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ОПШТИНЕ КОВИН
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КОВИН, 7. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
119.
На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015) и члана 63. став 1. тачка 25. Статута општине Ковин („ Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/12 – пречишћен текст, 25/13 и 2/2015),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној данa 16.6.2016.
године, донело је
ДРУГУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ЗА 2016.
ГОДИНУ
УВОД
Чланом 4. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гл.РС“ бр. 101/2015)
утврђено је да су минерални ресурси и други геолошки ресурси природно богатство у својини
Републике Србије. Члан 159. закона предвиђа да се за њихово коришћење плаћа накнада.
Носилац експлоатације (члан 159. став 2. закона), коме је одобрено извођење рударских
радова, плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у складу са
овим законом за све врсте угља и уљних шкриљаца у висини 3% од прихода и за неметаличне
сировине (лапорац, кречњак, глина, песак, шљунак, техничко-грађевински и архитектонско
грађевински камен и др.), 5% од прихода.
Чланом 160. закона је прописано да када се експлоатација врши на територији
аутономне покрајине, средства остварена у складу са чланом 159. овог закона, од накнаде за
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 50% су приход буџета
Републике Србије, 40% су приход буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се
врши експлоатација и 10% су приход буџета аутономне покрајине.
Ставом 5. наведеног члана прописано је да се остварена средства од накнаде за
коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне
самоуправе, користе на основу посебног програма мера, који доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе, за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу
инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшање услова живота.
Програм за 2016. годину је донет од стране Општинског већа општине Ковин
23.12.2015. године. Био је базиран на укупним приходима од 19.250.000,00 динара, од којих су
приходи претходних година 11.250.000,00 динара, а приходи текуће године 8.000.000,00 динара.
Првом изменом програма, усвојеном од стране Општинског већа општине Ковин
14.04.2016. године, средства су задржана у истоветним оквирима. Извршена је сруктурна
прерасподела.
Другу измену је неопходно урадити због потребе умањења укупних средстава
суфицита за 141.966,00 динара, тако да укупна база финансијског плана износи 19.108.034,00
динара, од којих су приходи претходних година 11.108.034,00 динара, док су приходи текуће
године задржали износ од 8.000.000,00 динара.
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1. ПРОЦЕЊЕНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА
У приходном делу, финансијски план садржи базу од 19.108.034,00 динара.
Конто

Обвезник

Врста
минералне
сировине

РУДНИК
угаљ
КОВИН
шљунак
741516 УКУПНО 2016. година
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
741516

Номинални
износ који је
приход
Општине

Суфицит

8.000.000,00
8.000.000,00
01

11.108.034,00
11.108.034,00
13

Укупно

19.108.034,00
19.108.034,00

2. Р А С Х О Д И
(УПОТРЕБА ПРИКУПЉЕНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ОД НАКНАДЕ ЗА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ)
Конто

Назив
Санација некатег. атарског пута
511231 Делиблато-Гај у дужини од 3.845м и
ширини од 5,0м
Поправка тротоара у насељеном месту Гај,
на локацији: центар парка-кружни ток са
425191
прилазом, површина 333,90 м2

425191

425191

425191

425191
425191

511231

Поправка тротоара у насељеном месту
Плочица и засеоку Плочички Рит, на
локацији: улица А. Чарнојевића- од
дунавске до задње куће; улица Н. Тесле–од
школе до Жртава фашизма; и Дунавска
пустара бб, површина 360 м2
Поправка тротоара у насељеном месту
Делиблато, на локацији: Ромско насеље-ул.
Козара, површина 650 м2
Поправка тротоара у насељеном месту
Мраморак, на локацији: улица Ж.
Зрењанина, од школе до старе општине;
улица С. Марковића, тротоар испред
забавишта; улица Задружна, тротоар око
дома културе, површина 270,70 м2
Ограђивање гробља у насељеном
месту Дубовац
Ограђивање гробља у насељеном
месту Скореновац
-Санација коловоза у улици И.Л. Рибара у
Делиблату, (50x4м), 200м2., 701.834,00
динара;
-Санација коловоза у улици Лазе
Ритопечког у Делиблату, (190x3м), 570м2 ,
1.985.200,00 динара
УКУПНО

Буџет

Суфицит

Укупно

8.000.000,00

18.815,57

8.018.815,57

-

875.000,00

875.000,00

-

1.006.184,43

1.006.184,43

-

1.546.000,00

1.546.000,00

-

875.000,00

875.000,00

-

2.000.000,00

2.000.000,00

-

2.100.000,00

2.100.000,00

- 2.687.034,00 2.687.034,00
8.000.000,00 11.108.034,00 19.108.034,00
01
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Укупни расходи су засновани на средствима од 19.108.034,00 динара. Нижа су за
141.966,00 динара. Ово умањење је извршено на позицији која се односи на санацију коловоза у
улицама И. Л. Рибара (умањење за 37.066,00 динара) и Л. Ритопечког (умањење за 104.900,00 динара)
у Делиблату. Средства за реализацију осталих активности нису мењана.

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Сагласност на Програм даје надлежни орган аутономне покрајине, односно Покрајински
секретаријат за енергетику и минералне сировине.
Овај Програм спроводи Општинска управа Ковин, Одељење за привреду, имовинскоправне послове, послове локалног економског развоја и одбране. Одељење је овлашћено да прати
извршење радова и тражи извештаје од извођача радова и стручног надзора.
Извештај о реализацији Програма се подноси Општинском већу општине Ковин.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Ковин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 31-3/2016-III од 16. јуна 2016. године

ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
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109. Друга измена посебног Програма расподеле
средстава остварених по основу накнаде за
оришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса за 2016. годину ...... 1
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