лице/тело на 
нивоу Општине 
које је задужено 
за координацију 
одговорних 
субјеката у 
спровођењу 
активности из 
ЛАП-а.  

Лице/тело задужено за 
координацију одговорних 
субјеката у спровођењу 
активности из ЛАП-а има 
обавезу да води рачуна о 
роковима за спровођење 
активности, да о доспелим 
роковима и обавезама 
благовремено обавештава 
одговорне субјекте, као и да 
врши техничко, организационо и 
административно усклађивање 
рада службеника/организационих 
једница и органа Општине у 
процесу спровођења активности 
из ЛАП-а.  

Донети Одлуку 
о именовању 
лица које ће бити 
задужено за 
координацију 
одговорних 
субјеката у 
спровођењу 
активности из ЛАП-а. 

У току је израда 
Одлуке о 
именовању 
лица које ће бити 
задужено за 
координацију 
одговорних 
субјеката у 
спровођењу 
активности из 
ЛАП-а. 

Председник општине 31.12.2017. -  

73 
 

17.1.2 Формирати 
Комисију за 
избор чланова 
тела за праћење 
примене ЛАП-а 
 

У Комисију је неопходно 
именовати представнике органа 
Општине, локалних невладиних 
организација и удружења 
грађана, локалних медија и 
грађане, као и представнике 
других органа јавне власти 
(централних и покрајинских) 
који функционишу у локалној 
заједници, а који не представљају 
део система локалне самоуправе 
(на пример, представници 
правосудних и других органа).  
 
Препоручује се да представници 
органа Општине и представници 
других органа јавне власти 
(централних и покрајинских) 
који функционишу у локалној 
заједници не чине већину у 
Комисији.  
 
Комисија усваја свој пословник о 
раду, дефинише услове, 
критеријуме и мерила за избор 
чланова тела за праћење примене 
ЛАП-а, објављује јавни позив за 
достављање пријава за чланове 
тела за праћење ЛАП-а, односно 
расписује и спроводи јавни 
конкурс за избор чланова тела  
У циљу обезбеђивања 
независности тела, неопходно је 
да се у условима дефинише да 
кандидати, односно чланови 
будућег тела, између осталог: 

1. Не могу бити носиоци 
било које функције у 
политичкој странци;  

2. Не могу бити јавни 
функционери у смуслу 
одредаба чланова Закона 

Донети акт од 
стране Општинског 
већа о именовању 
чланова комисије за 
избор чланова 
форума за праћење 
примене ЛАП-а 

У току је израда  
Акта 
Општинског већа 
о именовању  
чланова комисије 
за избор чланова 
форума за 
праћење 
примене ЛАП-а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник општине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЛАП-а 

Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену. Због тога је неопходно да свака ЈЛС 
одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да формира тело које ће бити одговорно за праћење његове примене и које ће о томе 
обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у локалној заједници. Треба нагласити да мере и активности из ЛАП-а спроводе органи ЈЛС, док тело надлежно за праћење 
примене ЛАП-а прати да ли се мере и активности спроводе на начин на који је то дефинисано у ЛАП-у. Због тога је веома важно да тело надлежно за праћење примене ЛАП-а 
буде независно од саме ЈЛС, односно од њених органа, руководилаца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да организује и обезбеди спровођење поступка избора чланова овог 
тела на начин који ће обезбедити каснију независност рада овог тела, као и да обезбеди неопходне услове за рад тог тела. Осим тога, то тело у сарадњи са другим органима ЈЛС 
треба да одреди и сопствени делокруг послова и активности који се неће односити само на праћење примене ЛАП-а, већ ће се односити и на: покретање сопствених 
иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, препоручивање 
мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање општинског посматрача за оне мере из ЛАП-а за које је тај институт предвиђен.  
Циљ 17.1. Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење примене ЛАП-а 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  
вредност индикатора 

 Одређено лице/тело на нивоу Општине које је задужено за координацију 
одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а. 

 Формирано тело за праћење примене ЛАП-а 
 Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима придруженим 

индикаторима и другим елементима из ЛАП-а.  

У тренутку израде ЛАП-а  не постоји на 
нивоу ЈЛС лице које је задужено за 
координацију одговорних субјеката у 
спровођењ активности из ЛАП-а, такође 
није ниформирано тело за праћење 
примене ЛАП-а нити су реализован емере 
из ЛАП-а. 

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је 
одредити лице које ће бити задужено за 
координацију одговорних субјеката у 
спровођењу активности ЛАП-а. Формирати 
радно тело за праћење примене ЛАП-а, 
реализовати мере из ЛАП-а. 

Р. бр. 
мере Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере Активности Индикатори 
активности Одговорни субјект Рок Потребни 

ресурси Напомене 

17.1.1 Одредити 
лице/тело на 
нивоу Општине 
које је задужено 
за координацију 
одговорних 
субјеката у 
спровођењу 
активности из 
ЛАП-а.  

Лице/тело задужено за 
координацију одговорних 
субјеката у спровођењу 
активности из ЛАП-а има 
обавезу да води рачуна о 
роковима за спровођење 
активности, да о доспелим 
роковима и обавезама 
благовремено обавештава 
одговорне субјекте, као и да 
врши техничко, организационо и 
административно усклађивање 
рада службеника/организационих 
једница и органа Општине у 
процесу спровођења активности 
из ЛАП-а.  

Донети Одлуку 
о именовању 
лица које ће бити 
задужено за 
координацију 
одговорних 
субјеката у 
спровођењу 
активности из ЛАП-а. 

У току је израда 
Одлуке о 
именовању 
лица које ће бити 
задужено за 
координацију 
одговорних 
субјеката у 
спровођењу 
активности из 
ЛАП-а. 

Председник општине 31.12.2017. -  
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17.1.2 Формирати 
Комисију за 
избор чланова 
тела за праћење 
примене ЛАП-а 
 

У Комисију је неопходно 
именовати представнике органа 
Општине, локалних невладиних 
организација и удружења 
грађана, локалних медија и 
грађане, као и представнике 
других органа јавне власти 
(централних и покрајинских) 
који функционишу у локалној 
заједници, а који не представљају 
део система локалне самоуправе 
(на пример, представници 
правосудних и других органа).  
 
Препоручује се да представници 
органа Општине и представници 
других органа јавне власти 
(централних и покрајинских) 
који функционишу у локалној 
заједници не чине већину у 
Комисији.  
 
Комисија усваја свој пословник о 
раду, дефинише услове, 
критеријуме и мерила за избор 
чланова тела за праћење примене 
ЛАП-а, објављује јавни позив за 
достављање пријава за чланове 
тела за праћење ЛАП-а, односно 
расписује и спроводи јавни 
конкурс за избор чланова тела  
У циљу обезбеђивања 
независности тела, неопходно је 
да се у условима дефинише да 
кандидати, односно чланови 
будућег тела, између осталог: 

1. Не могу бити носиоци 
било које функције у 
политичкој странци;  

2. Не могу бити јавни 
функционери у смуслу 
одредаба чланова Закона 

Донети акт од 
стране Општинског 
већа о именовању 
чланова комисије за 
избор чланова 
форума за праћење 
примене ЛАП-а 

У току је израда  
Акта 
Општинског већа 
о именовању  
чланова комисије 
за избор чланова 
форума за 
праћење 
примене ЛАП-а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник општине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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о Агенцији за борбу 
против корупције;  

3. Нису радно ангажовани 
у органима Општини по 
било ком основу (на 
одређено или неодређено 
време, ангажовани у 
форми рада ван радног 
односа и др.); 

4. Имају место 
пребивалишта на 
територији општине; 

5. Нису осуђивани или се 
против њих не води 
судски поступак за дела 
која се односе на 
корупцију. 

 
Комисија прима и разматра 
пристигле пријаве, оцењује 
формалну испуњеност услова, 
спроводи процедуру усменог 
и/или писменог тестирања 
кандидата у циљу формирања 
ранг листе на основу усвојених 
критеријумајавно обављује листу 
пристиглих пријава и записнике о 
свом раду.  
 
Чланови Комисије дају писане 
изјаве о непостојању приватног 
интереса у вези са учесницима 
конкурса или се изузимају из 
рада Комисије уколико такав 
интерес постоји.  
 
Комисија доставља Скупштини 
општине ранг листу кандидата са 
избор чланова тела, са 
образложењем. 

17.1.3 Именовати 
чланове тела за 

Скупштина општине, у складу са 
резултатима конкурса који 

Усвојити Одлуку од 
стране Скупштине 

У току је израда 
Одлуке. 

Председник 
Скупштине општине 

31.12.2017. -  

75 
 

праћење 
примене ЛАП-
а, односно 
усвојити акт о 
формирању 
тела за праћење 
примене ЛАП-
а.   

спроводи Комисија, односно у 
складу са ранг листом кандидата, 
доноси одлуку о избору чланова 
тела за праћење примене ЛАП-а, 
односно усваја акт о формирању 
тела за праћење примене ЛАП-а;  
Предвидети да је за именовање и 
разрешење тела за праћење 
примене ЛАП-а потребна већина 
од укупног броја одборника.  

општине о избору 
чланова Форум за 
праћење примене 
ЛАП-а. 

17.1.4 Обезбедити 
неопходне 
техничке, 
кадровске и 
материјалне 
услове за рад 
тела за праћење 
примене ЛАП-
а. 

Надлежни органи и службе ЈЛС 
обезбеђују просторије, опрему, 
буџет и административно-
техничку подршку (најмање 
техничког секретара) за рад тела 
надлежног за праћење примене 
ЛАП-а.  

Интерним Актом 
начелника ОУ 
одредити простор и 
запослено лице у 
ОУ за техничку 
подршку форуму 
за праћење 
примене ЛАП-а . 
Висину накнаде 
члановима форума за 
рад утврдити 
интерним актом 
на основу постојеће 
Одлуке о оснивању 
радних тела. 

Донетии интерни 
Акт начелника 
ОУ о одређеном 
простору и 
запосленом лицу 
у ОУ за техничку 
подршку форуму 
за праћење 
примене ЛАП-а и 
интерни акт о 
висини накнаде 
члановима 
форума за рад. 

Начелник Општинске 
управе 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2017. 
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17.1.5 Усвојити акте о 
раду тела за 
праћење 
примене ЛАП-
а.  

Тело за праћење примене ЛАП-а, 
у сарадњи са надлежним 
органима и службама Општине, 
усваја пословник о свом раду, као 
и друга акта од значаја за рад 
тела. 
Актима о раду тела потребно је 
предвидети активности тела које 
могу бити како од значаја за 
његов рад, тако и за отклањање 
ризика од корупције, за јачање 
свести локалне заједнице о 
значају, начинима препознавања 
и сузбијања корупције, као и за 
јачање надзорне улоге овог тела. 

Усвојити пословник о 
раду форума за 
праћење 
Примене ЛАП-а и 
друга потребна акта. 

Израда 
пословника је у 
току. 
 
 
 

Форум за праћење 
примене ЛАП-а. 
 
 
 
 

31.01.2018. 
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17.1.6 Усвојити акт о 
начину праћења 
примене ЛАП-
а.  

Тело за праћење примене ЛАП-а, 
у сарадњи са надлежним 
органима и службама Општине, 
усваја акт којим се прописује 
начин праћења ЛАП-а, а који 
садржи најмање следеће 
елементе:  
 начин и рокове за 

извештавање одговорних 
субјеката о мерама и 
активностима које су 
прописане у ЛАП-у;  

 начин за прикупљање других 
(алтернативних) информација 
о стању и статусу мера и 
активности прописаних у 
ЛАП-у; 

 рокове за израду и 
објављивање извештаја о 
праћењу примене ЛАП-а; 
извештај се подноси 
Скупштини општини и 
презентује јавности најмање 
једном годишње; 

 мере за поступање и позивање 
на одговорност надлежних 
служби и органа Општине, као 
и других органа јавне власти и 
локалних актера у случају 
непоступања по мерама и 
активностима прописаних у 
ЛАП-у.  

 предлоге за евентуалну 
ревизију ЛАП-а у складу са 
променама до којих дође у 
промени правног оквира, 
променом околности у 
Општини и локалној 
заједници или у складу са 
проблемима и изазовима у 
примени ЛАП-а. 

Дефинисати и 
припремити за 
имплементацију 
у акт о начину 
праћење примене 
ЛАП-а следеће 
елементе: 
- начин и рокове 
за извештавање 
одговорних 
субјеката о мерама и 
активностима 
прописаним у 
ЛАП-у; 
-начин прикупљања 
Других инфорамција 
о 
стању мера и 
активности из 
ЛАП-а 
- рокове за израду и 
објављивање 
извештаја о праћењу 
примене ЛАП-А 
- казнене мере за 
Случај непоступања 
по 
активностима и 
мерама из ЛАП- 
а 
-начин вршења 
ревизије ЛАП-А. 

Дефинисати 
припремљени Акт 
за 
имплементацију 
начина праћења 
примене ЛАП-а по 
свим наведеним 
критеријумима. 

Форум за праћење 
примене ЛАП-а. 

31.01.2018. 
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1. Увод 
 

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 
број 23, усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање 
превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у 
препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од области посебно 
осетљивих на корупцију.  

Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне 
акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове 
(ЛАП).  

Ови планови представљају документе у којима се идентификују надлежности, 
области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима 
се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање.  

Применом локалних акционих планова и успостављањем адекватних механизама за 
праћење њиховог спровођења, јединице локалне сaмоуправе јачају своју отпорност на 
настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје 
капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице. 
 
 

2. Подаци о Радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана 
општине Ковачица 
 

Радна група за израду Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) Општине Ковачица 
(у даљем тексту: Радна Група) образована је Решењем председника општине Ковачица број  
404-370/17-13 од 21.09.2017. године. 

Радна група је именована у следећем саставу : 
1. Шимак Николета, саветник за информатику и ЕОП, председник; 
2. Фос Ана, буџетски инспектор, заменик председника; 
3. Алексић Душанка, секретар Скупштине општине Ковачица, члан; 
4. Текијашки Јадранка, шеф одсека за општу управу и заједничке послове, члан; 
5. Бубесков Тања, руководилац Одељења за друштвене делатности, члан; 
6. Стојановић Ранко, сарадник за послове урбанизма, архитектуру и грађевину, 

члан; 
7. Секулић Мартина, сарадник за послове везане за подршку породице са децом и 

невладин сектор, члан. 
 
Задатак Радне групе  је израда Нацрта локалног антикорупцијског плана Општине 

Ковачица 2017. – 2020. године на основу Модела локалног антикорупцијског плана за 
јединице локалне самоуправе. 

Председник Радне групе сазива седнице и руководи радом Радне групе. 
Задаци Радне групе су следећи : 
- да изврши анализу Модела локалног антикорупцијског плана израђеног од 

стране Агенције за борбу против корупције, 
- да направи свој план и програм рада, 
- да донесе одлуку који ће од елемената из Модела ЛАП-а бити преузети у ЛАП, 
- да дефинише остале локално специфичне елементе за ЛАП, 
- да изради Нацрт ЛАП-а и организује јавну расправу 
- да финализира ЛАП и да сачини Финални извештај о изради ЛАП-а 
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Радна група је овлашћена, да по потреби, формира подгрупе које ће чинити 
представници надлежних организационих јединица Општинске управе општине Ковачица, 
стручне јавности и невладиног сектора. 

Радној групи је одређен рок да финализирани ЛАП и Финални извештај о изради 
ЛАП-а преда Председнику општине најкасније до 11.12.2017. године. 

 
 

3. Подаци о раду Радне групе 
 
Радна група је започела са радом 21.09.2017. године када је на 1. састанку Радне 

групе,	донет предлог - План и програм рада, извршена је анализа Модела ЛАП-а израђеног 
од стране Агенције за борбу против корупције, донет је предлог који ће се елементи из 
Модела ЛАП-а преузети у ЛАП и договорен је начин рада на изради Нацрта ЛАП-а. 

Радна група је имала још седам састанaка (28.09.2017,	 10.10.2017,	 27.10.2017,	
8.11.2017,	22.11.2017,	5.12.2017,	8.12.2017) на којима се радило на изради Нацрта ЛАП-а. 
По потреби Радна група је сарађивала електронски тј. комуникација је била и електронски. 

На 7. састанку одржаном дана 8.12.2017. године донет je	Извештај о усвајању ЛАП-
а и донета је Одлука о финализирању Нацрта Локалног антикорупцијског плана Општине 
Ковачица. 

 
 

4. Анализа Модела Локалног антикорупцијског плана и однос према елементима 
Модела 

 Статус мере у процесу 
усвајања Образложење 

Област 1.	 
Усвајање прописа у органима 
јединице локалне самоуправе  

  

Циљ 1.1 Повећана 
транспарентност у процесу 
усвајања прописа 

  

Мера 1.1.1.	Дефинисати 
области/врсте прописа за које 
је обавезна јавна расправа 
приликом доношења прописа 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 1.1.2.	У оквиру јавне 
расправе о нацрту прописа 
успоставити обавезу 
објављивања извештаја о 
изради нацрта прописа 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 1.1.3.	Прописати правила 
одржавања јавних расправа 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 1.1.4.	Објављивати Мера је делимично Општи акти Општине се и 
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опште акте на интернет 
презентацији Општине 

преузета из Модела ЛАП-
а 

тренутно објављују на 
интернет презентацији 
општине путем објављивања 
службених листова општине 
Ковачица 

Област 2:  
Управљање сукобом интереса 
на локалном нивоу 

 Ова област се не разрађује у 
ЛАП-у пошто је иста уређена 
Законом о Агенцији за борбу 
против корупције и Одлуком о 
етичком кодексу понашања 
функционера локалне 
самоуправе Ковачица 

Циљ 2.1. Повећана 
транспарентност у погледу 
постојања приватног интереса 
јавних функционера или 
приватног интереса са њима 
повезаних лица, као околности 
која може водити сукобу 
интереса 

  

Мера 2.1.1.	Успоставити 
обавезу пријављивања 
приватних интереса јавних 
функционера и приватних 
интереса са њима повезаних 
лица 

  

Мера 2.1.2. Успоставити 
обавезу управљања пријављеним 
интересима јавних функционера 
и приватних интереса са њима 
повезаних лица 

  

Циљ 2.3. Смањење случајева 
сукоба интереса запослених у 
органима ЈЛС 

  

Мера 2.3.1. Општим актом 
регулисати ЈЛС материју 
сукоба интереса запослених у 
органима ЈЛС 

  

Мера 2.3.2.Формирати тело за 
примену правила о сукобу 
интереса запослених у органима 
ЈЛС 

  

Мера 2.3.3. Успоставити   
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капацитет тела за примену 
правила о сукобу интереса 
запослених у органима ЈЛС 
Мера 2.3.4. Успоставити 
координацију и механизам 
извештавања о управљању 
сукобом интереса између тела 
за примену правила о сукобу 
интереса запослених у органима 
ЈЛС и тела за праћење примене 
ЛАП-а 

  

Област 3.  
Разоткривање корупције кроз 
заштиту узбуњивача и кроз 
управљање пријавама и 
представкама корисника 
услуга на рад службеника и 
органа ЈЛС 

 Ова област се не разрађује у 
ЛАП-у пошто је иста уређена 
Законом о Агенцији за борбу 
против корупције и Законом о 
заштити узбуњивача 

Циљ 3.1. Постигнута пуна 
примена и праћење прописа у 
области заштите узбуњивача 

  

Мера 3.1.1. Успоставити 
механизам за праћење примене 
Закона о заштити узбуњивача 

  

Област 4:  
Однос између јединица локалне 
самоуправе и јавних служби, 
јавних предузећа и других 
организација које ЈЛС оснива и 
делом или у потпуности 
финансира и контролише 

  

Циљ 4.1. Отклоњени ризици од 
корупције у постојећем систему 
управљања јавним предузећима 
на локалном нивоу 

  

Мера 4.1.1. Прописати обавезу 
формирања листе кандидата са 
образложењем испуњености 
услова за чланове Надзорног 
одбора (НО) јавног предузећа 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера се већ спроводи 
навођењем образложења о 
испуњености услова кандидата 
за чланове НО у нацрту акта о 
именовању чланова НО који се 
доставља Општинском већу на 
утврђивање односно 
Скупштини општине на 



Strana	567								Broj	11	 									SLUŽBENI	LIST	OPŠTINE	KOVAČICA	 										20.decembar		2017.

7 
 

доношење 
Мера 4.1.2. Предвидети обавезу 
уређења поступка у којем 
надлежни орган јединице 
локалне самоуправе разматра 
предлоге НО са роковима за 
поступање 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера се већ спроводи: 
Поступак разматрања предлога 
за чланове НО уређен је 
Законом о јавним предузећима, 
Законом о локалној 
самоуправи, Статутом општине 
и Пословником скупштине 
општине 

Мера 4.1.3. Прописати услове и 
критеријуме за именовање 
чланова Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора 
јавних предузећа 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера се већ спроводи: 
Законом о јавним предузећима 
прописано је ко не може да 
буде члан комисије за 
спровођење конкурса за избор 
директора јавног предузећа 

Мера 4.1.4. Успоставити 
елементе управљања сукобом 
интереса чланова Комисије за 
спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера се већ спроводи: 
Законом о јавним предузећима 
прописана је обавеза 
потписивања изјаве о 
непостојању приватног 
интереса у вези са учесницима 
конкурса 

Мера 4.1.5. Обезбедити 
јавност рада Комисије за 
спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести: 
Законом о јавним предузећима 
(уређено је на други начин - 
увид у документацију) 

Мера 4.1.6. Смањити 
дискрециона овлашћења 
надлежног органа ЈЛС у 
процесу разрешења директора 
јавног предузећа 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести: 
Законом о јавним предузећима 
није дато овлашћење локалној 
самоуправи за прописивање 
критеријума и рока 

Мера 4.1.7. Прописати услове и 
критеријуме за именовање 
вршиоца дужности директора 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести:  
Законом о јавним предузећима 
прописани су услови и 
критеријуми 

Мера 4.1.8. Прописати 
поступак и рок за разматрање, 
односно давање сагласности на 
програм пословања јавног 
предузећа 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести: 
Законом о јавним предузећима 
прописани су поступци и рок 

Мера 4.1.9. Додатно 
прецизирати овлашћења 
оснивача да у случају 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера се већ спроводи на 
основу одлука о оснивању 
јавних предузећа 
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поремећаја у пословању јавног 
предузећа надлежни орган ЈЛС 
предузима мере којима ће се 
обезбедити услови за 
несметано обављање 
делатности од општег 
интереса 
Мера 4.1.10. Прописати услове, 
критеријуме и поступак за 
давање сагласности јавним 
предузећима за оснивање 
друштва капитала и улагање 
капитала у већ основана 
друштва, као и механизам 
одговорности у случајевима у 
којима руководиоци јавних 
предузећа избегну примену 
прописаних правила 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера се већ спроводи на 
основу одлука о оснивању 
јавних предузећа 

Мера 4.1.11. Прописати услове 
и критеријуме за одлучивање о 
оснивању више јавних предузећа 
за обављање исте делатности 
на подручју града и града 
Београда (Напомена: мера се 
односи само на оне ЈЛС које 
имају статус Града и на Град 
Београд, јер је ова могућност 
према Закону о јавним 
предузећим остављена само 
ЈЛС које имају тај статус) 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Сматра се да не постоји ризик 
за настанак корупције из 
разлога јер се оправданост и 
сврсисходност оснивања више 
јавних предузећа за обављање 
исте делатности на подручју 
општине свакако цени у 
поступку доношења одлуке о 
обављању комуналне 
делатности односно одлуке о 
оснивању јавног предузећа 

Циљ 4.2. Обезбеђена начела 
доброг управљања у односу 
између ЈЛС и других органа 
јавне власти (установа, 
служби, органа и организација) 
које оснива ЈЛС 

  

Мера 4.2.1. Обезбедити 
потпуну доступност 
информација о свим органима 
јавне власти које ЈЛС оснива и 
делом или у потпуности 
финансира или контролише 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 4.2.2. Успоставити Мера није преузета из Меру није могуће спровести: 
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обавезу спровођења јавног 
конкурса за избор руководилаца 
свих јавних служби, јавних 
предузећа и других организација 
за које је надлежна ЈЛС 

Модела ЛАП-а Законима којима се уређују 
области за које се оснивају 
јавне службе из надлежности 
Општине, односно законом 
којим се уређују јавна 
предузећа, уређени су поступак 
јавног конкурса за избор 
руководилаца 

Мера 4.2.3. Успоставити 
обавезу да се сви конкурси за 
избор органа управљања и 
чланова надзорних тела код 
којих ЈЛС о томе одлучује 
спроводе уз примену јасних и 
прецизних услова и критеријума 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести: 
Законом о јавним предузећима 
није дато овлашћење локалној 
самоуправи да уређује услове и 
критеријуме за избор органа 
управљања и чланова 
надзорних тела 

Мера 4.2.4. Успоставити 
механизме одговорности 
руководилаца и чланова 
управљачких и надзорних тела 
свих јавних служби, јавних 
предузећа и других организација 
које оснива ЈЛС 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 4.2.5. Успоставити 
механизам за сврсисходно 
управљање финансијама јавних 
предузећа, установа, органа и 
организација које оснива ЈЛС 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера се већ спроводи: 
Одлуком о буџету општине 
Ковачица успостављен је 
механизам за свсисходно 
управљање финансијама јавних 
предузећа, установа, органа и 
организација које оснива 
општина 

Мера 4.2.6. Увести обавезу 
објављивања докумената који 
се односе на управљање 
финансијама свих јавних 
служби, јавних предузећа и 
других организација које оснива 
ЈЛС 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести: 
Законом о јавним предузећима 
није дато овлашћење Локалној 
самоуправи да уређује 
објављивање докумената који 
се односе на управљање 
финансијама јавних предузећа 
које оснива општина 

Мера 4.2.7. Успоставити 
механизам грађанске контроле 
над управљањем финансијама 
органа јавне власти које оснива 
ЈЛС 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 
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Област 5:  
Јавно-приватна партнерства 
и концесије 

 Ова област се не разрађује у 
ЛАП-у пошто je оцењено да 
тренутно не постоји 
коруптивни ризик 

Циљ 5.1: Успостављени 
интерни механизми којима се 
отклањају ризици од корупције 
у примени прописа у области 
јавно приватних партнерстава 

  

Мера 5.1.1. Дефинисати 
локално специфичне области 
које могу бити предмет 
концесије 

  

Мера 5.1.2. Успоставити 
процедуру и критеријуме за 
давање сагласности на предлог 
пројекта ЈПП без елемената 
концесије, за усвајање предлога 
за доношење концесионог акта 
који припреми надлежно јавно 
тело и за давање сагласности 
на коначни нацрт јавног уговора 

  

Мера 5.1.3. Дефинисати услове 
и критеријуме у погледу 
именовања лица која чине 
стручни тим који израђује 
конкурсну документацију, врши 
процену вредности концесије, 
израђује студију оправданости 
давања концесије и предузима 
све остале радње које претходе 
поступку давања концесије. 

  

Мера 5.1.4. Успоставити 
елементе управљања сукобом 
интереса лица која чине 
стручни тим описан у 
претходној мери 

  

Област 6:  
Управљање јавном својином 
ЈЛС 

  

Циљ 6.1. Успостављени 
механизми за управљање 
имовином у својини ЈЛС 
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Мера 6.1.1. Општим актима 
регулисати процедуре стицања 
и располагања имовином у 
својини ЈЛС 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 6.1.2. Успоставити 
регистар јавне својине ЈЛС 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 6.1.3. Обезбедити 
јавност регистра јавне својине 
ЈЛС 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 6.1.4. Успоставити 
правни оквир (односно 
унапредити постојећи тамо где 
он већ постоји) који се односи 
на управљање робним резервама 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести: 
Општина Ковачица нема робне 
резерве 

Област 7:  
Управљање донацијама које 
прима ЈЛС 

  

Циљ 7.1. Отклоњене околности 
и могућност утицаја на рад 
органа ЈЛС кроз давање 
донација 

  

Мера 7.1.1. Прописати обавезу 
претходног утврђивања 
оправданости и исплативости 
донација које прима ЈЛС 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 7.1.2. Прописати обавезу 
претходног утврђивања да ли 
постоји потенцијални, 
перципирани или стварни сукоб 
интереса приликом пријема 
донације 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 7.1.3. Прописати обавезу 
праћења наменског коришћења 
средстава из донација 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 7.1.4. Прописати обавезу 
израде и објављивања 
извештаја о реализацији 
донације 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 7.1.5. Прописати обавезу Мера је у потпуности  
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формирања јединственог јавног 
регистра који би садржао 
податке о свим донацијама ЈЛС 
и њиховом коришћењу 

преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

Област 8.  
Регулација административних 
процедура и унапређење 
контроле процедура за 
остваривање права и 
регулисање обавеза корисника 
услуга ЈЛС 

 Ова област се не разрађује у 
ЛАП-у пошто je оцењено да су 
процедуре на таквном нивоу да 
је коруптивни ризик сведен на 
минимум 

Циљ 8.1. Повећана 
транспарентност 
административних процедура 
за остваривање права и 
регулисање обавеза корисника 
услуга ЈЛС 

  

Мера 8.1.1. Обезбедити 
потпуну доступност 
информација о свим 
административним 
процедурама за остваривање 
права и регулисање обавеза 
корисника услуга ЈЛС 

  

Циљ 8.2. Отклоњени ризици од 
корупције у административним 
процедурама чије је регулисање 
у надлежности ЈЛС 

  

Циљ 8.3.Унапређен систем 
контроле спровођења 
административних процедура 
за остваривање права и обавеза 
корисника услуга ЈЛС 

  

Мера 8.3.1.Усвојити интерни 
акт којим се регулишу 
процедуре контроле спровођења 
административних процедура 
за остваривање права и обавеза 
корисника услуга ЈЛС кроз 
контролу предмета 

  

Мера 8.3.2. У складу са 
интерним актом, усвојити 
годишњи план и програм 

  



Strana	573								Broj	11	 									SLUŽBENI	LIST	OPŠTINE	KOVAČICA	 										20.decembar		2017.

13 
 

контроле предмета 
Мера 8.3.3. У складу са 
интерним актом, израдити и 
објавити извештај о 
спроведеној  контроли 

  

Област 9:  
Развој програма помоћи и 
солидарности за остваривање 
потреба особа са 
инвалидитетом и за заштиту 
права осетљивих група 

  

Циљ 9.1. Смањење 
дискреционих овлашћења 
надлежних служби и органа 
ЈЛС у процесу доношења одлуке 
о избору програма и/или циљних 
група за које се спроводи додела 
помоћи 

  

Мера 9.1.1. Спровести анализу 
усаглашености програма за 
доделу помоћи са стратешким 
и развојним документима ЈЛС 
или са другим 
прописима/документима на 
националном нивоу који ЈЛС 
прописују обавезе да спроводе 
овакве врсте програма 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 9.1.2. Успоставити 
обавезу да се сви програми за 
доделу помоћи усагласе са 
стратешким и развојним 
документима ЈЛС или са другим 
прописима/документима који 
ЈЛС прописују обавезе да 
спроводе овакве врсте програма 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Циљ 9.2. ЈЛС на редовној 
основи сарађује са 
организацијама цивилног 
друштва (ОЦД)/другим 
локалним актерима у правцу 
боље координације у процесу 
доделе помоћи 

  

Мера 9.2.1. Прописати обавезу Мера је у потпуности  
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укључивања организација 
цивилног друштва (ОЦД)/других 
актера у процес припреме, 
спровођења и контроле 
програма за доделу помоћи 

преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

Циљ 9.3. Повећана 
транспарентност у процесу 
доделе помоћи 

  

Мера 9.3.1. Прописати обавезу 
да се сви елементи програма 
јавно објављују, у складу са 
прописима који обезбеђују 
заштиту података о личности 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера је већ спроведена: 
Правилником о начину и 
поступку остваривања права на 
доделу средстава из буџета 
општине Ковачица за програме 
и пројекте удружења у области 
друштвеног и хуманитарног 
рада (Службени лист општине 
Ковачица)  

Циљ 9.4. Отклоњени ризици за 
настанак сукоба интереса у 
процесима доделе помоћи 

  

Мера 9.4.1. Успоставити 
елементе управљања сукобом 
интереса чланова комисија 
и/или лица (службеника) који 
спроводе поступке за доделу 
помоћи 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Област 10:  
Додела средстава из буџета 
ЈЛС за остваривање јавних 
интереса локалне заједнице 

  

Циљ 10.1. Повећање 
транспарентности, 
одговорности и контроле над 
процесом доделе средстава 
удружењима грађана 

  

Мера 10.1.1. Успоставити 
обавезу дефинисања јавног 
интереса који се остварује 
програмима који реализују 
удружења, односно 
успоставити обавезу да се 
сваки програм позива на већ 
дефинисан јавни интерес 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 
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Мера 10.1.2. Успоставити 
целовит и заокружен интерни 
правни оквир на нивоу ЈЛС који 
регулише суфинансирање 
програмa од јавног интереса 
које реализују удружења 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 10.1.3. Обезбедити пуну 
транспаретност процеса 
суфинансирања програмa од 
јавног интереса које реализују 
удружења 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 10.1.4. Успоставити 
елементе управљања сукобом 
интереса чланова конкурсне 
комисије која спроводи конкурс 
за суфинансирање програмa од 
јавног интереса које реализују 
удружења 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 10.1.5. Обезбедити 
обавезне елементе 
мониторинга, евалуације и 
финансијске контроле над 
програмима од јавног интереса 
које реализују удружења 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Циљ 10.2. Повећање 
транспарентности, 
одговорности и контроле над 
процесом спровођења конкурса 
за суфинансирање пројеката у 
области јавног информисања 

  

Мера 10.2.1. Дефинисати јавни 
интерес у области јавног 
информисања који је у складу са 
специфичностима локалне 
заједнице 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера се већ спроводи:  
у сваком појединачном јавном 
позиву се ближе дефинише 
јавни интерес у области 
информисања 

Мера 10.2.2. Успоставити 
обавезу детаљније и прецизније 
регулације процеса спровођења 
конкурса за суфинансирање 
пројеката у области јавног 
информисања 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести: 
Законом о јавном 
иинформисању и медијима и 
Правилником о 
суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања 
(Службени гласник РС) није 
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дато овлашћење локалној 
самоуправи да донесе такав акт 

Мера 10.2.3. Обезбедити пуну 
транспаретност конкурса за 
суфинансирање пројеката у 
области јавног информисања 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

 

Меру није могуће спровести: 
Законом о јавном 
иинформисању и Правилником 
о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања 
(Службени гласник РС) уређен 
је начин објављивања 
докумената који настају у току 
спровођења конкурса 

Мера 10.2.4. Успоставити 
елементе управљања сукобом 
интереса чланова конкурсне 
комисије која спроводи конкурс 
за суфинансирање пројеката у 
области јавног информисања 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

 

Меру није могуће спровести: 
Законом о јавном 
иинформисању и Правилником 
о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања 
(Службени гласник РС) уређен 
је састав конкурсне комисије 

Мера 10.2.5. Обезбедити 
обавезне елементе 
мониторинга, евалуације и 
финансијске контроле над 
пројектима у области јавног 
информисања који се 
финансирају из јавних извора 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести: 
Законом о јавном 
иинформисању и Правилником 
о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања 
(Службени гласник РС) 
уређени су елементи 
мониторинга, евалуација и 
финансијске контроле над 
пројектима од јавног интереса 
у области информисања 

Област 11:  
Инспекцијски надзор 

  

Циљ 11.1. Смањење 
дискреционих овлашћења и већа 
транспарентност у поступању 
инспекцијских служби 

  

Мера 11.1.1. Прописати 
посебне елементе процене 
ризика и учесталост вршења 
инспекцијског надзора на основу 
процене ризика из изворне 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 
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надлежности ЈЛС 
Мера 11.1.2. Прописати обавезу 
усвајања процедуре за процену 
посебних ризика који су 
специфични за сваку локалну 
заједницу 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 11.1.3. Објављивати 
посебне елементе процене 
ризика и учесталост вршења 
инспекцијског надзора на основу 
процене ризика из изворне 
надлежности, као и процедуру 
за процену посебних ризика који 
су специфични за сваку локалну 
заједницу 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Циљ 11.2. Унапређење система 
координације и унутрашње 
контроле инспекцијских служби 

  

Мера 11.2.1. Одредити орган, 
унутрашњу организациону 
јединицу или тело које 
координира инспекцијски надзор 
над пословима из изворне 
надлежности ЈЛС 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера је већ спроведена : 
донето је Решење о образовању 
комисије за координацију 
инспекцијског надзора над 
пословима из изворне 
надлежности општине 
Ковачица 

Мера 11.2.2. Организовати 
унутрашњу контролу 
инспекције из изворне 
надлежности ЈЛС 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица  

 

Мера 11.2.3. Прописати облике, 
учесталост и начин вршења 
унутрашње контроле 
инспекције из изворне 
надлежности ЈЛС 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица  

 

Област 12:  
Просторно и урбанистичко 
планирање и изградња 

  

Циљ 12.1. Отклањање ризика 
корупције у раду комисија и 
других органа ЈЛС који су 
надлежни у области 
просторног и урбанистичког 
планирања и изградње 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера је већ спроведена : 
донета је Одлука о утврђивању 
доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта 
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Мера 12.1.1. Прописати 
процедуру одлучивања о давању 
статуса 
објекта од посебног значаја за 
развој Општине 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

 

Мера 12.1.2. Прописати услове 
и критеријуме за одређивање 
додатних погодности за 
плаћање доприноса за објекте 
од посебног значаја за развој 
Општине 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

 

Мера 12.1.3. Детаљније 
прописати процедуру 
одлучивања надлежног органа 
општине о потврђивању или 
одбијању урбанистичког 
пројекта 

  

Област 13:  
Формирање радних тела на 
нивоу јединица локалне 
самоуправе 

 Ова област се не разрађује у 
ЛАП-у пошто је иста уређена 
општим актима општине 
(Статут општине, Пословник 
Скупштине општине Ковачица) 

Циљ 13.1. Успостављен систем 
одговорности и контроле у 
процесу формирања и рада 
радних тела на нивоу ЈЛС 

  

Мера 13.1.1. Успоставити 
обавезу дефинисања циљева, 
задатака (активности) и 
рокова у којима радно тело 
остварује задатке, односно у 
којима извештава оснивача о 
свом раду 

  

Мера 13.1.2. Успоставити 
обавезу навођења правног 
основа за формирање сваког 
појединачног радног тела 

  

Мера 13.1.3. Усвојити 
обавезујуће услове и 
критеријуме приликом 
именовања чланова радних тела 

  

Мера 13.1.4. Регулисати 
питање накнада за рад у 
радним телима 
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Мера 13.1.5. Успоставити 
обавезу доношења одлуке о 
формирању сваког радног тела 
претходи анализа постојећег 
институционалног оквира за 
конкретну област 

  

Циљ 13.2. Повећана 
транспарентност у процесу 
формирања и рада радних тела 
на нивоу ЈЛС 

  

Мера 13.2.1. Обезбедити 
потпуну доступност 
информација о свим радним 
телима на нивоу ЈЛС 

  

Област 14.  
Јавне набавке 

  

Циљ 14.1. Смањење и контрола 
дискреционих овлашћења 
приликом доношења одлука о 
типу јавних набавки које ће 
бити расписан 

  

Мера 14.1.1. Успоставити 
обавезу додатног образложења 
околности, потребе и 
оправданости за спровођење 
мешовитих јавних набавки 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера је већ спроведена: 
донети су интерни акти којима 
је ближе уређен поступак јавне 
набавке унутар наручиоца 

Мера 14.1.2. Успоставити 
обавезу да се у случају јавних 
набавки мале вредности 
(вредности мање од 500.000 
динара) позив за достављање 
понуде упућује најмање једном 
понуђачу који врши делатност 
која је предмет јавне набавке, а 
да уколико то није могуће, 
обавезно постоји образложење 
такве одлуке 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера је већ спроведена: 
донети су интерни акти којима 
је ближе уређен поступак јавне 
набавке унутар наручиоца 

Мера 14.1.3. Упоставити 
обавезу дефинисања разлога 
хитности 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести. 
Законом о јавним набавкама су 
уређени сви услови и поступак  
јавне набавке у случају 
хитности – преговарачки 
поступак без објављивања 
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позива 
Мера 14.1.4. Успоставити 
обавезу дефинисања „других 
одговарајућих начина 
доказивања који може 
обухватити и техничку 
документацију произвођача“ 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера је већ спроведена: 
донети су интерни акти којима 
је ближе уређен поступак јавне 
набавке унутар наручиоца 

Циљ 14.2. Повећање поступка 
транспарентности и контроле 
јавних набавки 

  

Мера 14.2.1. Успоставити 
обавезу да се сва документа 
која настају у поступцима 
јавних набавки јавно објављују 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести. 
Законом о јавним набавкама је 
уређено објављивање 
докумената која настају у 
поступцима јавних набавки 

Мера 14.2.3. Дефинисати врсте 
јавних набавки које спроводи 
ЈЛС а у којима је обавезно 
укључивање представника 
јавности - грађанског 
посматрача 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Меру није могуће спровести: 
(не предвиђа примену ове мере 
за мале наручиоце) 

Област 15.  
Јачање интерних механизама 
финансијске контроле 

  

Циљ 15.1. Успостављен 
ефикасан систем интерне 
ревизије на нивоу ЈЛС 

  

Мера 15.1.1. Израдити анализу 
потреба, ресурса и капацитета 
ЈЛС за успостављање система 
интерне ревизије, у складу са 
Правилником о заједничким 
критеријумима за организовање 
и стандардима и 
методолошким упутствима за 
поступање и извештавање 
интерне ревизије у јавном 
сектиру („Службени гласник 
РС” бр. 99/11 i 106/13) 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 15.1.2. Успоставити 
нормативне, организационе, 
кадровске, материјалне и 
техничке претпоставке за 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
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успостављање система 
интерне ревизије, у складу са 
резултатима анализе потреба, 
ресурса и капацитета ЈЛС 

ЛАП-а општине Ковачица 

Мера 15.1.3. Обезбедити 
ефикасно функционисање 
система интерне ревизије 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Циљ 15.2. Успостављен 
ефикасан систем финансијског 
управљања и контроле 

  

Мера 15.2.1. Израдити анализу 
потреба, ресурса и капацитета 
ЈЛС за успостављање система 
финансијског управљања и 
контроле, у складу са 
Правилником  
о заједничким критеријумима и 
стандардима за успостављање, 
функционисање и извештавање 
о систему финансијског 
управљања и контроле у јавном 
сектору (“Службени гласник 
РС”, бр. 99/11 od 27.12.2011. 
године) 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 15.2.2. Успоставити 
нормативне, организационе, 
кадровске, материјалне и 
техничке претпоставке за 
успостављање система 
финансијског управљања и 
контроле, у складу са 
резултатима анализе потреба, 
ресурса и капацитета ЈЛС 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 15.2.3. Обезбедити 
ефикасно функционисање 
система финансијског 
управљања и контроле 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Циљ 15.3. Ојачан систем 
контроле буџетских средстава 
корисника буџета ЈЛС 

  

Мера 15.3.1. Израдити анализу Мера је у потпуности  
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потреба, ресурса и капацитета 
ЈЛС за јачање службе за 
буџетску инспекцију коју оснива 
ЈЛС у складу са Законом о 
буџетском систему (“Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-испр., 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) 

преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

Мера 15.3.2. Обезбедити 
ефикасно функционисање 
службе за буџетску инспекцију 
коју оснива ЈЛС у складу са 
Законом о буџетском систему и 
у складу са резултатима 
анализе потреба, ресурса и 
капацитета ЈЛС 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера је делимично спроведена 
доношењем Одлуке о 
образовању буџетске 
инспекције и формирањем 
Службе за буџетску инспекцију 
у складу са Законом о 
буџетском систему 

Област 16:  
Јачање механизама грађанског 
надзора и контроле у процесу 
планирања и реализације 
буџета ЈЛС 

  

Циљ 16.1. Успостављен 
ефикасан систем информисања 
и укључивања јавности у процес 
планирања и надзора над 
трошењем локалног буџета 

  

Мера 16.1.1. Успоставити 
обавезу информисања јавности 
о фазама и току буџетског 
циклуса 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 16.1.2. Успоставити 
обавезу адекватног укључивања 
заинтересоване јавности у 
процес планирања и припреме 
буџета 

Мера је делимично 
преузета из Модела ЛАП-
а 

Мера се делимично примењује 
у пракси прибављањем 
предлога у току израде нацрта 
буџета путем месних заједница 

Мера 16.1.3. Успоставити 
обавезу извештавања јавности 
о реализацији локалног буџета 

Мера није преузета из 
Модела ЛАП-а 

Мера се већ спроводи у пракси 
објављивањем извештаја о 
остварењу буџета 
(шестомесечни и 
деветомесечни) и завршног 
рачуна на знавинчној интернет 
страници општине Ковачица 
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Мера 16.1.4. Успоставити 
обавезу редовне израде 
Грађанског водича кроз буџет 
локалне самоуправе 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Област 17.  
Обезбеђивање правних, 
институционалних, 
организационих и техничких 
претпоставки за координацију 
спровођења и праћење примене 
ЛАП-а 

  

Циљ 17.1. Обезбеђене правне, 
институционалне, 
организационе и техничке 
претпоставке за праћење 
примене ЛАП-а 

  

Мера 17.1.1. Одредити 
лице/тело на нивоу ЈЛС које је 
задужено за координацију 
одговорних субјеката у 
спровођењу активности из 
ЛАП-а 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 17.1.2. Формирати 
Комисију за избор чланова тела 
за праћење примене ЛАП-а 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 17.1.3. Именовати 
чланове тела за праћење 
примене ЛАП-а, односно 
усвојити акт о формирању 
тела за праћење примене ЛАП-а 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 17.1.4. Обезбедити 
неопходне техничке, кадровске и 
материјалне услове за рад тела 
за праћење примене ЛАП-а 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 

 

Мера 17.1.5. Усвојити акте о 
раду тела за праћење примене 
ЛАП-а 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица  

 

Мера 17.1.6. Усвојити акт о 
начину праћења примене ЛАП-а 

Мера је у потпуности 
преузета из Модела ЛАП-
а, односно постала је део 
ЛАП-а општине Ковачица 
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5. Осврт на јавну расправу која је организована у процесу израде ЛАП-а 
 

Саопштење медијима поводом јавне расправе о Нацрту Локалног антикорупцијског 
плана Општине Ковачица објављено је на интернет страници општине Ковачица на свим 
језицима који су у службеној употреби у складу са Статутом општине Ковачица (српски, 
словачки, румунски и мађарски). Такође саопштење је објављено и на огласној табли свих 
насељених места наше општине. 

Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Ковачица упућен је на јавну 
расправу 20. новембра 2017. године.  
Јавна расправа је спроведена у периоду од 20.11.2017. године до 28.11.2017. године до 
24,00 часова, објављивањем Нацрта ЛАП-а на званичној интернет страници општине 
Ковачица www.kovacica.org. 

Примедбе и сугестије на текст Нацрта ЛАП-а могле су се давати преко назначене 
електронске адресе (radnagrupa.lap@kovacica.org). 
У току јавне расправе није било примедби и сугестија на Нацрт ЛАП-а. 
 

6. Закључак 
 

Пошто на Нацрт није било примедби и сугестија Локални антикорупцијски план 
(ЛАП) се финализира и Извештај се заједно са финализираним ЛАП-ом достављају 
Председнику општине Ковачица на даље поступање. 

Радна група за израду ЛАП-а општине Ковачица : 
 

1. Шимак Николета, председник 
 
__________________________ 
         

2. Фос Ана, заменик председника 
 
__________________________ 
 

3. Алексић Душанка, члан 
 
__________________________ 
 

4. Текијашки Јадранка, члан 
 
__________________________ 
 

5. Бубесков Тања, члан 
 
__________________________ 
 

6.  Стојановић Ранко, члан 
 
__________________________ 
 

7. Секулић Мартина, члан 
 
__________________________ 
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На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – 
др. закон и 108/2016)  члана 6. 7. и 12. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 
99/2015 и 42/2017), члана 35 Статута општине Ковачица ( 
„ Сл.лист општине Ковачица“ број 13/08 и 9/09), члана 2 
Одлуке о прибаваљању, коришћењу,располагању и 
управљању стварима у јавној својини општине Ковачица, 
( „ Сл.лист општине Ковачица“  број 9/13), члана 7 
Одлуке о давању у закуп пословног простора ( „ Сл.лист 
општине Ковачица“ број 7/16), Скупштина општине 
Ковачица на седници одржаној 20.12.2017. године донела 
је 

 
О Д Л У К У  

 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА И РАСПИСИВАЊУ 

ЈАВНОГ ОГЛАСА  
 

Члан 1. 
 

Покреће се поступак издавања у закуп пословног 
простора - непокретности у јавној својини општине 
Ковачица са правом коришћења Дома здравља Ковачица, 
методом прикупљања писаних понуда на временски 
период од 10 година, и то:  
 
1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР- у згради Дома здравља 

Ковачица улица Штурова број 42 на парцели број 
908 /4 КО Ковачица, укупне површине 71,64 м2; 

 
2. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља 

Дебељача, улица Серво Михаља број 37 на працели 
601/1 КО Дебељача, укупне површине 109,20м2 

 
3. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља 

Црепаја, улица Трг ослобођења број 2 на працели 
број 1203/1  КО Црепаја, укупне површине 63,40 м2 

 
4. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља 

Падина, улица Трг ослобођења број 26, на працели 
број 3  КО Падина, укупне површине 120,20 м2 

 
5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља 

Самош, улица Маршала Тита број 30, на працели 
број 660/3  КО Самош, укупне површине 36,30 м2 

 
6. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља 

Идвор, улица Михајла Пупина број 44а, на працели 
број 312  КО Идвор, укупне површине 33 м2 

 
7. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља 

Уздин, улица Тудора Владимисрескуа  број 178, на 
працели број 1331  КО Уздин, укупне површине 
67,13 м2 

  
 Укупна површина пословног простора који се даје у 
закуп износи 500,87 м2. 

 
Члан 2.  

Почетни износ закупнине за укупну повришну  пословног 
простора из члана 1 ове одлуке износи 150.000,00 динара 

месечно. 
 

Члан 3. 
 

Поступак издавања у закуп пословног простора из члана 
1 ове одлуке спровешће стална комисија за спровођење 
поступка издавања у закуп, прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини општине Ковачица 
образована Закључком Општинског већа Општине 
Ковачица број 06-98-12/17-01 од 14.12.2017. године у 
саставу:  
 

1. Булик Мариус из Уздина – Председник комисије 
2. Сјанта Златко из Ковачице – члан комисије, и  
3. Стојков Душан из Ковачице – члан комисије. 

 
Члан 4. 

 
Комисија је дужна да након спроведеног поступка 
издвања у закуп методом прикупљања писаних понуда 
пословног простора из члана 1 ове одлуке, сачини 
записник и исти достави одељењу општинске управе 
надлжном за имовинско правне послове ради доношења 
решења о избору најповољнијег понуђача. 
 

Члан 5. 
 

По коначности решења о избору најповољнијег понуђача 
одељење општинске управе надлежно за имовинско 
правне послове доставиће исто општинском већу 
општине Ковачица ради даљег поступања у циљу 
доношења одлуке о давању у закуп пословног простора. 
 

Члан 6. 
 

Текст јавног огласа за прикупљање писаних понуда, 
гласи:  
 

ЈАВНИ ОГЛАС 
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА 
МЕТОДОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА 

  

1.) Издаје се у закуп пословни простор на којем право 
јавне својине има Општина Ковачица,а право коришћења 
Дом здравља Ковачица,  методом прикупљања писаних 
понуда, на период од 10 година, и то: 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР- у згради Дома здравља 
Ковачица улица Штурова број 42 на парцели број 908 /4 
КО Ковачица, укупне површине 71,64 м2; 

 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља 
Дебељача, улица Серво Михаља број 37 на працели 601/1 
КО Дебељача, укупне површине 109,20м2 
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ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља 
Црепаја, улица Трг ослобођења број 2 на працели број 
1203/1  КО Црепаја, укупне површине 63,40 м2 
 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља 
Падина, улица Трг ослобођења број 26, на працели број 3  
КО Падина, укупне површине 120,20 м2 
 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Самош, 
улица Маршала Тита број 30, на працели број 660/3  КО 
Самош, укупне површине 36,30 м2 
 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Идвор, 
улица Михајла Пупина број 44а, на працели број 312  КО 
Идвор, укупне површине 33 м2. 
 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Уздин, 
улица Тудора Владимисрескуа  број 178, на працели број 
1331  КО Уздин, укупне површине 67,13 м2 
 
Укупна површина пословног простора који се даје у 
закуп износи 500,87 м2. 
 
Пословни простор се издаје у виђеном стању. 
 
 
2.) Почетни износ закупнине за укупну повришну  
пословног простора из тачке 1.овог огласа,  у складу са 
Одлуком о давању у закуп пословног простора („Сл.лист 
Општине Ковачица“ бр.7/16) износи 150.000,00 рсд  за 
период од месец дана.Уговор о закупу пословног 
простора се закључује на период од 10 година. 
 
Закупац је обавезан да у закупљеним непокретностима 
обавља делатност трговине фармацеутским производима 
на мало у апотекама 
 
3.)Издавање у закуп наведеног пословног простора 
обавиће се путем прикупљања писмених понуда. Сва 
заинтересована лица, лично или путем поште, могу 
учествовати на надметању. 

4.) Јавни оглас биће објављен  у средствима јавног 
информисања, на огласној табли и интернет 
страници Општине Ковачица. 

5.) Заинтересована лица могу погледати пословни 
простор који се даје у закуп у време трајања јавног 
оглашавања, сваког радног дана уз претходну најаву 
председнику Комисије за издавање у закуп, отуђење и 
прибављање непокретности у јавној својини општине 
Ковачица, на број телефона 062/844-22-47. 

6.) Писмене понуде се примају од дана објављивања 
огласа, односно од 22.12.2017.године до 
03.01.2018.године до 12.00 часова, без обзира на начин 
доставе. Понуда се предаје на писарници услужног 
центра општине Ковачица у ул.М.Тита бр. 50, у 
затвореној коверти, на име – КОМИСИЈА за издавање у 
закуп пословног простора, са назнаком “Пријава на 
Оглас за јавно надметање - пословни простор у 
Домовима здравља” -НЕ ОТВАРАТИ. Или поштом на 
адресу : Општина Ковачица, Маршала Тита бр. 50, 
Комисија за издавање у закуп, отуђење И прибављање 

непокретности у јавној својини општине Ковачица , са 
назнаком ”Пријава за Оглас за јавно надметање – 
пословни простор у Домовима здравља” – НЕ 
ОТВАРАТИ. Рок за прикупљање писаних понуда истиче 
03.01.2018. године у 12 часова, понуде које буду 
достављене по истеку рока неће се уважити.  
 
7.) Уз писану понуду, у истој коверти, обавезно је 
доставити основне податке о заинтересованом физичком 
лицу, предузетнику или правном лицу и то: 

- за физичка лица фотокопију личне карте, 

- за предузетнике фотокопију личне карте, 
оверену  фотокопију решења о упису у Агенцији за 
привредне регистре и потврду о ПИБ-у, 

- за правна лица оверену  фотокопију решења о упису у 
Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у, као 
и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве 
приликом отварања понуда. 

- доказ о уплати депозита, 

- доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа, 
пореза на имовину, накнаде за грађевинско земљиште и 
комуналне таксе или уверење да не постоји обавеза 
плаћања. 

- доказ да Понуђач није био кривично осуђиван. 

8.)Депозит на име учешћа у јавном надметању  износи  у 
висини једне  утврђене почетне месечне закупнине за 
пословни простор, односно 150.000,00 дин. који се 
уплаћује на дан отварања писмених понуда на благајни 
општине Ковачица – 2. спрат , канцеларија бр. 32 а доказ 
о уплати се доставља пре отварања понуда. 
 
9.) Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве 
се одбацују и неће бити узимани у обзир.  

10.)Поступак прикупљања писмених понуда ће се 
сматрати успелим и у случају достављања једне 
благовремене и потпуне понуде ако је понудио најмање 
почетну висину закупнине. Уколико једини Понуђач 
одустане од своје понуде, губи право на враћање 
депозита. 

11.)Понуђач који је учинио најповољнију понуду, 
обавезан је да потпише изјаву да је понудио највиши 
износ закупнине са назнаком понуђеног износа. 

12.)Лице које је понудило највиши износ закупнине 
пословног простора је дужно да у року од седам  дана од 
дана доношења одлуке скупштине општине Ковачица о 
давању у закуп пословног простора, закључи Уговор о 
закупу пословног простора. 

13.)Уколико лице из тачке 12.овог огласа не закључи 
Уговор о закупу пословног простора  у року од седам 
дана од дана доношења одлуке о давању у закуп 
пословног простора, губи право на повраћај депозита 
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који је уплатио за учешће у јавном надметању, а 
Општинско веће ће упутити предлог скупштини општине 
Ковачица,да без расписивања новог огласа донесе 
одлуку  о давању у закуп пословног простора  првом 
следећем учеснику који је понудио највишу закупнину. 

У случају да и он одбије да закључи уговор, општинско 
веће ће предложити скупштини општине Ковачица да 
донесе  нову одлуку о расписивању огласа за давање у 
закуп пословног простора.Средства на име депозита за 
учешће у јавном надметању се у том случају не враћају. 

14.)Учесницима који нису стекли статус  закупца или 
другог најповљнијег понуђача, депозит се враћа истог 
дана након одржавања јавног надметања, до 16.00 часова, 
на благајни општине Ковачица. 

15.)Лице коме је пословни простор издат у закуп 
обавезно је да: користи пословни простор у складу са 
наменом  која је утврђена уговором, не даје пословни 
простор у подзакуп односно не даје на коришћење 
другом лицу, у одређеном року плаћа закупнину,  на дан 
закључења уговора о закупу пословног простора на 
рачун закуподавца уплати 6 (шест) месечних закупнина 
на име уредног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, 
преда пословни простор у исправном стању након истека 
времена закупа, надокнади евентуалну штету насталу у 
пословном простору која је настала за време коришћења. 

16.) Понуђач, осим услова из тачке 7. овог Огласа, мора 
да испуњава и следеће услове, као и да уз понуду у истој 
коверти достави  : 

- Доказ да управља са најмање 20 апотека, ( АПР , 
Фискалне касе и сл.) 

- Да Понуђач обаваља послове апотекарске делатности. 
(АПР, судски регистар ) 

- Да Понуђач обавља послове апотекарске делатности 
најмање 8 година, односно да наведене послове обавља 
од пре 01.01.2010. па до дана подношења понуде 
непрекидно. ( АПР, судски регистар )  

- Да рачун Понуђача није био у блокади у целкупном 
периоду свог пословања. ( Потврда банке или АПР ) 

- Да Понуђач има најмање 50 радника у претходна 3 ( три 
) месеца. ( Образац МА за запослене )  

- Својеручно потписану и оверену изјаву да ће  
обезбедити првенство у запошљавању дипл. фармацеута 
и фармацеутских техничара запослених у Дому здравља 
Ковачица и да има намеру да преузме материјална 
средства (лекове и санитетски материјал) које Дом 
здравља Ковачица поседује на дан закључења уговора о 
закупу.  
 
17.) Обавеза Закупца јесте, да за цели период трајања 
закупа, у закупљеним објектима – пословним 
просторима, обавља делатност апотека - трговина 
фармацеутским производима на мало, што је битан 

елеменат уговора. Ако Закупац престане да обавља 
делатност у закупљеном простору пре истека рока од 10 
година на који период је закључен уговор о закупу, 
уговор се раскида, без права Закупца да тражи повраћај 
припадајућег дела закупнине. 
 
Сви радови који излазе из оквира редовног одржавања 
простора могу се извршити само уз писмену сагласност 
закуподавца. 

. 
Закупац је у обавези да приликом заснивања радног 
односа са запосленима који ће обављати  послове 
фармацеутске струке обезбеди приоритет за запослене у 
Дому здравља Ковачица а који раде на пословима дипл. 
фармацеута и фармацеутских техничара. 
 
18) Отварање понуда  ће се одржати 03.01.2018. године 
са почетком у 13 часова у скупштинској Сали, на 2. 
спрату у згради општине Ковачица ул.М.Тита бр. 50. 
 

Члан 7. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р. 
       

О б р а з л о ж е њ е  
 
Полазећи од предлога Управног одбора Дома 

здравља Ковачица, као органа уписаног титулара права 
коришћења на наведеном пословном простору у јавној 
својини Општине Ковачица, те потребе 
комерцијализације истог, а имајући у виду да је вредност 
целокупног располагања за период закупа од 10 година 
изнад 10.000.000,оо динара, предложено је Скупштини 
општине Ковачица да покрене поступак давања у закуп 
наведеног пословног простора и усвоји текст јавног 
огласа.  
 Због природе располагања стварима у јавној 
својини Општине Ковачица, те спровођења поступка у 
складу са Законом о јавној својини и Уредбом о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда, као и због заштите јавног интереса и 
даљег несметаног функционисања Дома здравља 
предлаже се ступање на снагу ове Одлуке као у члану 7. 
 Имајући у виду да су испуњени услови за 
располагање наведеним пословним простором, предлаже 
се Скупштини општине Ковачица да донесе одлуку као у 
предложеном тексту.    
      
111 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл.лист Општине Ковачица“ бр.13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на  седници одржаној 
дана  20.12.2017. године донела је 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
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о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Црепаја 

за 2016. годину 
 

I. 
УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Месне заједнице 

Црепаја за 2016. годину, усвојен на седници Савета 
Месне заједнице Црепаја дана 22.02.2017. године.  
 

II. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
112 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл.лист Општине Ковачица“ бр.13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на  седници одржаној 
дана  20.12.2017. године донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Уздин 

за 2016. годину 
 
 

I. 
УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Месне заједнице 

Уздин за 2016. годину, усвојен на седници Савета Месне 
заједнице Уздин дана 26.02.2017. године.  
 
 

II. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
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На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл.лист Општине Ковачица“ бр.13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на  седници одржаној 
дана  20.12.2017. године донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Самош 

за 2016. годину 
 

I. 
УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Месне заједнице 

Самош за 2016. годину.  
 

II. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
114 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл.лист Општине Ковачица“ бр.13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на  седници одржаној 
дана  20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Идвор 

за 2016. годину 
 

I. 
УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Месне заједнице Идвор за 
2016. годину, усвојен на седници Савета Месне заједнице 

Идвор дана 27.02.2017. године.  
 

II. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
115 
 
На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл.лист Општине Ковачица“ бр.13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на  седници одржаној 
дана  20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице 

Ковачица за 2016. годину 
 

I. 
УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Месне заједнице 

Ковачица за 2016. годину, усвојен на седници Савета 
Месне заједнице Ковачица дана 15.04.2017. године.  
 

II. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
116 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл.лист Општине Ковачица“ бр.13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на  седници одржаној 
дана  20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Падина 

за 2016. годину 
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I. 

УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Месне заједнице 
Падина за 2016. годину. 
 

II. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
117 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Програм пословања  Јавног 

предузећа „Наш стан“ Ковачица за 2018. годину 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

пословања Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица за 
2018. годину, усвојен на седници Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица дана 29.11.2017. 
године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
118 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Програм пословања  Јавног 
предузећа Пословно – рекреативни центар „Релакс“ 

Ковачица за 2018. годину 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

пословања Јавног предузећа Пословно – рекреативни 
центар „Релакс“ Ковачица за 2018. годину, усвојен на 
седници Надзорног одбора Јавног предузећа Пословно – 
рекреативни центар „Релакс“ Ковачица дана 28.11.2017. 
године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
 

ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
119 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Програм пословања  Јавног 

комуналног предузећа „Елан“ Ковачица за 2018. 
годину 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа „Елан“ 
Ковачица за 2018. годину, усвојен на седници Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Елан“ Ковачица 
дана 30.11.2017. године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 

ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
120 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Програм пословања  Јавног 

комуналног предузећа „Падина“ Падина за 2018. 
годину 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа „Падина“ 
Падина за 2018. годину, усвојен на седници Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Падина“ Падина 
дана 08.12.2017. године. 

 
Члан 2. 

Закључак објавити у „Службеном листу 
Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
121 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
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Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Програм пословања  Јавног 
комуналног предузећа „Рад“ Црепаја за 2018. годину 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа „Рад“ Црепаја за 
2018. годину, усвојен на седници Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Рад“ Црепаја дана 
30.11.2017. године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
122 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Програм пословања  Јавног 
комуналног предузећа „4. октобар“ Дебељача за 2018. 

годину 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

пословања Јавног комуналног предузећа „4. октобар“ 
Дебељача за 2018. годину, усвојен на седници Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „4. октобар“ 
Дебељача дана 30.11.2017. године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
123 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09, 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Програм пословања  Јавног 
комуналног предузећа „Банат“ Уздин за 2018. годину 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа „Банат“ Уздин 

за 2018. годину, усвојен на седници Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Банат“ Уздин дана 
01.12.2017. године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
124 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Програм пословања  Јавног 

комуналног предузећа „Самош“ Самош за 2018. 
годину 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа „Самош“ 
Самош за 2018. годину, усвојен на седници Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Самош“ Самош 
дана 01.12.2017. године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
125 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Програм пословања  Јавног 
комуналног предузећа „Идвор“ Идвор за 2018. годину 
 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

пословања Јавног комуналног предузећа „Идвор“ Идвор 
за 2018. годину, усвојен на седници Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Идвор“ Идвор дана 
30.11.2017. године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
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ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
126 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на План и Програм рада  Дома 

културе „3. октобар“ Ковачица за 2018. годину 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм 

рада Дома културе „3. октобар“ Ковачица за 2018. 
годину, усвојен на седници Управног одбора Дома 
културе „3. октобар“ Ковачица дана 05.12.2017. године. 
 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
127 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на План и Програм рада  Дома 

културе „Михајло Пупин“ Идвор за 2018. годину 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм 

рада Дома културе „Михајло Пупин“ Идвор за 2018. 
годину, усвојен на седници Управног одбора Дома 
културе „Михајло Пупин“ Идвор, дана 01.12.2017. 
године. 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
128 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на План и Програм рада  Дома 

културе „Јожеф Атила“ Дебељача за 2018. годину 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм 

рада Дома културе „Јожеф Атила“ Дебељача за 2018. 
годину, усвојен на седници Управног одбора Дома 
културе „Јожеф Атила“ Дебељача, дана 30.11.2017. 
године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
129 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на План и Програм рада  Дома 

културе „Михал Бабинка“ Падина за 2018. годину 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм 

рада Дома културе „Михал Бабинка“ Падина за 2018. 
годину, усвојен на седници Управног одбора Дома 
културе „Михал Бабинка“ Падина, дана 08.12.2017. 
године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
130 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на План и Програм рада  Дома 

културе „Мита Живков Лала“ Црепаја за 2018. 
годину 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм 
рада Дома културе „Мита Живков Лала“ Црепаја за 2018. 
годину, усвојен на седници Управног одбора Дома 
културе „Мита Живков Лала“ Црепаја, дана 30.11.2017. 
године. 
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Члан 2. 

 
 

Закључак објавити у „Службеном листу 
Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
131 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на План и Програм рада  Дома 

културе „Доина“ Уздин 
 за 2018. годину 

 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм 

рада Дома културе „Доина“ Уздин за 2018. годину, 
усвојен на седници Управног одбора Дома културе 
„Доина“ Уздин дана 03.12.2017. године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
132 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на План и Програм рада  Дома 
културе „Владимир М. Фијат“ Самош за 2018. годину 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм 

рада Дома културе „Владимир М. Фијат“ Самош за 2018. 
годину, усвојен на седници Управног одбора Дома 
културе „Владимир М. Фијат“ Самош дана 29.11.2017. 
године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
 
 
 

ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
133 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на План и Програм рада  

Туристичке организације Општине Ковачица за 2018. 
годину 

 
Члан 1. 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм 

рада Туристичке организације Општине Ковачица за 
2018. годину, усвојен на седници Управног одбора 
Туристичке организације Општине Ковачица дана 
04.12.2017. године. 
 

Члан 2. 
 

Закључак објавити у „Службеном листу 
Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
134 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на План и Програм рада 

Галерије наивне уметности Ковачица за 2018. годину 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм 

рада Галерије наивне уметности Ковачица за 2018. 
годину, усвојен на седници Управног одбора Галерије 
наивне уметности Ковачица дана 10.12.2017. године. 
 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
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135 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Сл. лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана  
20.12.2017. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на План и Програм рада 

Општинске библиотеке 
 Ковачица за 2018. годину 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм 
рада Општинске библиотеке Ковачица за 2018. годину, 
усвојен на седници Управног одбора Општинске 
библиотеке Ковачица дана 30.11.2017. године. 
 

Члан 2. 
Закључак објавити у „Службеном листу 

Општине Ковачица“. 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
136 
 

На основу члана 35. Статута општине Ковачица 
(„Службени лист општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној 
20.12.2017. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„КОЛИБРИ “ КОВАЧИЦА 
 

Члан 1. 
 

Разрешава се члан  Управног одбора 
Предшколске установе „Колибри“ Ковачица из реда 
јединице локалне самоураве: 

 - Јанкоски Александра, из Црепаје,  ул.  Жарка 
Зрењанина 44. 

 
Члан 2. 

 
 Именује се у Управни одбор Предшколске 
установе „Колибри“ Ковачица из реда јединице 
локалне самоуправе: 
 - Вујашковић Душка, из Црепаје,  ул. Пролећна 6. 

 
Члан 3. 

 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
 

137 
 

На основу члана 35. Статута Општине Ковачица 
(„Службени лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 09/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана 
20.12.2017. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈП 
„НАШ СТАН“ КОВАЧИЦА 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут ЈП „Наш стан“ 
Ковачица, донет на седници Надзорног одбора ЈП „Наш 
стан“ Ковачица дана 29.11.2017. године. 
 

Члан 2. 
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Ковачица“. 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
 
138 
 

На основу члана 35. Статута Општине Ковачица 
(„Службени лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 09/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана 
20.12.2017. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП 
„БАНАТ“ УЗДИН 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут ЈКП „Банат“ 
Уздин, донет на седници Надзорног одбора ЈКП „Банат“ 
Уздин дана 01.12.2017. године.  
 

Члан 2. 
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Ковачица“. 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
 
139 
 

На основу члана 35. Статута Општине Ковачица 
(„Службени лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 09/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана 
20.12.2017. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 



Strana 594  Broj 11         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 20.decembar  2017. 
 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ КОВАЧИЦА 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Општинске библиотеке Ковачица, 
донету на седници Управног одбора Општинске 
библиотеке Ковачица дана 05.12.2017. године. 
 
 

Члан 2. 
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Ковачица“. 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
 
 
140 
 

На основу члана 35. Статута Општине Ковачица 
(„Службени лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 09/09), 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана 
20.12.2017. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГАЛЕРИЈЕ 

НАИВНЕ УМЕТНОСТИ КОВАЧИЦА 
 

Члан 1. 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Галерије наивне уметности Ковачица, 
донету на седници Управног одбора Галерије наивне 
уметности Ковачица дана 10.12.2017. године. 
 

Члан 2. 
 

Решење објавити у „Службеном листу општине 
Ковачица“. 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-99/17-01 ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 
Дана: 20.12.2017.г. Златко Шимак, с.р.  
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Izdavač: SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA, Odgovorni urednik: Dipl.prav. Dušanka Aleksić 
Telefon: 661-122, lokal 109. Pretplata: Opštinska uprava SO Kovačica, 

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

 S A D R Ž A J  
Reg.br. Skupština opštine Str. 

104 O D L U K A  O  BUDŽETU OPŠTINE KOVAČICA ZA 2018. GODINU 470 
105 КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА  за 2018.годину 517 
106 ОДЛУКA О СУОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО 518 
107 О Д Л У К A  О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП) ОПШТИНЕ 

КОВАЧИЦА 2017.-2020. ГОДИНЕ 
520 

108  ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ОПШТИНE КОВАЧИЦА 2017.-2020. год.  521 
109 И З В Е Ш Т А Ј О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА  
561 

110 О Д Л У К A  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА И РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА  

585 

111 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Црепаја за 2016. годину 587 
112 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Уздин за 2016. годину 588 
113 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Самош за 2016. годину 588 
114 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Идвор за 2016. годину 588 
115 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Ковачица за 2016. Годину 588 
116 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Падина за 2016. годину 588 
117 З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на Програм пословања  Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица 

за 2018. Годину 
589 

118 З А К Љ У Ч А К  о давању сагласности на Програм пословања  Јавног предузећа Пословно – 
рекреативни центар „Релакс“ Ковачица за 2018. Годину 

589 

119 З А К Љ У Ч А К  о давању сагласности на Програм пословања  Јавног комуналног предузећа „Елан“ 
Ковачица за 2018. Годину 

589 

120 З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на Програм пословања  Јавног комуналног предузећа „Падина“ 
Падина за 2018. Годину 

589 

121 З А К Љ У Ч А К  о давању сагласности на Програм пословања  Јавног комуналног предузећа „Рад“ 
Црепаја за 2018. Годину 

589 

122 З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на Програм пословања  Јавног комуналног предузећа „4. 
октобар“ Дебељача за 2018. Годину 

590 

123 З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на Програм пословања  Јавног комуналног предузећа „Банат“ 
Уздин за 2018. Годину  

590 

124 З А К Љ У Ч А К  о давању сагласности на Програм пословања  Јавног комуналног предузећа „Самош“ 
Самош за 2018. Годину 

590 

125 З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на Програм пословања  Јавног комуналног предузећа „Идвор“ 
Идвор за 2018. Годину 

590 

126 З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на План и Програм рада  Дома културе „3. октобар“ Ковачица за 
2018. Годину 

591 

127 З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на План и Програм рада  Дома културе „Михајло Пупин“ Идвор 
за 2018. Годину 

591 

128 З А К Љ У Ч А К  о давању сагласности на План и Програм рада  Дома културе „Јожеф Атила“ 
Дебељача за 2018. Годину 

591 

129 З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на План и Програм рада  Дома културе „Михал Бабинка“ 
Падина за 2018. Годину 

591 

130 З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на План и Програм рада  Дома културе „Мита Живков Лала“ 
Црепаја за 2018. Годину 

591 

131 З А К Љ У Ч А К  о давању сагласности на План и Програм рада  Дома културе „Доина“ Уздин  за 2018. 
годину 

592 

132 З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на План и Програм рада  Дома културе „Владимир М. Фијат“ 
Самош за 2018. Годину 

592 

133 З А К Љ У Ч А К  о давању сагласности на План и Програм рада  Туристичке организације Општине 
Ковачица за 2018. Годину 

592 

134 З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на План и Програм рада Галерије наивне уметности Ковачица за 
2018. Годину 

592 

135 З А К Љ У Ч А К  о давању сагласности на План и Програм рада Општинске библиотеке 
 Ковачица за 2018. Годину 

593 

136 Р Е Ш Е Њ Е O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „КОЛИБРИ “ КОВАЧИЦА   

593 

137 Р Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈП „НАШ СТАН“ КОВАЧИЦА 593 
138 Р Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП „БАНАТ“ УЗДИН 593 
139 Р Е Ш Е Њ E O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ КОВАЧИЦА 
593 

140 Р Е Ш Е Њ Е  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
ГАЛЕРИЈЕ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ КОВАЧИЦА 

594 




