СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА XIII БРОЈ 18

КОВИН, 28. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
361.
На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/14, 68/2015 и 103/2015), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. Закон) и члана 39. став 1. тачка 2.Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН је, на седници од 28.12.2015. године, донела
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2016. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ковин за 2016. годину (у даљем тексту : буџет),
састоје се од :
Укупни приходи и примања буџета општине Ковин (у даљем тексту: буџет) и издаци и расходи, утврђују
се у износу од 850.200.000 динара.
- Вишак прихода из ранијих година износи 272.543.228 динара.
- Укупни приходи и примања у 2016. години и вишак прихода из ранијих година укупно износе
1.122.743.228 динара.
- Укупни расходи и издаци у 2016. години, укључујући и суфицит, укупно износе 1.122.743.228 динара.
Укупна средства из осталих извора, укључујући и суфицит, износе 37.971.031 динар.
ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА
А.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

6.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

5.

Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221,
9219, 9227, 9228)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део 62)
Издаци за отплату главнице дуга

B.

Нето финансирање

1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.

Економска
класификација
7+8
4+5
(7+8) - (4+5)

у динарима
847.200.000
1.122.743.228
-275.543.228

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

-275.543.228

91
92

3.000.000

3

272.543.228

6211
61
(91+92+3) - (61+6211)

-275.543.228
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Члан 2.
Укупни приходи и примања буџета по економској класификацији утврђују се у билансу примања и
издатака буџета општине Ковин за 2016 годину, и то:
Класа/
Категорија/
Група

2016

700000

УКУПНА
Средства
ЈАВНА
Средства из Структиз осталих СРЕДСТВА
буџета
ура %
извора
Пренета средства из претходне године
272.543.228 24,3%
6.394.654
278.937.882
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
844.600.000 75,2% 31.576.377
876.176.377

710000

ПОРЕЗИ

Конто

711000
711110
711120
711140
711190
713000
713100
713310
713420
714000
714513
714552
714562
714572
714573
716000
716111
730000
733000
733152
733156
733158
733252
733252
733252
733252
740000
741000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права на
непокретности
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине
Комунална такса за држање средстава
за игру
Комунална такса за коришћење витрина
ради излагања робе ван пословних
просторија
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Наменска средства РС за спровођење
Програма малих школа
Текући наменски трансфери из АПВ
(регресирање превоза ученика
и студената)
Текући ненаменски трансфери од АПВ
Капитални наменски трансфери из
АПВ - суфинансирање Главног пројекта
атмосферске канализације
Капитални наменски трансфери из АПВ
- суфинансирање започињања новог
поступка комасације
Капитални наменски трансфери из АПВ
- суфинансирање изградње Фабрике
воде у Баваништу
Капитални наменски трансфери из
АПВ - замена водоводне мреже у ул.
Светозара Марковића у Ковину
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

451.950.500

40,3%

451.950.500

313.000.000

27,9%

313.000.000

272.000.000

24,2%

272.000.000

17.000.000

1,5%

17.000.000

2.500.000
21.500.000
109.000.000
81.000.000
6.000.000

0,2%
1,9%
9,7%
7,2%
0,5%

2.500.000
21.500.000
109.000.000
81.000.000
6.000.000

22.000.000

2,0%

22.000.000

24.450.500

2,2%

24.450.500

6.700.000

0,6%

6.700.000

609.000

0,1%

609.000

17.000.000

1,5%

17.000.000

116.000

116.000

25.500

25.500

5.500.000

0,5%

5.500.000

5.500.000

0,5%

5.500.000

247.306.776

22,0%

8.180.000

255.486.776

247.306.776

22,0%

8.180.000

255.486.776

8.180.000

8.180.000

6.100.000

0,5%

6.100.000

223.468.083

19,9%

223.468.083

1.838.693

0,2%

1.838.693

7.500.000

0,7%

7.500.000

5.810.000

0,5%

5.810.000

2.590.000

0,2%

2.590.000

145.342.724
103.897.000

12,9%
9,3%

22.146.377

167.489.101
103.897.000
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Класа/
Категорија/
Група
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2016

Конто
741151
741516
741522
741526

741531

741534
742000
742151

742152
742153
742155
742251
742253
742351
742372
742378
743000
743324
743351
744000
744151
745000
745151
745154
770000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Приходи буџета општине од камата на
средства консолидованог рачуна трезора
Накнада за коришћење минералних
сировина
Средства остварена од давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини
Накнада за коришћење шума
Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама или
испред пословног простора у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће
радиности
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга од
стране тржишних организација у корист
нивоа општине
Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној
својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско
земљиште у корист нивоа општина
Приход од давања на коришћење
непокретности у општинској својини,
које користе општине и њихови
корисници
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
Приход општинских органа управе
Приходи индиректних корисника буџета
локалне самоуправе који се остварују
додатним активностима
Родитељски динар за ваннаставне
активности
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за
прекршаје, предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни за
прекршаје у корист нивоа општина
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист
нивоа општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа
општина
Закупнина за стан у општинској својини
у корист нивоа општина
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

УКУПНА
Средства
ЈАВНА
Средства из Структиз осталих СРЕДСТВА
буџета
ура %
извора
16.000.000

1,4%

16.000.000

8.000.000

0,7%

8.000.000

73.000.000

6,5%

73.000.000

680.000

0,1%

680.000

1.217.000

0,1%

1.217.000

5.000.000

0,4%

5.000.000

22.000.000

2,0%

17.706.877

39.706.877

14.388.500

14.388.500

7.000.000

0,6%

7.000.000

5.800.000

0,5%

5.800.000
450.000

450.000

1.200.000

0,1%

1.200.000

5.000.000

0,4%

5.000.000

3.000.000

0,3%

3.000.000
1.168.377

1.168.377

1.700.000

1.700.000

4.500.000

0,4%

4.500.000

4.300.000

0,4%

4.300.000

200.000

200.000
3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

14.945.724

1,3%

1.029.500

15.975.224

14.059.724

1,3%

1.029.500

15.089.224

886.000

0,1%

886.000
1.250.000

1.250.000
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Категорија/
Група
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2016

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
841151 Примања од продаје земљишта
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ
Примања од отплате кредита датих
921551 домаћим јавним нефинансијским
институцијама у корист нивоа општина
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
7+8+9 ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА,
3+7+8+9
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

УКУПНА
Средства
ЈАВНА
Средства из Структиз осталих СРЕДСТВА
буџета
ура %
извора
1.250.000

771111

800000
840000

900000
920000

1.250.000

2.600.000

0,2%

2.600.000

2.600.000

0,2%

2.600.000

2.600.000

0,2%

2.600.000

3.000.000

0,3%

3.000.000

3.000.000

0,3%

3.000.000

3.000.000

0,3%

3.000.000

850.200.000

75,7%

1.122.743.228 100,0%

31.576.377

881.776.377

37.971.031 1.160.714.259

Члан 3.
Издаци буџета општине Ковин за 2016 годину, у укупном износу од 1.122.743.228 динара по програмима,
утврђују се у следећим износима:
Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2
1101
1101-0001
1101-П1
1101-П2
0601
0601-0001
0601-0002
0601-0009
0601-0010
0601-0014
0601-П1
0601-П2
0601-П3
0601-П4
0601-П5
0601-П6

Назив
3
Програм 1. Локални развој и
просторно планирање
Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Израда Главног пројекта атмосферске
канализације за насељено место Ковин
Куповина парцела за решавање прилаза
објектима у власништву општине
Ковину
Програм 2. Комунална делатност
Водоснабдевање
Управљање отпадним водама
Уређење и одржавање зеленила
Јавна расвета
Остале комуналне услуге
Реконструкција водоводне мреже замена азбестних цеви
Извођење радова на партерном уређењу
пролаза за Хитну помоћ
Изградња саобраћајнице, водовода и
канализације у делу Блока 96 у Ковину
Куповина земљишта и објекта за
водоснабдевање КО Ковин
Куповина помоћног објекта за
комуналне потребе у Гају
Ограђивање гробља у насељеном месту
Дубовац

Средства из Структбуџета
ура %
4

5

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

6

7

24.184.964

2,2%

24.184.964

15.291.451

1,4%

15.291.451

6.839.513

0,6%

6.839.513

2.054.000

0,2%

2.054.000

223.100.583
1.800.000
29.915.279
1.916.000
25.534.440
38.584.676

19,9%
0,2%
2,7%
0,2%
2,3%
3,4%

12.802.638

1,1%

12.802.638

4.930.000

0,4%

4.930.000

5.000.000

0,4%

5.000.000

880.000

0,1%

880.000

202.000
2.000.000

3.000.000

226.100.583
1.800.000
29.915.279
1.916.000
25.534.440
38.584.676

202.000
0,2%

2.000.000
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Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2
0601-П7
0601-П8
0601-П9
0601-П10
0601-П11
0601-П12
0601-П13
0601-П14
0601-П15
1501
1501-0002
1501-0005
1501-П1
1501-П2
1502

0101

1502-0002
1502-П1
1502-П2
0101-0001

0401
0401-0001
0401-0003
0401-П1
0401-П2
0401-П3
0701
0701-0001
0701-0002
0701-П1
0701-П2
2001

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Назив
3
Ограђивање гробља у насељеном месту
Скореновац
Поправка тротоара у насељеном месту
Делиблато
Поправка тротоара у насељеном месту
Мраморак
Поправка тротоара у насељеном месту
Гај
Поправка тротоара у насељеном месту
Плочица
Инвестиционо одржавање јавне расвете
у насељеном месту Ковин
Изградња постројења за прераду пијаће
воде у насељеним местима Плочица и
Скореновац
Завршетак изградње постројења за
пречишћавање воде за пиће насеља
Баваниште
Набавка трактора- косачице за потребе
МЗ Гај
Програм 3. Локални економски
развој
Унапређење привредног амбијента
Финансијска подршка локалном
економском развоју
Инфраструктурно опремање
индустријске зоне, блок 119
Инфраструктурно опремање
индустријске зоне, део блока 116
Програм 4. Развој туризма
Туристичка промоција
Набавка и постављање понтона
Уређење Дунавца
Програм 5. Развој пољопривреде
Унапређење услова за пољопривредну
делатност
Програм 6. Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
и природних вредности
Праћење квалитета елемената животне
средине
Израда пројектно - техничке
документације за изградњу постројења
за прераду воде у Гају
Суфинансирање изградње постројења
за пречишћавање пијаће воде у Плочици
и Скореновцу
Подизање и одржавање пољозаштитних
и путних појасева и пошумљавање
Програм 7. Путна инфраструктура
Управљање саобраћајном
инфраструктуром
Одржавање путева
Санација коловоза у насељеном месту
Делиблато
Постављање видео надзора на
семафоризованим раскрсницама
Програм 8. Предшколско васпитање

Страна 5 Број 18

Средства из Структбуџета
ура %
4

5

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

6

7

2.100.000

0,2%

2.100.000

1.546.000

0,1%

1.546.000

875.000

0,1%

875.000

875.000

0,1%

875.000

1.006.184

0,1%

1.006.184

11.000.000

1,0%

11.000.000

8.018.816

0,7%

8.018.816

73.914.550

6,6%

3.000.000

200.000

76.914.550
200.000

61.469.419

5,5%

61.469.419

2.499.419

0,2%

2.499.419

5.000.000

0,4%

5.000.000

25.170.000

2,2%

25.170.000

28.800.000

2,6%

28.800.000

6.597.034
4.034.000
1.563.034
1.000.000
95.058.941

0,6%
0,4%
0,1%
0,1%
8,5%

95.058.941

8,5%

95.058.941

43.641.097

3,9%

43.641.097

28.643.990

2,6%

28.643.990

800.000

0,1%

800.000

1.968.326

0,2%

1.968.326

8.000.000

0,7%

8.000.000

4.228.781

0,4%

4.228.781

47.982.341

4,3%

47.982.341

1.810.000

0,2%

1.810.000

41.658.341

3,7%

41.658.341

2.829.000

0,3%

2.829.000

1.685.000

0,2%

1.685.000

70.130.959

6,2%

6.200.000
200.000
6.000.000

23.568.500

12.797.034
4.234.000
7.563.034
1.000.000
95.058.941

93.699.459

Страна 6 Број 18

Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2
2001-0001
2002

2001-П1
2002-0001
2002-П1

2002-П2
2002-П3
2002-П4
2003
2003-0001
2003-П1
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0005
0901-0006
0901-П1
0901-П2
0901-П3
0901-П4
0901-П5
0901-П6
0901-П7
0901-П8
0901-П9
0901-П10
1801
1801-0001
1801-П1
1801-П2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Назив
3
Функционисање предшколских
установа
Изградња вртића
Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа
Израда пројектне документације
за замену подова, реконструкцију
електричних инсталација, уређење
летњег дворишта и енергетска
ефикасност ОШ “Ј. Ј. Змај” Ковин
Санација санитарних чворова у ОШ
“Бора Радић” Баваниште
Столарски и молерски радови у ОШ
“Десанка Максимовић”
Санација улазног хола у фискултурну
салу из дворишта у ОШ “Предраг
Кожић” Дубовац
Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа
Израда платоа испред ССШ “Васа
Пелагић” Ковин
Програм 11. Социјална и дечја
заштита
Социјалне помоћи
Прихватилишта, прихватне станице и
друге врсте смештаја
Активности Црвеног крста
Дечија заштита
Откуп сеоског домаћинства за избегла,
ИРЛ и повратнике по споразуму о
реадмисији
Доходовне активности за избегла,
ИРЛ и повратнике по споразуму о
реадмисији
Додела грађевинског материјала
за избегла, ИРЛ и повратнике по
споразуму о реадмисији
Унапређење образовања Рома
Унапређење запошљавања Рома
Унапређење здравља Рома
Унапређење услова становања Рома
Пружање финансијске помоћи за
куповину сеоских кућа, где може одмах
да се изврши упис власништва
Унапређење професионалне подршке
у заједници - важан корак у инклузији
деце
Споменик погинулима у војним
операцијама 1990-2000.
Програм 12. Примарна здравствена
заштита
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Изградња објекта хитне медицинске
помоћи и физикалне медицине са
рехабилитацијом
Инвестиционо одржавање зграде ЗС
Плочца

28. децембар 2015. године

Средства из Структбуџета
ура %
4

5

34.602.000

3,1%

35.528.959
92.508.647
87.692.300

3,2%
8,2%
7,8%

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

6

7

23.568.500

35.528.959
92.508.647
87.692.300

300.000

3.216.347

58.170.500

300.000

0,3%

3.216.347

300.000

300.000

1.000.000

0,1%

1.000.000

22.633.640
21.633.640

2,0%
1,9%

22.633.640
21.633.640

1.000.000

0,1%

1.000.000

81.860.129

7,3%

30.132.287

2,7%

394.654

30.132.287

160.000
12.662.342
35.856.000

82.254.783
160.000

1,1%
3,2%

12.662.342
35.856.000

113.000

113.000

34.000

34.000

442.500

442.500

450.000
100.000
50.000
1.150.000

450.000
100.000
50.000
1.150.000

0,1%

100.000

100.000

110.000

394.654

500.000

504.654
500.000

39.556.992

3,5%

39.556.992

5.321.886

0,5%

5.321.886

31.101.606

2,8%

31.101.606

849.500

0,1%

849.500

28. децембар 2015. године

Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2
1801-П3
1201
1201-0001
1201-0002
1201-П1
1201-П2
1201-П3
1201-П4
1201-П5
1201-П6
1301
1301-0001
1301-П1
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0004
0602-0006
0602-0007
0602-0008
0602-0009
0602-П1
0602-П2
0602-П3
0602-П4
0602-П5
0602-П6
0602-П7
0602-П8
0602-П9
0602-П10
0602-П11
0602-П12
0602-П13
0602-П14
0602-П15
0602-П16
0602-П17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Назив
3
Набавка медицинске и лабораторијске
опреме
Програм 13. Развој културе
Функционисање локалних установа
културе
Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
Ковинско културно лето
Фестивал “Клинци певају хитове”
Фотографска колонија “МЕДИА АРТ”
Набавка књига
Музички фестивал “БОМБ”
Театар фест “КОПС”
Програм 14. Развој спорта и
омладине
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Радови на изградњи хале за мале
спортове у Ковину
Програм 15. Локална самоуправа
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Месне заједнице
Општинско јавно правобранилаштво
Информисање
Канцеларија за младе
Програми националних мањина
Правна помоћ
Прослава Дана Општине
Дан ослобођења општине Ковин у I св.
Рату
Прослава новогодишње седнице
Локални акциони план за Роме
Инвестиционо одржавање објекта
Задружног дома МЗ Делиблато
Уградња ПВЦ столарије на згради
општине
Уређење пословног простора у ул. Соње
Маринковић (бивши Пионир)
Куповина Дома ЈНА - годишња рата за
2016. годину
Куповина земљишта КО Гај и
стрелиште
Прослава сеоске славе Свете Тројице
Молерски радови у МЗ Дубовац
Турнир у малом фудбалу у Дубовцу
Организовање славе МЗ Дубовац
“Видовдан”
Прослава Ковинске славе
Прослава Госпојинских дана у МЗ
Баваниште
Прослава 250 година постојања
насељеног места Баваниште
Прослава 130 год. Постојања насељеног
места Скореновац

Страна 7 Број 18

Средства из Структбуџета
ура %
4

5

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

6

7

2.284.000

0,2%

43.993.000

3,9%

4.807.877

48.800.877

32.038.000

2,9%

4.087.877

36.125.877

7.567.642

0,7%

380.000

7.947.642

1.160.000
255.000
582.358
600.000
940.000
850.000

0,1%

250.000
20.000
30.000
40.000

1.410.000
275.000
612.358
640.000
940.000
850.000

37.749.000

3,4%

37.749.000

29.749.000

2,6%

29.749.000

8.000.000

0,7%

8.000.000

232.276.481

20,7%

232.276.481

188.507.694

16,8%

188.507.694

22.138.362
2.651.627
1.500.000
365.000
100.000
1.373.798
680.000

2,0%
0,2%
0,1%

22.138.362
2.651.627
1.500.000
365.000
100.000
1.373.798
680.000

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

0,1%
0,1%

2.284.000

140.000

140.000

130.000
510.000

130.000
510.000

5.350.000

0,5%

5.350.000

630.000

0,1%

630.000

5.000.000

0,4%

5.000.000

790.000

0,1%

790.000

600.000

0,1%

600.000

30.000
100.000
30.000

30.000
100.000
30.000

30.000

30.000

60.000

60.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Страна 8 Број 18

Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2
0602-П18
0602-П19
0602-П20
0602-П21
0602-П22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Назив
3
Организација манифестација
“Скореновачке летње вечери” и “Дани
мађарске кухиње”
Прослава Божића у Плочици
Манифестација у заборављеним играма
и вештинама у Плочици
Манифестација 70 година доласка
колониста у насељено место Мраморак
Реконструкција крова Дома културе у
Мраморку
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

28. децембар 2015. године

Средства из Структбуџета
ура %
4

5

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

6

7

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

1.500.000

0,1%

1.500.000

1.122.743.228

100,0%

37.971.031 1.160.714.259

Рекапитулација расхода по програмској класификацији:
Локални развој и просторно планирање
Комунална делатност
Локални економски развој
Развој туризма
Развој пољопривреде
Заштита животне средине
Путна инфраструктура
Предшколско васпитање
Основно образовање
Средње образовање
Социјална и дечја заштита
Примарна здравствена заштита
Развој културе
Развој спорта и омладине
Локална самоуправа
УКУПНО:

Графички приказ структуре буџета по програмској класификацији:

24.184.964,00
223.100.583,00
61.469.419,00
6.597.034,00
95.058.941,00
43.641.097,00
47.982.341,00
70.130.959,00
92.508.647,00
22.633.640,00
81.860.129,00
39.556.992,00
43.993.000,00
37.749.000,00
232.276.481,00
1.122.743.228,00

28. децембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 Број 18

Члан 4.
Планирани издаци буџетских корисника за 2016. годину, по основној намени, исказују се у следећем
прегледу :
Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

2

400

Средства из Структура
буџета
%
3

4

Средства
из осталих
извора
5

Укупна јавна
средства
6

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

762.144.726

67,%

28.831.031

790.975.757

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

148.639.741

13,2%

16.367.897

165.007.638

411

Плате и додаци запослених

110.083.238

9,8%

11.602.267

121.685.505

412

Социјални доприноси на терет послодавца

19.735.482

1,8%

2.087.630

21.823.112

413

Накнаде у натури (превоз)

103.000

123.000

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде за запослене

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

20.000
3.860.000

0,3%

1.455.000

5.315.000

12.193.021

1,1%

1.120.000

13.313.021

2.748.000

0,2%

-

2.748.000

281.489.913

25,1%

10.683.000

292.172.913

56.340.445

5,0%

1.693.000

58.033.445

1.900.000

0,2%

565.000

2.465.000

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

77.063.324

6,9%

3.900.000

80.963.324

424

Специјализоване услуге

87.445.779

7,8%

85.000

87.530.779

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

41.165.032

3,7%

710.000

41.875.032

426

Материјал

17.575.333

1,6%

3.730.000

21.305.333

440

ОТПЛАТА КАМАТА

20.000

80.000

100.000

441

Отплата домаћих камата;

-

30.000

30.000

444

Пратећи трошкови задуживања

450

СУБВЕНЦИЈЕ

4511
4512
460
4631
4632
4641
4642

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима
власти
Текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања

50.000

70.000

12.460.000

1,1%

-

12.460.000

850.000

0,1%

-

850.000

11.610.000

1,0%

-

11.610.000

176.104.316

15,7%

1.160.480

177.264.796

110.308.640

9,8%

-

110.308.640

6.576.347

0,6%

-

6.576.347

10.067.826

0,9%

-

10.067.826

34.489.166

3,1%

-

34.489.166

20.000

465

Остале донације, дотације и трансфери

14.662.337

1,3%

1.160.480

15.822.817

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

65.346.500

5,8%

394.654

65.741.154

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

65.346.500

5,8%

394.654

65.741.154

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

68.584.256

6,1%

145.000

68.729.256

481

Дотације невладиним организацијама;

54.785.886

4,9%

-

54.785.886

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

6.238.370

0,6%

145.000

6.383.370

6.360.000

0,6%

-

6.360.000

1.200.000

0,1%

-

1.200.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;
Накнада штете за повреде или штету нанету
485
од стране државних органа;
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ
490
БУЏЕТА
49911 Стална резерва

9.500.000

0,8%

-

9.500.000

2.000.000

0,2%

-

2.000.000

49912 Текућа резерва

7.500.000

0,7%

-

7.500.000

Страна 10 Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

2

28. децембар 2015. године

Средства из Структура
буџета
%
3

4

Средства
из осталих
извора
5

Укупна јавна
средства
6

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

360.598.501

32,1%

9.140.000

369.738.501

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

357.344.501

31,8%

9.140.000

366.484.501

511

Зграде и грађевински објекти;

340.851.686

30,4%

3.000.000

343.851.686

512

Машине и опрема;

11.164.034

1,0%

6.100.000

17.264.034

514

Култивисана имовина;

4.228.781

0,4%

-

4.228.781

515

Нематеријална имовина

1.100.000

0,1%

40.000

1.140.000

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

3.254.000

0,3%

-

3.254.000

541

Земљиште;

3.254.000

0,3%

-

3.254.000

1.122.743.228

100,0%

37.971.031

1.160.714.259

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Члан 5.
Укупни расходи буџета за 2016. годину разврстани су по следећој функционалној класификацији
ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Функциje

Функционална класификација

Средства из
буџета

Структура
%

1

2

3

4

000
040

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Породица и деца;

81.960.129

7,3%

400.000

Средства
из осталих
извора
5

Укупна
јавна
средства
6

394.654

82.354.783

-

400.000

100

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту;
Социјална заштита некласификована на другом
месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

111

Извршни и законодавни органи

130

300

Опште услуге;
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту;
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

330

Судови;

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

239.642.557

21,3%

6.200.000

45.842.557

411
421
443
451
470
473
500

Општи економски и комерцијални послови
Пољопривреда
Изградња
Друмски саобраћај
Остале делатности;
Туризам
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

7.499.419
95.058.941
78.202.638
47.982.341
4.302.184
6.597.034
80.395.889

0,7%
8,5%
7,0%
4,3%
0,4%
0,6%
7,2%

6.200.000
-

7.499.419
95.058.941
78.202.638
47.982.341
4.302.184
12.797.034
80.395.889

520

Управљање отпадним водама;
Заштита животне средине - истраживање и
развој;
Заштита животне средине некласификована на
другом месту

36.754.792

3,3%

-

36.754.792

29.443.990

2,6%

-

29.443.990

14.197.107

1,3%

-

14.197.107

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

195.965.933

17,5%

3.000.000

198.965.933

620

Развој заједнице;

29.715.451

2,6%

-

29.715.451

630

Водоснабдевање;

83.733.366

7,5%

3.000.000

86.733.366

640

Улична расвета;

36.534.440

3,3%

-

36.534.440

070
090

160

550
560

30.292.287

2,7%

-

30.292.287

51.267.842

4,6%

394.654

51.662.496

212.681.056

18,9%

-

12.681.056

41.964.930

3,7%

-

41.964.930

147.852.764

13,2%

-

147.852.764

16.219.269

1,4%

-

16.219.269

4.025.425

0,4%

-

4.025.425

4.025.425

0,4%

-

4.025.425
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Функциje
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Функционална класификација

Страна 11 Број 18

Средства из
буџета

Структура
%

3

4

Средства
из осталих
извора
5

Укупна
јавна
средства
6

45.982.676

4,1%

-

45.982.676

700

2
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
ЗДРАВСТВО

39.556.992

3,5%

-

39.556.992

721

Опште медицинске услуге

39.556.992

3,5%

-

39.556.992

660

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

83.242.000

7,4%

4.807.877

88.049.877

810

Услуге рекреације и спорта;

37.749.000

3,4%

-

37.749.000

820

Услуге културе;

43.993.000

3,9%

4.807.877

48.800.877

830

Услуге емитовања и штампања;

1.500.000

0,1%

-

1.500.000

900

ОБРАЗОВАЊЕ

185.273.246

16,5%

23.568.500

208.841.746

911

Предшколско образовање

70.130.959

6,2%

23.568.500

93.699.459

912

Основно образовање

92.508.647

8,2%

-

92.508.647

920

Средње образовање;

22.633.640

2,0%

-

22.633.640

1.122.743.228

100,0%

УКУПНО

37.971.031 1.160.714.259

Члан 6.
Општина Ковин очекује у 2016. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 510.000
евра, односно 62.220.000 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 90.000 евра,
односно 11.000.000 динара, за следеће пријекте:
Назив програма: Interreg – IPA CBC Romania – Serbia (Прекогранична сарадња Румунија – Србија)
Укупна вредност у еврима за цео
период
Средства за
Средства ЕУ
суфинансирање

Пројекат и
корисник
пројекта
Инвестиционо
одржавање
јавне расвете у
насељеном месту
Ковин

Одлуке.

510.000

Средства ЕУ у 2016. години
У еврима

У РСД

Средства за
суфинансирање у
2016. години у РСД

90.000

11.000.000

11.000.000

90.000

Средства за суфинансирање у 2016. години из става 1. овог члана распоређена су у посебном делу ове
Члан 7.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018. годину исказују се у следећем
прегледу:
Екон.
Клас.

Редни
број

1

2

Опис
3
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

511

1

Инвестиционо одржавање јавне расвете
у насељеном месту Ковин
Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта:
2017

Износ у динарима
2016
4

2017
5

192.274.476

221.220.000

11.000.000

62.220.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

11.000.000

-средства из ИПА фондова
511

2

Инфраструктурно опремање
Индустријске зоне у Ковину-Блок 119

62.220.000
25.170.000

120.000.000

2018
6
10.000.000

Страна 12 Број 18

Екон.
Клас.

Редни
број

1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта:
2017

28. децембар 2015. године

Износ у динарима
2016

2017

2018

4

5

6

Извори финансирања:
- из текућих прихода

511

511

511

511

511

3

4

5

6

7

-из суфицита
Завршетак изградње постројења за
пречишћавање воде за пиће насеља
Баваниште
Година почетка финансирања пројекта:
2013
Година завршетка финансирања пројекта:
2016
Извори финансирања:
- трансфери од других нивоа власти
-неутрошена средства донације из
претходних година
-из суфицита
-сопствени приходи буџетских корисника
Реконструкција водоводне мреже замена азбестних цеви
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта:
2016
Извори финансирања:
- трансфери од других нивоа власти
-из суфицита
Израда Главног пројекта атмосферске
канализације за насељено место Ковин
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта:
2016
Извори финансирања:
- из буџета АП Војводине
-из суфицита
- из пренетих средстава АПВ из ранијих
година
Изградња постројења за прераду пијаће
воде у насељеним местима Плочица и
Скореновац
Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта:
2017
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- наменски приходи фонда за заштиту
животне средине
-из суфицита
Изградња вртића
Година почетка финансирања пројекта:
2015
Година завршетка финансирања пројекта:
2017

120.000.000
25.170.000
76.914.550

5.810.000
2.490.000
65.614.550
3.000.000
12.802.638

2.590.000
10.212.638
6.839.513

1.838.693
4.212.809
788.011
16.018.816

24.000.000

8.000.000

18.000.000

8.000.000
18.816
35.528.959

5.000.000
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Екон.
Клас.

Редни
број

1

2

511

8

4512

1

4512

2

4632

1

511

1

511, 541

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Извори финансирања:
-из суфицита
Радови на изградњи хале за мале
спортове у Ковину
Година почетка финансирања пројекта:
2015
Година завршетка финансирања пројекта:
2017
Извори финансирања:
- из текућих прихода
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
ЈП”Ковински Комуналац”
Набавка опреме-кипер, теренско возило
и приколица из претходних година
Година почетка финансирања пројекта:
2010-2012
Година завршетка финансирања пројекта:
2016
Извори финансирања:
- из текућих прихода
Набавка нове опреме
Година почетка финансирања пројекта:
2016
Година завршетка финансирања пројекта:
2016
Извори финансирања:
- из текућих прихода
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Дом здравља Ковин-изградња хитне
помоћи
Година почетка финансирања пројекта:
2013
Година завршетка финансирања пројекта:
2016
Извори финансирања:
- из текућих прихода
КУПОВИНА ОБЈЕКАТА И
ЗЕМЉИШТА
Куповина Дома ЈНА и магацина за
водоснабдевање
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта:
2018
Извори финансирања:
- из текућих прихода
Набавка земљишта за водоснабдевање
Година почетка финансирања пројекта:
2015
Година завршетка финансирања пројекта:
2020
Извори финансирања:
- из текућих прихода
-из суфицита

Страна 13 Број 18

Износ у динарима
2016

2017

2018

4

5

6

35.528.959
8.000.000

10.000.000

8.000.000
11.610.000

16.000.000

10.000.000

340.000

340.000
11.270.000

11.270.000
31.101.606
31.101.606

31.101.606
1.670.000

1.710.000

1.750.000

790.000

810.000

830.000

790.000
880.000

810.000
900.000

830.000
920.000

411.064
468.936

900.000

920.000

Страна 14 Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.

Позиција

Економ.
Класиф.

2
1.1.

Функција

Глава

1
1

Програмска
Класиф.

Раздео

Средства буџета, у износу од 1.122.743.228 динара и средства од додатних прихода директних и индиректних корисника средстава буџета, у износу од 37.971.031 динара, укупно 1.160.714.259 динара распоређују
се на следећи начин:

3

4

5

6

0602

Опис
7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

0602-0001
111
1

411

2

412

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

3

414

4

415

5

416

6

416

7

421

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Награде запосленима и остали
посебни расходи- Изборна
комисија
Стални трошкови

8

422

Трошкови путовања

9

423

10

423

11

424

Услуге по уговору
Услуге по уговору - Изборна
комисија
Специјализоване услуге

12

426

13

4511

14

465

15

481

16

483

01

2.421.809

2.421.809

433.507

433.507

65.000

65.000

316.800

316.800

150.000

150.000

650.000

650.000

2.080.000

2.080.000

10.000

10.000

8.900.000

8.900.000

1.110.000

1.110.000

30.000

30.000

80.000

80.000

850.000

850.000

320.000

320.000

474.544

474.544

2.500.000

2.500.000

Приходи из буџета

20.391.660

20.391.660

Функција 111:

20.391.660

20.391.660

20.391.660

20.391.660

20.391.660

20.391.660

540.000

540.000

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери - чланарина
Остале донације, дотације и
трансфери
Дотације политичким странкама
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Извори финансирања за
функцију 111:

Извори финансирања за
програмску активност 0602-0001:
01

0602-П1
111

Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0602-0001:
Прослава Дана Општине
Извршни и законодавни органи

17

423

Услуге по уговору

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео
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1

2

3

4

5
18

6
424

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства

8
40.000

19

426

40.000

01

Материјал
Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета

620.000

620.000

620.000

620.000

01

Функција 111:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета

620.000

620.000

Свега за пројекат 0602-П1:
Дан ослобођења општине Ковин
у I св. Рату
Извршни и законодавни органи

620.000

620.000

111

10
40.000
40.000

20

423

Услуге по уговору

90.000

90.000

21

426

20.000

20.000

01

Материјал
Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета

110.000

110.000

110.000

110.000

01

Функција 111:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П2:
Приходи из буџета

110.000

110.000

Свега за пројекат 0602-П2:

110.000

110.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

21.221.660

21.221.660

0602-П3

Прослава новогодишње седнице
111

Извршни и законодавни органи
22

2.1.

Средства
из буџета

7
Специјализоване услуге

0602-П2

2

Опис

Страна 15 Број 18

423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета

01

Функција 111:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П3:
Приходи из буџета

01

Свега за пројекат 0602-П3:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета

21.221.660

21.221.660

01

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу
1.1:
Приходи из буџета

21.221.660

21.221.660

21.221.660

21.221.660

01

Свега за Главу 1.1:
Извори финансирања за Раздео
1:
Приходи из буџета

21.221.660

21.221.660

Свега за Раздео 1:

21.221.660

21.221.660

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 16 Број 18

1

2

3

4

5

6

0602

Опис
7
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
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Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

0602-0001
111
23

411

24

412

25

414

26

415

27

416

28

421

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

2.514.156

2.514.156

449.705

449.705

60.000
201.000

201.000

650.000

650.000

185.000

185.000

29

422

Трошкови путовања

230.000

230.000

30

423

Услуге по уговору

4.770.000

4.770.000

31

424

Специјализоване услуге

1.284.000

1.284.000

32

426

Материјал

90.000

90.000

33

465

Остале донације, дотације и
трансфери

329.409

329.409

34

49912

Административни трансфери из
буџета - текућа буџетска резерва

7.500.000

7.500.000

35

49911

Административни трансфери из
буџета - стална буџетска резерва

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета

20.263.270

20.263.270

Функција 111:

20.263.270

20.263.270

20.263.270

20.263.270

20.263.270

20.263.270

480.000

480.000

480.000

480.000

01

Извори финансирања за
програмску активност 0602-0001:
01

0602-П4
111

Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0602-0001:
Локални акциони план за Роме
Извршни и законодавни органи

36

423

Услуге по уговору - накнада за
ромског координатора

01

Извори финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета

480.000

480.000

01

Функција 111:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П4:
Приходи из буџета

480.000

480.000

Свега за пројекат 0602-П4:
Извори финансирања за
Програм 15:

480.000

480.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6
01

3

Опис

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

8
20.743.270
20.743.270

20.743.270

01

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу
2.1:
Приходи из буџета

20.743.270

20.743.270

20.743.270

20.743.270

01

Свега за Главу 2.1:
Извори финансирања за Раздео
2:
Приходи из буџета

20.743.270

20.743.270

Свега за Раздео 2:

20.743.270

20.743.270

3.034.732

3.034.732

543.217

543.217

168.960

168.960

2.815.000

2.815.000

397.542

397.542

8.332.000

8.332.000

8.166.451

8.166.451

7.125.000

7.125.000

15.291.451

15.291.451

8.166.451

8.166.451

7.125.000

7.125.000

15.291.451

15.291.451

6.839.513

6.839.513

1.838.693

1.838.693

4.212.809

4.212.809

788.011

788.011

6.839.513

6.839.513

37

411

38

412

39

415

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ
РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене

40

424

Специјализоване услуге

41

465

Остале дотације и трансфери

42

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за
програмску активност 1101-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
1101-0001:
Израда Главног пројекта
атмосферске канализације за
насељено место Ковин
Управљање отпадним водама

1101
1101-0001
620

01
13

01
13

1101-П1
520
511

07
13
15

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 520:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Функција 520:

9

Укупна
јавна
средства

7
Приходи из буџета

3.1.

43

Страна 17 Број 18

10
20.743.270

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 18 Број 18

1

2

3

4

5

6

07
13
15

1101-П2
620
44

541

01
13

01
13

01
07
13
15

0601
0601-0001
630

Опис
7
Извори финансирања за
пројекат 1101-П1:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за пројекат 1101-П1:
Куповина парцела за решавање
прилаза објектима у власништву
општине Ковину
Развој заједнице

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

1.838.693

1.838.693

4.212.809

4.212.809

788.011

788.011

6.839.513

6.839.513

Куповина грађевинског земљишта
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за
пројекат 1101-П2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 1101-П2:
Извори финансирања за
Програм 1:
Приходи из буџета

2.054.000

2.054.000

1.424.000

1.424.000

630.000

630.000

2.054.000

2.054.000

1.424.000

1.424.000

630.000

630.000

2.054.000

2.054.000

9.590.451

9.590.451

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Водоснабдевање

1.838.693

1.838.693

11.967.809

11.967.809

788.011

788.011

24.184.964

24.184.964

360.000

360.000

1.440.000

1.440.000

290.000

290.000

1.510.000

1.510.000

1.800.000

1.800.000

290.000

290.000

1.510.000

1.510.000

Водоснабдевање
45

425

Текуће поправке и одржавање

46

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 630:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

01
13

01
13

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

0601-0002
520

Опис
7
Свега за програмску активност
0601-0001:
Управљање отпадним водама

Страна 19 Број 18

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

1.800.000

1.800.000

Управљање отпадним водама
47

425

Текуће поправке и одржавање

48

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 520:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 520:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
0601-0002:
Јавна расвета

01
13

01
13

0601-0010
640

2.980.000

2.980.000

15.325.279

15.325.279

17.503.327

17.503.327

801.952

801.952

18.305.279

18.305.279

17.503.327

17.503.327

801.952

801.952

18.305.279

18.305.279

Улична расвета
49

421

Стални трошкови

7.500.000

7.500.000

50

424

Специјализоване услуге

1.800.000

1.800.000

51

425

Текуће поправке и одржавање

52

426

Материјал
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0010:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
0601-0010:
Остале комуналне услуге

01
13

01
13

0601-0014
660
53

411

54

412

55

415

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене

960.000

960.000

2.700.000

2.700.000

12.174.673

12.174.673

785.327

785.327

12.960.000

12.960.000

12.174.673

12.174.673

785.327

785.327

12.960.000

12.960.000

2.844.552

2.844.552

509.178

509.178

371.947

371.947

56

421

Стални трошкови

450.000

450.000

57

423

Услуге по уговору

3.777.300

3.777.300

58

424

Специјализоване услуге

13.677.500

13.677.500

59

425

Текуће поправке и одржавање

1.860.000

1.860.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 20 Број 18

1

2

3

4

5

6

Укупна
јавна
средства

8

9

10

22.148.306

22.148.306

1.714.800

1.714.800

23.863.106

23.863.106

22.148.306

22.148.306

1.714.800

1.714.800

23.863.106

23.863.106

12.802.638

12.802.638

2.590.000

2.590.000

10.212.638

10.212.638

12.802.638

12.802.638

2.590.000

2.590.000

10.212.638

10.212.638

12.802.638

12.802.638

4.930.000

4.930.000

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 443:
Приходи из буџета

4.930.000

4.930.000

4.930.000

4.930.000

01

Функција 443:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П2:
Приходи из буџета

4.930.000

4.930.000

Свега за пројекат 0601-П2:
Изградња саобраћајнице,
водовода и канализације у делу
Блока 96 у Ковину
Изградња

4.930.000

4.930.000

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 443:
Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

01
13

01
13

0601-П1
443
511

07
13

07
13

0601-П2
443
511

0601-П3
443
63

Средства
из осталих
извора

372.629

465

62

7
Остале донације, дотације и
трансфери
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0014:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
0601-0014:
Реконструкција водоводне мреже
- замена азбестних цеви
Изградња

Средства
из буџета

372.629

60

61

Опис

28. децембар 2015. године

511

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 443:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 443:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П1:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0601-П1:
Извођење радова на партерном
уређењу пролаза за Хитну помоћ
Изградња

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

Опис

1

2

3

4

5

6

7

01

Функција 443:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П3:
Приходи из буџета

64

511

65

541

0601-П4
660

01
13

01
13

0601-П5
660
66

511

13

13

0601-П6
660
67

425

13

13

Страна 21 Број 18

Средства
из буџета
8
5.000.000

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
5.000.000

5.000.000

5.000.000

Свега за пројекат 0601-П3:
Куповина земљишта и објекта за
водоснабдевање КО Ковин
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Зграде и грађевински објекти

5.000.000

5.000.000

280.000

280.000

Земљиште
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 660:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П4:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0601-П4:
Куповина помоћног објекта за
комуналне потребе у Гају
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 660:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 660:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П5:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0601-П5:
Ограђивање гробља у насељеном
месту Дубовац
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 660:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 660:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П6:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

600.000

600.000

411.064

411.064

468.936

468.936

880.000

880.000

411.064

411.064

468.936

468.936

880.000

880.000

202.000

202.000

202.000

202.000

202.000

202.000

202.000

202.000

202.000

202.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 22 Број 18

1

2

3

4

5

6

0601-П7
660
68

425

13

13

0601-П8
470
69

425

13

13

0601-П9
470
70

425

13

13

0601-П10
470
71

425

13

Опис

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

7
Свега за пројекат 0601-П6:
Ограђивање гробља у насељеном
месту Скореновац
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 660:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 660:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П7:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0601-П7:
Поправка тротоара у насељеном
месту Делиблато
Остале делатности

8
2.000.000

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
2.000.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 470:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 470:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П8:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0601-П8:
Поправка тротоара у насељеном
месту Мраморак
Остале делатности

1.546.000

1.546.000

1.546.000

1.546.000

1.546.000

1.546.000

1.546.000

1.546.000

1.546.000

1.546.000

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 470:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 470:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П9:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0601-П9:
Поправка тротоара у насељеном
месту Гај
Остале делатности

875.000

875.000

875.000

875.000

875.000

875.000

875.000

875.000

875.000

875.000

875.000

875.000

875.000

875.000

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 470:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

Опис

1

2

3

4

5

6

7

9

Укупна
јавна
средства
10
875.000

875.000

875.000

1.006.184

1.006.184

1.006.184

1.006.184

1.006.184

1.006.184

1.006.184

1.006.184

1.006.184

1.006.184

11.000.000

11.000.000

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

01

Функција 640:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П12:
Приходи из буџета

11.000.000

11.000.000

Свега за пројекат 0601-П12:
Изградња постројења за прераду
пијаће воде у насељеним
местима Плочица и Скореновац
Водоснабдевање

11.000.000

11.000.000

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 630:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 630:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П13:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0601-П13:

8.018.816

8.018.816

8.000.000

8.000.000

18.816

18.816

8.018.816

8.018.816

8.000.000

8.000.000

18.816

18.816

8.018.816

8.018.816

470
425

13

13

0601-П12
640
511

0601-П13
630
74

8
875.000

Средства
из осталих
извора

875.000

0601-П11

73

Средства
из буџета

875.000

13

72

Функција 470:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П10:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0601-П10:
Поправка тротоара у насељеном
месту Плочица
Остале делатности

Страна 23 Број 18

511

01
13

01
13

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 470:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 470:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П11:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0601-П11:
Инвестиционо одржавање јавне
расвете у насељеном месту
Ковин
Улична расвета

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 24 Број 18

1

2

3

4

5

6

01
07
13

1501
1501-0002
411
75

411

76

412

77

415

78

465

01

01

1501-П1
443
79

511

13

13

1501-П2
443
80

511

13

Опис
7
Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење привредног
амбијента
Општи економски и комерцијални
послови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Остале донације, дотације и
трансфери
Извори финансирања за
функцију 411:
Приходи из буџета

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

81.457.370

81.457.370

2.590.000

2.590.000

24.116.653

24.116.653

108.164.023

108.164.023

1.811.224

1.811.224

324.209

324.209

126.720

126.720

237.266

237.266

2.499.419

2.499.419

Функција 411:
Извори финансирања за
програмску активност 1501-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1501-0002:
Инфраструктурно опремање
индустријске зоне, блок 119
Изградња

2.499.419

2.499.419

2.499.419

2.499.419

2.499.419

2.499.419

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 443:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 443:
Извори финансирања за
Пројекат 1501-П1
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 1501-П1:
Инфраструктурно опремање
индустријске зоне, део блока 116
Изградња

25.170.000

25.170.000

25.170.000

25.170.000

25.170.000

25.170.000

25.170.000

25.170.000

25.170.000

25.170.000

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 443:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 443:

28.800.000

28.800.000

28.800.000

28.800.000

28.800.000

28.800.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

Опис

Страна 25 Број 18

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

81

411

82

412

83

415

7
Извори финансирања за
Пројекат 1501-П2
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 1501-П2:
Извори финансирања за
Програм 3:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Унапређење услова за
пољопривредну делатност
Пољопривреда
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене

84

423

Услуге по уговору

21.200.000

21.200.000

85

424

Специјализоване услуге

22.325.000

22.325.000

86

425

Текуће поправке и одржавање

2.300.000

2.300.000

87

426

20.000

20.000

88

465

231.602

231.602

89

482

2.700.000

2.700.000

90

511

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Зграде и грађевински објекти

43.645.000

43.645.000

91

512

310.000

310.000

75.558.941

75.558.941

7.500.000

7.500.000

12.000.000

12.000.000

95.058.941

95.058.941

75.558.941

75.558.941

7.500.000

7.500.000

12.000.000

12.000.000

95.058.941

95.058.941

75.558.941

75.558.941

7.500.000

7.500.000

13

01
13
0101
0101-0001
421

01
07
13

01
07

Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 421:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 421:
Извори финансирања за
Програмску активност 01010001:
Приходи из буџета

01

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
0101-0001:
Извори финансирања за
Програм 5:
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

28.800.000

28.800.000

28.800.000

28.800.000

2.499.419

2.499.419

53.970.000

53.970.000

56.469.419

56.469.419

1.767.988

1.767.988

316.471

316.471

242.880

242.880

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 26 Број 18

1

2

3

4

5

6
13

0701-0001
451

Опис
7
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 5:
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање саобраћајном
инфраструктуром
Друмски саобраћај

92

424

Специјализоване услуге

93

512

Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за
програмску активност 0701-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
0701-0001:
Одржавање путева

01
13

01
13

0701-0002
451
94

411

95

412

96

415

97

416

98

422

Друмски саобраћај
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Трошкови путовања

99

423

Услуге по уговору

100

424

Специјализоване услуге

101

425

Текуће поправке и одржавање

102

426

103

465

104

472

105

511

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Зграде и грађевински објекти

106

512

01
13

Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за
програмску активност 0701-0002:

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

12.000.000

12.000.000

95.058.941

95.058.941

200.000

200.000

1.610.000

1.610.000

510.000

510.000

1.300.000

1.300.000

1.810.000

1.810.000

510.000

510.000

1.300.000

1.300.000

1.810.000

1.810.000

819.727

819.727

146.732

146.732

158.400

158.400

40.000

40.000

120.000

120.000

385.000

385.000

7.580.679

7.580.679

13.850.000

13.850.000

620.000

620.000

107.382

107.382

200.000

200.000

17.590.421

17.590.421

40.000

40.000

17.877.241

17.877.241

23.781.100

23.781.100

41.658.341

41.658.341

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6
01

7
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
0701-0002:
Санација коловоза у насељеном
месту Делиблато
Друмски саобраћај

8
17.877.241

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
17.877.241
23.781.100

41.658.341

41.658.341

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 451:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за
пројекат 0701-П1:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0701-П1:
Постављање видео надзора на
семафоризованим раскрсницама
Друмски саобраћај

2.829.000

2.829.000

2.829.000

2.829.000

2.829.000

2.829.000

2.829.000

2.829.000

2.829.000

2.829.000

1.685.000

1.685.000

01

Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 451:
Приходи из буџета

1.685.000

1.685.000

1.685.000

1.685.000

01

Функција 451:
Извори финансирања за
пројекат 0701-П2:
Приходи из буџета

1.685.000

1.685.000

Свега за пројекат 0701-П2:
Извори финансирања за
Програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Изградња вртића

1.685.000

1.685.000

20.072.241

20.072.241

27.910.100

27.910.100

47.982.341

47.982.341

35.528.959

35.528.959

35.528.959

35.528.959

35.528.959

35.528.959

35.528.959

35.528.959

0701-П1
451
425

13

13

0701-П2
451
108

Средства
из буџета

23.781.100

13

107

Опис

Страна 27 Број 18

512

01
13

2001
2001-П1
911

Предшколско образовање
109

511

13

13

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 911:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за
пројекат 2001-П1:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 28 Број 18

1

2

3

4

5

6

13

2002
2002-0001
912
110

423

111

472

01

01

01
2003
2003-0001
920
112

423

113

472

114

472

115

472

01

01

Опис
7
Свега за пројекат 2001-П1:
Извори финансирања за
Програм 8:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 8:
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета
8
35.528.959

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
35.528.959

35.528.959

35.528.959

35.528.959

35.528.959

2.107.300

2.107.300

195.000

195.000

2.302.300

2.302.300

Функција 912:
Извори финансирања за
програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
2002-0001:
Извори финансирања за
Програм 9:
Приходи из буџета

2.302.300

2.302.300

2.302.300

2.302.300

2.302.300

2.302.300

2.302.300

2.302.300

Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих школа

2.302.300

2.302.300

702.000

702.000

617.000

617.000

1.684.000

1.684.000

880.000

880.000

3.883.000

3.883.000

3.883.000

3.883.000

3.883.000

3.883.000

3.883.000

3.883.000

Основно образовање
Услуге по уговору - дневни
боравак деце ометене у физичком и
психичком развоју
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета - превоз ученика са
посебним потребама
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета

Средње образовање
Услуге по уговору - смештај
ученика са посебним потребама
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета - превоз ученика
специјалних школа
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета - превоз средњошколаца
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета - превоз средњошколаца
који похађају школу на језицима
националних мањина
Извори финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за
програмску активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
2003-0001:

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

01

Опис
7
Извори финансирања за
Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи

0901
0901-0001
070
116

411

117

412

118

415

119

465

120

472

01

01

0901-0005
090
121

481

01

01

0901-0006
040
122

472

01

Страна 29 Број 18

Социјална помоћ некласификована
на другом месту
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Остале донације, дотације и
трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета - накнаде ратним војним
инвалидима
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за
Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0901-0001:
Активности Црвеног крста
Функција: Социјална заштита
некласификована на другом месту
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за
Програмску активност 09010005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0901-0005:
Дечија заштита

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

3.883.000

3.883.000

3.883.000

3.883.000

1.728.150

1.728.150

309.340

309.340

451.414

451.414

226.383

226.383

565.000

565.000

3.280.287

3.280.287

3.280.287

3.280.287

3.280.287

3.280.287

3.280.287

3.280.287

12.662.342

12.662.342

12.662.342

12.662.342

12.662.342

12.662.342

12.662.342

12.662.342

12.662.342

12.662.342

,

Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета - обележавање дечије
недеље, награде за вуковце
Извори финансирања за
функцију 040:
Приходи из буџета

400.000

400.000

400.000

400.000

Функција 040:

400.000

400.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 30 Број 18

1

2

3

4

5

6

01

7
Извори финансирања за
Програмску активност 09010006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0901-0006:
Откуп сеоског домаћинства за
избегла, ИРЛ и повратнике по
споразуму о реадмисији
Социјална заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

01

Функција 090:
Извори финансирања за
пројекат 0901-П1:
Приходи из буџета

01

0901-П1
090
123

472

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

400.000

400.000

400.000

400.000

113.000

113.000

113.000

113.000

113.000

113.000

113.000

113.000

113.000

113.000

34.000

34.000

34.000

34.000

01

34.000

34.000

01

Функција 090:
Извори финансирања за
пројекат 0901-П2:
Приходи из буџета

34.000

34.000

Свега за пројекат 0901-П2:
Додела грађевинског материјала
за избегла, ИРЛ и повратнике по
споразуму о реадмисији
Социјална заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Функција 090:
Извори финансирања за
пројекат 0901-П3:
Приходи из буџета

34.000

34.000

442.500

442.500

82.500

82.500

18.000

18.000

342.000

342.000

442.500

442.500

82.500

82.500

090
472

0901-П3
090
125

Средства
из буџета

Свега за пројекат 0901-П1:
Доходовне активности за избегла,
ИРЛ и повратнике по споразуму
о реадмисији
Социјална заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

0901-П2

124

Опис

28. децембар 2015. године

472

01
13
15

01

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6
13
15

0901-П4

Опис
7
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за пројекат 0901-П3:

Страна 31 Број 18

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

18.000

18.000

342.000

342.000

442.500

442.500

450.000

450.000

200.000

200.000

250.000

250.000

450.000

450.000

200.000

200.000

250.000

250.000

450.000

450.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Унапређење образовања Рома
090
126

472

01
15

01
15
0901-П5

Социјална заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из
претходних година
Функција 090:
Извори финансирања за
пројекат 0901-П4:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за пројекат 0901-П4:
Унапређење запошљавања Рома

01

Социјална заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

100.000

100.000

01

Функција 090:
Извори финансирања за
пројекат 0901-П5:
Приходи из буџета

100.000

100.000

Свега за пројекат 0901-П5:

100.000

100.000

50.000

50.000

090
127

472

0901-П6

Унапређење здравља Рома

01

Социјална заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

50.000

50.000

50.000

50.000

01

Функција 090:
Извори финансирања за
пројекат 0901-П6:
Приходи из буџета

50.000

50.000

Свега за пројекат 0901-П6:
Унапређење услова становања
Рома
Социјална заштита
некласификована на другом месту

50.000

50.000

090
128

0901-П7
090

472

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 32 Број 18

1

2

3

4

5

6

Укупна
јавна
средства

8

9

10

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

01

Функција 090:
Извори финансирања за
пројекат 0901-П7:
Приходи из буџета

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

100.000

100.000

01

Свега за пројекат 0901-П7:
Пружање финансијске помоћи
за куповину сеоских кућа, где
може одмах да се изврши упис
власништва
Социјална заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

100.000

100.000

100.000

100.000

01

Функција 090:
Извори финансирања за
пројекат 0901-П8:
Приходи из буџета

0901-П8
090
472

0901-П9
090
472

01
15

01
15

0901-П10
090
132

Средства
из осталих
извора

01

472

131

Средства
из буџета

7
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

129

130

Опис

28. децембар 2015. године

515

01

Свега за пројекат 0901-П8:
Унапређење професионалне
подршке у заједници - важан
корак у инклузији деце
Социјална заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из
претходних година
Функција 090:
Извори финансирања за
пројекат 0901-П9:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за пројекат 0901-П9:
Споменик погинулима у војним
операцијама 1990-2000.
Социјална заштита
некласификована на другом месту
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

1.150.000

1.150.000

100.000

100.000

100.000

100.000

110.000

394.654

110.000

110.000

110.000
394.654

394.654

394.654

504.654

110.000

110.000

504.654

110.000
394.654

394.654

394.654

504.654

500.000

500.000

500.000

500.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

Опис

1

2

3

4

5

6

7

01

01
13
15

1201
1201-0002
133

481

01

01

01
1301
1301-0001
810
134

421

135

481

01

01

Функција 090:
Извори финансирања за
пројекат 0901-П10:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0901-П10:
Извори финансирања за
Програм 11:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Подстицај културном и
уметничком стваралаштву
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета

Страна 33 Број 18

Средства
из буџета
8
500.000

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

18.782.129

18.782.129

18.000

18.000

592.000

394.654

986.654

19.392.129

394.654

19.786.783

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Функција 820:
Извори финансирања за
програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1201-0002:
Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
Закуп опреме за спорт
(клизалиште)
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

2.200.000

2.200.000

27.549.000

27.549.000

29.749.000

29.749.000

29.749.000

29.749.000

29.749.000

29.749.000

29.749.000

29.749.000

Функција 810:
Извори финансирања за
Програмску активност 13010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
1301-0001:

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 34 Број 18

1

2

3

4

5

6

1301-П1
810
136

511

Опис
7
Радови на изградњи хале за мале
спортове у Ковину
Услуге рекреације и спорта

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

8.000.000

8.000.000

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 810:
Приходи из буџета

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

01

Функција 810:
Извори финансирања за
пројекат 1301-П1:
Приходи из буџета

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

01

Свега за пројекат 1301-П1:
Извори финансирања за
Програм 14:
Приходи из буџета

37.749.000

37.749.000

37.749.000

37.749.000

45.642.491

45.642.491

8.170.005

8.170.005

3.100.000

3.100.000

4.900.000

4.900.000

880.000

880.000

12.715.000

12.715.000

0602
0602-0001
130
130

137

411

130

138

412

130

139

414

130

140

415

130

141

416

130

142

421

Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне
самоуправе
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

130

143

422

Трошкови путовања

130

144

423

130

145

423

130

146

424

130

147

424

130

148

425

130

149

425

130

150

426

130

151

426

130

152

4631

130

153

465

130

154

465

Услуге по уговору
Услуге по уговору- средства за
ванредне ситуације
Специјализоване услуге
Специјализоване услуге - средства
за ванредне ситуације
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање средства за ванредне ситуације
Материјал
Материјал - средства за ванредне
ситуације
Текући трансфери осталим
нивоима власти - средства од
станова
Остале донације, дотације и
трансфери
Остале донације, дотације и
трансфери - помоћ при адаптацији
фасада стамбених зграда

270.000

270.000

17.058.000

17.058.000

200.000

200.000

2.796.000

2.796.000

2.230.000

2.230.000

2.443.000

2.443.000

130.000

130.000

5.823.000

5.823.000

1.390.000

1.390.000

2.626.000

2.626.000

5.442.268

5.442.268

200.000

200.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

130

155

481

130

156

481

157

481

130

158

482

130

159

482

130

160

483

130

161

485

130

162

485

130

163

511

130

164

511

130

165

512

01
13

01
13

0602-0002
133
166

411

167

412

168

415

169

422

170

465

01

Опис
7
Дотације невладиним
организацијама- верске заједнице
Дотације невладиним
организацијама по конкурсу
Дотације невладиним
организацијама - Општински
ватрогасни савез
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Накнада за одводњавање
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних
органа
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних
органа - средства за ванредне
ситуације
Зграде и грађевински објекти
Зграде и грађевински објекти инвестиционо одржавање зграда за
избегла лица
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 130:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 130:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
0602-0001:
Месне заједнице
Остале опште услуге
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Остале донације, дотације и
трансфери
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета
Функција 133:
Извори финансирања за
Програмску активност 0602-0002:

Страна 35 Број 18

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

2.000.000

2.000.000

7.000.000

7.000.000

3.000.000

3.000.000

860.000

860.000

2.230.000

2.230.000

3.860.000

3.860.000

200.000

200.000

1.000.000

1.000.000

7.620.000

7.620.000

886.000

886.000

3.181.000

3.181.000

143.602.764

143.602.764

4.250.000

4.250.000

147.852.764

147.852.764

143.602.764

143.602.764

4.250.000

4.250.000

147.852.764

147.852.764

4.514.431

4.514.431

808.084

808.084

380.200

380.200

50.000

50.000

591.378

591.378

6.344.093

6.344.093

6.344.093

6.344.093

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 36 Број 18

1

2

3

4

5

6
01

0602-0006
830

Опис
7
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0602-0002:
Информисање

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета
8
6.344.093

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
6.344.093

6.344.093

6.344.093

Остале текуће дотације по закону
Извори финансирања за
функцију 830:
Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

20.000

20.000

Услуге емитовања и издаваштва
171

465

01

172

421

Функција 830:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0602-0006:
Програмска активност:
Канцеларија за младе
Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
Стални трошкови

173

423

Услуге по уговору

20.000

20.000

174

426

24.000

24.000

175

472

300.000

300.000

176

482

Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Порези, обавезне таксе, казни и
пенали
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета

1.000

1.000

01

0602-0007
160

01

01

Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020007:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0602-0007:
Програмска активност:
Програми националних мањина
Социјална заштита
некласификована на другом месту
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

01

Функција 090:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020008:
Приходи из буџета

01

0602-0008
090
177

481

365.000

365.000

365.000

365.000

365.000

365.000

365.000

365.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

Укупна
јавна
средства

8

9

10

931.975

931.975

166.823

166.823

145.000

145.000

130.000

130.000

1.373.798

1.373.798

Функција 330:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020009:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0602-0009:
Инвестиционо одржавање
објекта Задружног дома МЗ
Делиблато
Развој заједнице

1.373.798

1.373.798

1.373.798

1.373.798

1.373.798

1.373.798

5.350.000

5.350.000

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета

5.350.000

5.350.000

5.350.000

5.350.000

01

Функција 620:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П5:
Приходи из буџета

5.350.000

5.350.000

Свега за пројекат 0602-П5:
Уградња ПВЦ столарије на
згради општине
Развој заједнице

5.350.000

5.350.000

630.000

630.000

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета

630.000

630.000

630.000

630.000

01

Функција 620:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П6:
Приходи из буџета

630.000

630.000

630.000

630.000

5.000.000

5.000.000

178

411

179

412

180

415

181

465

01

01

0602-П5
620
511

0602-П6
620
511

Остале текуће дотације по закону
Извори финансирања за
функцију 330:
Приходи из буџета

Свега за пројекат 0602-П6:
Уређење пословног простора у
ул. Соње Маринковић (бивши
Пионир)
Развој заједнице

0602-П7
620
184

Средства
из осталих
извора

100.000

330

183

7
Свега за Програмску активност
0602-0008:
Програмска активност: Правна
помоћ
Судови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнада за запослене

Средства
из буџета

100.000

0602-0009

182

Опис

Страна 37 Број 18

511

Зграде и грађевински објекти

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 38 Број 18

1

2

3

4

5

6

01

7
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета

01

8

9

10

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Свега за пројекат 0602-П7:
Куповина Дома ЈНА - годишња
рата за 2016. годину
Развој заједнице

5.000.000

5.000.000

790.000

790.000

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета

790.000

790.000

790.000

790.000

01

Функција 620:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П8:
Приходи из буџета

790.000

790.000

Свега за пројекат 0602-П8:
Куповина земљишта КО Гај и
стрелиште
Развој заједнице

790.000

790.000

Земљиште
Извори финансирања за
функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П9:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0602-П9:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу
3.1:
Приходи из буџета

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

165.055.655

165.055.655

4.850.000

4.850.000

169.905.655

169.905.655

418.950.506

418.950.506

11.928.693

11.928.693

170.361.521

170.361.521

511

620
541

13

13

01
13

01
07
13
15

3.2.

Укупна
јавна
средства

Функција 620:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П7:
Приходи из буџета

0602-П9

3

Средства
из осталих
извора

5.000.000

620

186

Средства
из буџета

5.000.000

0602-П8
185

Опис

28. децембар 2015. године

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за Главу 3.1:
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.380.011
602.620.731

394.654

1.774.665

394.654 603.015.385

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

0401
0401-0001
550
187

421

Опис
7
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне
средине и природних вредности
Заштита животне средине:
исттаживање и развој
Стални трошкови

188

423

Услуге по уговору

189

424

Специјализоване услуге

190

425

191
192

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

7.000.000

7.000.000

750.000

750.000
18.795.806

Текуће поправке и одржавање

450.000

450.000

511

Зграде и грађевински објекти

648.184

648.184

512

Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 550:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 550:
Извори финансирања за
Програмску активност 04010001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
0401-0001:
Праћење квалитета елемената
животне средине
Заштита животне средине:
исттаживање и развој
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
функцију 550:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

16.200.000

16.200.000

12.443.990

12.443.990

28.643.990

28.643.990

16.200.000

16.200.000

12.443.990

12.443.990

28.643.990

28.643.990

800.000

800.000

13

01
13

0401-0003
550
424

01

01

0401-П1
560
194

Средства
из буџета

18.795.806

01

193

Страна 39 Број 18

511

13

Функција 550:
Извори финансирања за
Програмску активност 04010003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0401-0003:
Израда пројектно - техничке
документације за изградњу
постројења за прераду воде у
Гају
Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 560:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 560:

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

1.968.326

1.968.326

1.968.326

1.968.326

1.968.326

1.968.326

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 40 Број 18

1

2

3

4

5

6

13

0401-П2
560
195

511

13

13

0401-П3
560
196

514

01
13

01
13

01
13

01
13
3

3.3.

Опис
7
Извори финансирања за
Пројекат 0401-П1:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 0401-П1:
Суфинансирање изградње
постројења за пречишћавање
пијаће воде у Плочици и
Скореновцу
Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 560:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за
Пројекат 0401-П2:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 0401-П2:
Подизање и одржавање
пољозаштитних и путних
појасева и пошумљавање
Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Култивисана имовина
Извори финансирања за
функцију 560:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 560:
Извори финансирања за
Пројекат 0401-П3:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 0401-П3:
Извори финансирања за
Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 6:
Извори финансирања за Главу
3.2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Главу 3.2:
ФОНД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

1.968.326

1.968.326

1.968.326

1.968.326

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

4.228.781

4.228.781

680.000

680.000

3.548.781

3.548.781

4.228.781

4.228.781

680.000

680.000

3.548.781

3.548.781

4.228.781

4.228.781

17.680.000

17.680.000

25.961.097

25.961.097

43.641.097

43.641.097

17.680.000

17.680.000

25.961.097

25.961.097

43.641.097

43.641.097

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

1501
1501-0005
411

7
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Финансијска подршка локалном
економском развоју
Општи економски и комерцијални
послови
Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
Извори финансирања за
функцију 411:
Приходи из буџета

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

01

Функција 411:
Извори финансирања за
програмску активност 1501-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1501-0005:
Извори финансирања за
Програм 3:
Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

01

Свега за Програм 3:
Извори финансирања за Главу
3.3:
Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

Свега за Главу 3.3:

5.000.000

5.000.000

197

4641

01

01

3

Опис

Страна 41 Број 18

3.4.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КОВИН
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице

0602
0602-0002

198

421

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Стални трошкови

231.000

231.000

199

423

Услуге по уговору

849.680

849.680

200

424

Специјализоване услуге

237.160

237.160

201

425

Текуће поправке и одржавање

255.770

255.770

202

426

Материјал

203

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

160

01
13

01
13

35.000

35.000

500.000

500.000

1.941.450

1.941.450

167.160

167.160

2.108.610

2.108.610

1.941.450

1.941.450

167.160

167.160

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 42 Број 18

1

2

3

4

5

6

0602-П14

01

01

Функција 160:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П14:
Приходи из буџета

423

01
13

01
13

0601
0601-0014
660
205

424

206

425

01

01

01
0602

7
Свега за Програмску активност
0602-0002:
Прослава Ковинске славе
Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета

160
204

Опис

Свега за пројекат 0602-П14:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Прву
месну заједницу Ковин:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Прву месну заједницу
Ковин:
ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КОВИН
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Остале комуналне услуге
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0014:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0014:
Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

2.108.610

2.108.610

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

1.971.450

1.971.450

167.160

167.160

2.138.610

2.138.610

1.971.450

1.971.450

167.160

167.160

2.138.610

2.138.610

64.000

64.000

160.000

160.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Раздео

28. децембар 2015. године

3
0602-0002

4

5

6

Опис
7
Месне заједнице

207

421

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Стални трошкови

208

423

Услуге по уговору

209

424

Специјализоване услуге

210

426

Материјал

211

444

212

482

Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
0602-0002:
Прослава Ковинске славе

160

01
13

01
13

0602-П14

01

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета

01

Функција 160:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П14:
Приходи из буџета

160
213

423

01
13

01
13

Свега за пројекат 0602-П14:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Другу
месну заједницу Ковин:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Другу месну заједницу
Ковин:
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДЕЛИБЛАТО

Страна 43 Број 18

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

356.000

356.000

1.360.000

1.360.000

80.000

80.000

299.167

299.167

20.000

20.000

30.000

30.000

2.051.000

2.051.000

94.167

94.167

2.145.167

2.145.167

2.051.000

2.051.000

94.167

94.167

2.145.167

2.145.167

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2.081.000

2.081.000

94.167

94.167

2.175.167

2.175.167

2.305.000

2.305.000

94.167

94.167

2.399.167

2.399.167

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 44 Број 18

1

2

3

4

5

6

0601
0601-0009
660
214

426

01

01

0601-0010
640

Опис
7
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Уређење и одржавање зеленила
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Материјал
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Стални трошкови
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета

2.159.620

2.159.620

2.159.620

2.159.620

Функција 640:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0010:
Остале комуналне услуге

2.159.620

2.159.620

2.159.620

2.159.620

2.159.620

2.159.620

1.180.000

1.180.000

211.470

211.470

Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0009:
Јавна расвета
Улична расвета

215

421

01

01

0601-0014
660
216

411

217

412

218

415

219

425

01
13

01
13

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0014:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
0601-0014:
Извори финансирања за
Програм 2:

126.800

126.800

212.240

212.240

1.673.681

1.673.681

56.829

56.829

1.730.510

1.730.510

1.673.681

1.673.681

56.829

56.829

1.730.510

1.730.510

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6
01
13

0602
0602-0002

Опис
7
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице

220

421

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Стални трошкови

221

422

Трошкови путовања

160

Страна 45 Број 18

Средства
из буџета
8
4.083.301

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
4.083.301

56.829

56.829

4.083.301

4.083.301

420.000

420.000

10.000

10.000

222

423

Услуге по уговору

585.500

585.500

223

425

Текуће поправке и одржавање

90.000

90.000

224

426

Материјал
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета

55.000

55.000

1.160.500

1.160.500

Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0602-0002:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета

1.160.500

1.160.500

1.160.500

1.160.500

1.160.500

1.160.500

1.160.500

1.160.500

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Месну
заједницу Делиблато:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Месну заједницу
Делиблато:
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАВАНИШТЕ
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Уређење и одржавање зеленила

1.160.500

1.160.500

5.243.801

5.243.801

56.829

56.829

5.300.630

5.300.630

424.000

424.000

80.000

80.000

504.000

504.000

504.000

504.000

01

01

01

01
13

0601
0601-0009
660
225

426

226

512

01

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0009:

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 46 Број 18

1

2

3

4

5

6
01

0601-0010
640

Опис
7
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0009:
Јавна расвета

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета
8
504.000

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
504.000

504.000

504.000

Стални трошкови
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Функција 640:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0010:
Остале комуналне услуге

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.089.500

2.089.500

374.220

374.220

211.200

211.200

75.000

75.000

900.000

900.000

779.275

779.275

4.429.195

4.429.195

Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0014:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0014:
Завршетак изградње постројења
за пречишћавање воде за пиће
насеља Баваниште
Водоснабдевање

4.429.195

4.429.195

4.429.195

4.429.195

4.429.195

4.429.195

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 630:
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Функција 630:

73.914.550

Улична расвета
227

421

01

01

0601-0014
660
228

411

229

412

230

415

231

416

232

424

233

425

01

01

0601-П14
630
234

511

04
07
13
15

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета

3.000.000

76.914.550

3.000.000

3.000.000

5.810.000

5.810.000

65.614.550

65.614.550

2.490.000

2.490.000

73.914.550

3.000.000

76.914.550

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

04
07
13
15

01
04
07
13
15

0602
0602-0002
160
235

421

Опис
7
Извори финансирања за
пројекат 0601-П14:
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за пројекат 0601-П14:
Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице
Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Стални трошкови

236

422

Трошкови путовања

237

423

Услуге по уговору

238

424

Специјализоване услуге

239

426

240

482

Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета

01

01

0602-П15
133
241

423

01

Страна 47 Број 18

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

3.000.000

3.000.000

5.810.000

5.810.000

65.614.550

65.614.550

2.490.000

2.490.000

73.914.550

3.000.000

7.933.195

76.914.550

7.933.195
3.000.000

3.000.000

5.810.000

5.810.000

65.614.550

65.614.550

2.490.000

2.490.000

81.847.745

682.005

3.000.000

84.847.745

682.005

30.000

30.000

1.168.000

1.168.000

90.000

90.000

105.000

105.000

113.000

113.000

2.188.005

2.188.005

2.188.005

2.188.005

2.188.005

2.188.005

2.188.005

2.188.005

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета

30.000

30.000

30.000

30.000

Функција 133:

30.000

30.000

Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0602-0002:
Прослава Госпојинских дана у
МЗ Баваниште
Остале опште услуге

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 48 Број 18

1

2

3

4

5

6

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

7
Извори финансирања за
пројекат 0602-П15:
Приходи из буџета

8

9

10

30.000

30.000

Свега за пројекат 0602-П15:
Прослава 250 година постојања
насељеног места Баваниште
Остале опште услуге

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Функција 133:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П16:
Приходи из буџета

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Свега за пројекат 0602-П16:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета

2.248.005

2.248.005

2.248.005

2.248.005

10.181.200

10.181.200

01
0602-П16
133
242

423

01
04
07
13
15

0601
0601-0009
660
243

426

01

01

0601-0010
640

28. децембар 2015. године

Опис

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Месну
заједницу Баваниште:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за Месну заједницу
Баваниште:
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГАЈ
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Уређење и одржавање зеленила
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Материјал
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0009:
Јавна расвета
Улична расвета

3.000.000

3.000.000

5.810.000

5.810.000

65.614.550

65.614.550

2.490.000

2.490.000

84.095.750

212.000

3.000.000

87.095.750

212.000

212.000

212.000

212.000

212.000

212.000

212.000

212.000

212.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5
244

6
421

01

01

0601-0014
660
245

411

246

412

247

415

248

416

249

424

250

425

251

482

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

7
Стални трошкови
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета

8
1.526.630

1.526.630

1.526.630

Функција 640:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0010:
Остале комуналне услуге

1.526.630

1.526.630

1.526.630

1.526.630

1.526.630

1.526.630

1.229.000

1.229.000

226.000

226.000

126.800

126.800

75.000

75.000

124.000

124.000

106.635

106.635

110.000

110.000

1.940.800

1.940.800

56.635

56.635

1.997.435

1.997.435

1.940.800

1.940.800

56.635

56.635

1.997.435

1.997.435

200.000

200.000

200.000

200.000

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Специјализоване услуге

9

Укупна
јавна
средства
10
1.526.630

01

Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0014:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
0601-0014:
Набавка трактора- косачице за
потребе МЗ Гај
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета

200.000

200.000

01

Функција 660:
Извори финансирања за
пројекат 0601-П15:
Приходи из буџета

200.000

200.000

Свега за пројекат 0601-П15:
Извори финансирања за
Програм 2:

200.000

200.000

01
13

01
13

0601-П15
660
252

Опис

Страна 49 Број 18

512

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 50 Број 18

1

2

3

4

5

6
01
13

0602
0602-0002

Опис
7
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета
8
3.879.430

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
3.879.430

56.635

56.635

3.936.065

3.936.065

255.000

255.000

30.000

30.000

253

421

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Стални трошкови

254

422

Трошкови путовања

255

423

Услуге по уговору

1.096.000

1.096.000

256

424

Специјализоване услуге

20.000

20.000

257

425

Текуће поправке и одржавање

60.000

60.000

258

426

115.000

115.000

259

482

Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета

26.370

26.370

160

01

01

01

01
13

0601
0601-0009
660
260

426

01

1.602.370

1.602.370

Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0602-0002:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета

1.602.370

1.602.370

1.602.370

1.602.370

1.602.370

1.602.370

1.602.370

1.602.370

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Месну
заједницу Гај:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Месну заједницу Гај:
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СКОРЕНОВАЦ
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Уређење и одржавање зеленила

1.602.370

1.602.370

5.481.800

5.481.800

56.635

56.635

5.538.435

5.538.435

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Материјал
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета

300.000

300.000

300.000

300.000

Функција 660:

300.000

300.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

01

0601-0010
640

Опис
7
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0009:
Јавна расвета

Страна 51 Број 18

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

300.000

300.000

300.000

300.000

Стални трошкови
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Функција 640:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0010:
Остале комуналне услуге

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.179.334

1.179.334

220.160

220.160

130.000

130.000
126.800

Улична расвета
261

421

01

01

0601-0014

262

411

263

412

264

414

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

265

415

Накнаде трошкова за запослене

126.800

660

266

424

Специјализоване услуге

200.000

200.000

267

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета

100.000

100.000

01

01

01
0602
0602-0002

1.956.294

1.956.294

Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0014:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0014:
Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета

1.956.294

1.956.294

1.956.294

1.956.294

1.956.294

1.956.294

3.456.294

3.456.294

Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице

3.456.294

3.456.294

378.000

378.000

330.000

330.000

1.493.506

1.493.506

144.000

144.000

268

421

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Стални трошкови

269

422

Трошкови путовања

270

423

Услуге по уговору

271

424

Специјализоване услуге

160

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 52 Број 18

1

2

3

4

5
272

6
425

Опис

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

7
Текуће поправке и одржавање

8
505.517

273

426

125.000

125.000

274

482

5.000

5.000

275

512

Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
0602-0002:
Прослава 130 год. Постојања
насељеног места Скореновац
Остале опште услуге

15.000

15.000

2.950.506

2.950.506

45.517

45.517

2.996.023

2.996.023

2.950.506

2.950.506

45.517

45.517

2.996.023

2.996.023

30.000

30.000

01
13

01
13

0602-П17
133
276

423

10
505.517

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Функција 133:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П17:
Приходи из буџета

30.000

30.000

Свега за пројекат 0602-П17:
Организација манифестација
“Скореновачке летње вечери” и
“Дани мађарске кухиње”
Остале опште услуге

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Функција 133:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П18:
Приходи из буџета

30.000

30.000

30.000

30.000

3.010.506

3.010.506

45.517

45.517

3.056.023

3.056.023

0602-П18
133
277

9

Укупна
јавна
средства

423

01
13

Свега за пројекат 0602-П18:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 15:

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

01
13

0601
0601-0009
660
278

426

01

01

0601-0010
640

Опис
7
Извори финансирања за Месну
заједницу Скореновац:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Месну заједницу
Скореновац:
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПЛОЧИЦА
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Уређење и одржавање зеленила

Страна 53 Број 18

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

6.466.800

6.466.800

45.517

45.517

6.512.317

6.512.317

186.000

186.000

186.000

186.000

186.000

186.000

186.000

186.000

186.000

186.000

Стални трошкови
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

Функција 640:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0010:
Остале комуналне услуге

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

490.300

490.300

80.540

80.540

42.300

42.300

526.812

526.812

86.650

86.650

1.191.913

1.191.913

34.689

34.689

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Материјал
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0009:
Јавна расвета
Улична расвета

279

421

01

01

0601-0014

280

411

281

412

282

415

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене

283

424

Специјализоване услуге

284

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

660

01
13

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 54 Број 18

Опис

1

2

3

4

5

6

7

01
13

01
13

0602
0602-0002

8
1.226.602

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
1.226.602

1.191.913

1.191.913

34.689

34.689

1.226.602

1.226.602

2.777.913

2.777.913

34.689

34.689

2.812.602

2.812.602

95.000

95.000

60.000

60.000

570.000

570.000

285

421

286

422

Трошкови путовања

287

423

Услуге по уговору

288

424

Специјализоване услуге

50.000

50.000

289

426

27.000

27.000

290

482

Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета

21.000

21.000

823.000

823.000

823.000

823.000

823.000

823.000

823.000

823.000

30.000

30.000

01

01

0602-П19
133

Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0602-0002:
Прослава Божића у Плочици
Остале опште услуге

291

133

Средства
из буџета

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Стални трошкови

160

0602-П20

Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0014:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
0601-0014:
Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице

28. децембар 2015. године

423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета

01

Функција 133:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П19:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П19:
Манифестација у заборављеним
играма и вештинама у Плочици
Остале опште услуге

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5
292

6
423

Средства
из осталих
извора

01

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Функција 133:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П20:
Приходи из буџета

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Свега за пројекат 0602-П20:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета

0601
0601-0009
660
426

01

01

0601-0010
640

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Месну
заједницу Плочица:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Месну заједницу
Плочица:
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МРАМОРАК
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Уређење и одржавање зеленила
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Материјал
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета

9

Укупна
јавна
средства

8
30.000

13

10
30.000

883.000

883.000

883.000

883.000

3.660.913

3.660.913

34.689

34.689

3.695.602

3.695.602

285.000

285.000

285.000

285.000

285.000

285.000

285.000

285.000

285.000

285.000

Стални трошкови
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета

1.898.190

1.898.190

1.898.190

1.898.190

Функција 640:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0010:
Остале комуналне услуге

1.898.190

1.898.190

1.898.190

1.898.190

1.898.190

1.898.190

Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0009:
Јавна расвета
Улична расвета

294

421

01

01

0601-0014

Средства
из буџета

7
Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета

01

293

Опис

Страна 55 Број 18

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 56 Број 18

1

2

3

4

5

6

660
295

411

296

412

297

415

298

416

299

424

300

425

01

01

01
0602
0602-0002
160
301

421

Опис
7
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Специјализоване услуге

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

1.190.907

1.190.907

213.172

213.172

84.500

84.500

75.000

75.000

144.488

144.488

73.080

73.080

1.781.147

1.781.147

Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0014:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0014:
Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета

1.781.147

1.781.147

1.781.147

1.781.147

1.781.147

1.781.147

3.964.337

3.964.337

Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице

3.964.337

3.964.337

262.000

262.000

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Стални трошкови

302

422

Трошкови путовања

303

423

Услуге по уговору

30.000

30.000

653.000

653.000

304

424

Специјализоване услуге

36.000

36.000

305

425

Текуће поправке и одржавање

73.177

73.177

306

426

110.000

110.000

307

482

Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
0602-0002:

4.000

4.000

1.116.163

1.116.163

52.014

52.014

1.168.177

1.168.177

1.116.163

1.116.163

52.014

52.014

1.168.177

1.168.177

01
13

01
13

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

7
Манифестација 70 година
доласка колониста у насељено
место Мраморак
Остале опште услуге

8

9

10

30.000

30.000

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Функција 133:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П21:
Приходи из буџета

30.000

30.000

Свега за пројекат 0602-П21:
Реконструкција крова Дома
културе у Мраморку
Изградња

30.000

30.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

30.000

30.000

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Функција 133:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П10:
Приходи из буџета

0602-П21
133
308

423

0602-П22
443
309

511

13

13

0602-П10
133
310

Страна 57 Број 18

423

01
13

01
13

Опис

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 443:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 443:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П22:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0602-П22:
Прослава сеоске славе Свете
Тројице
Остале опште услуге

Свега за пројекат 0602-П10:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Месну
заједницу Мраморак:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

30.000

30.000

30.000

30.000

1.176.163

1.176.163

1.552.014

1.552.014

2.728.177

2.728.177

5.140.500

5.140.500

1.552.014

1.552.014

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 58 Број 18

1

2

3

4

5

6

0601
0601-0009
660
311

426

01

01

0601-0010
640

Опис
7
Свега за Месну заједницу
Мраморак:
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДУБОВАЦ
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Уређење и одржавање зеленила

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

6.692.514

6.692.514

102.000

102.000

102.000

102.000

102.000

102.000

102.000

102.000

102.000

102.000

Стални трошкови
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Функција 640:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0010:
Остале комуналне услуге

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

390.000

390.000

71.500

71.500

42.300

42.300

106.334

106.334

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Материјал
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0009:
Јавна расвета
Улична расвета

312

421

01

01

0601-0014

313

411

314

412

315

415

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене

316

424

Специјализоване услуге

317

425

Текуће поправке и одржавање

30.000

30.000

318

426

91.833

91.833

319

482

80.000

80.000

01

Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета

811.967

811.967

811.967

811.967

01

Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0014:
Приходи из буџета

811.967

811.967

660

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

01

Опис
7
Свега за програмску активност
0601-0014:
Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице

0602
0602-0002

320

421

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Стални трошкови

321

422

Трошкови путовања

322

423

Услуге по уговору

323

424

Специјализоване услуге

160

324

425

Текуће поправке и одржавање

325

426

326

482

Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
0602-0002:
Молерски радови у МЗ Дубовац

01
13

01
13

0602-П11

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

811.967

811.967

2.113.967

2.113.967

2.113.967

2.113.967

134.000

134.000

20.000

20.000

575.000

575.000

60.000

60.000

76.084

76.084

184.333

184.333

18.000

18.000

1.041.333

1.041.333

26.084

26.084

1.067.417

1.067.417

1.041.333

1.041.333

26.084

26.084

1.067.417

1.067.417

100.000

100.000

100.000

100.000

01

100.000

100.000

01

Функција 660:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П11:
Приходи из буџета

100.000

100.000

Свега за пројекат 0602-П11:
Турнир у малом фудбалу у
Дубовцу
Остале опште услуге

100.000

100.000

30.000

30.000

425

0602-П12
133
328

Средства
из буџета

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета

660
327

Страна 59 Број 18

423

Услуге по уговору

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 60 Број 18

1

2

3

4

5

6

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

01

7
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Функција 133:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П12:
Приходи из буџета

30.000

30.000

Свега за пројекат 0602-П12:
Организовање славе МЗ Дубовац
“Видовдан”
Остале опште услуге

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета

30.000

30.000

30.000

30.000

01

Функција 133:
Извори финансирања за
пројекат 0602-П13:
Приходи из буџета

30.000

30.000

Свега за пројекат 0602-П13:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Месну
заједницу Дубовац:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Месну заједницу
Дубовац:
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛО
БАВАНИШТЕ
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Свега за програмску активност
0601-0003:
Уређење и одржавање зеленила

30.000

30.000

1.201.333

1.201.333

26.084

26.084

1.227.417

1.227.417

3.315.300

3.315.300

26.084

26.084

3.341.384

3.341.384

77.000

77.000

0602-П13
133
329

423

01
13

01
13

0601

0601-0009

Опис

01

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Материјал
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета

01

Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0009:
Приходи из буџета

660
330

28. децембар 2015. године

426

77.000

77.000

77.000

77.000

77.000

77.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

0601-0010
640

Опис
7
Свега за програмску активност
0601-0009:
Јавна расвета

Страна 61 Број 18

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

77.000

77.000

190.000

190.000

Улична расвета
331

421

01

01

0601-0014
660
332

425

01
13

01
13

01
13

0602
0602-0002

Стални трошкови
Извори финансирања за
функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0010:
Остале комуналне услуге
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 660:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 660:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0014:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
0601-0014:
Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Месне заједнице

190.000

190.000

190.000

190.000

190.000

190.000

190.000

190.000

564.420

564.420

558.000

558.000

6.420

6.420

564.420

564.420

558.000

558.000

6.420

6.420

564.420

564.420

825.000

825.000

6.420

6.420

831.420

831.420

56.000

56.000

320.000

320.000
40.000

333

421

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
Стални трошкови

334

423

Услуге по уговору

335

424

Специјализоване услуге

40.000

160

336

425

Текуће поправке и одржавање

95.000

95.000

337

426

Материјал
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета

24.000

24.000

535.000

535.000

01

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 62 Број 18

Опис

1

2

3

4

5

6

7

01

01

01
13

01
04
07
13
15

3.

3.5.
1502
1502-0002
473

Функција 160:
Извори финансирања за
Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0602-0002:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Месну
заједницу Мало Баваниште:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Месну заједницу Мало
Баваниште:
Извори финансирања за Главу
3.4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за Главу 3.4:
ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ
КОВИН
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ
ТУРИЗМА
Туристичка промоција

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета
8
535.000

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
535.000

535.000

535.000

535.000

535.000

535.000

535.000

535.000

535.000

1.360.000

1.360.000

6.420

6.420

1.366.420

1.366.420

45.126.764

45.126.764
3.000.000

3.000.000

5.810.000

5.810.000

67.654.065

67.654.065

2.490.000

2.490.000

121.080.829

3.000.000 124.080.829

1.147.000

1.147.000

216.000

216.000

200.000

200.000

338

411

339

412

340

415

Туризам
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене

341

421

Стални трошкови

162.000

342

422

Трошкови путовања

110.000

343

423

Услуге по уговору

1.090.000

70.000

1.160.000

344

424

Специјализоване услуге

229.000

45.000

274.000

345

425

Текуће поправке и одржавање

200.000

346

426

200.000

347

465

348

482

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

15.000

110.000

200.000
50.000

160.000
25.000

177.000

250.000
160.000

20.000

45.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5
349

6
511

Опис

Страна 63 Број 18

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

7
Зграде и грађевински објекти

8
140.000

350

512

Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 473:
Извори финансирања за
Програмску активност 15020002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за Програмску активност
1502-0002:
Набавка и постављање понтона

155.000

155.000

4.034.000

4.034.000

01
04

01
04

1502-П1
473

4.034.000

9

Укупна
јавна
средства
10
140.000

200.000

200.000

200.000

4.234.000

4.034.000

4.034.000
200.000

200.000

4.034.000

200.000

4.234.000

1.563.034

6.000.000

7.563.034

Туризам
351

512

13
15

13
15
1502-П2

Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 473:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Функција 473:
Извори финансирања за
пројекат 1502-П1:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за пројекат 1502-П1:

1.563.034

1.563.034

1.563.034
6.000.000

6.000.000

6.000.000

7.563.034

1.563.034

1.563.034

1.563.034
6.000.000

6.000.000

6.000.000

7.563.034

Уређење Дунавца
473

Туризам
352

511

1.000.000

1.000.000

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 473:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

01

Функција 473:
Извори финансирања за
пројекат 1502-П2:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Свега за пројекат 1502-П2:
Извори финансирања за
Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

1.000.000

1.000.000

5.034.000

5.034.000

01
04
13

200.000
1.563.034

200.000
1.563.034

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 64 Број 18

1

2

3

4

5

6

353

411

354

412

355

413

7
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за Програм 4:
Извори финансирања за Главу
3.5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за Главу 3.5:
УСТАНОВА “ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ” КОВИН
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

356

414

Социјална давања запосленима

15

01
04
13
15

3

Опис

3.6.
1201
1201-0001
820

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

6.597.034

6.000.000

6.000.000

6.200.000

12.797.034

5.034.000

5.034.000
200.000

1.563.034

200.000
1.563.034

6.000.000

6.000.000

6.597.034

6.200.000

12.797.034

4.000.000

1.268.767

5.268.767

716.000

227.110

943.110

40.000

40.000

100.000

225.000

125.000

357

415

Накнаде трошкова за запослене

358

421

Стални трошкови

359

422

Трошкови путовања

360

423

Услуге по уговору

361

424

Специјализоване услуге

362

425

Текуће поправке и одржавање

620.000

160.000

780.000

363

426

Материјал

250.000

400.000

650.000

364

441

30.000

30.000

365

465

172.000

712.000

366

482

70.000

70.000

367

512

Отплата домаћих камата
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 820:
Извори финансирања за
програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника

01
04

01
04

437.000

90.000

527.000

5.100.000

280.000

5.380.000

140.000

140.000

840.000

1.470.000

630.000
5.500.000

540.000

5.500.000

920.000

920.000

18.838.000

18.838.000

18.838.000

3.817.877

3.817.877

3.817.877

22.655.877

18.838.000

18.838.000
3.817.877

3.817.877

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

368

411

369

412

370

415

7
Свега за програмску активност
1201-0001:
Подстицај културном и
уметничком стваралаштву
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене

371

422

Трошкови путовања

1201-0002
820

372

423

Услуге по уговору

373

424

Специјализоване услуге

374

426

375

465

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 820:
Извори финансирања за
програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за програмску активност
1201-0002:
Ковинско културно лето

01
04

01
04

1201-П1
820

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

18.838.000

3.817.877

22.655.877

1.998.000

1.998.000

357.642

357.642

262.000

262.000

400.000

20.000

540.000

330.000

420.000
870.000

1.570.000

1.570.000

170.000

170.000

270.000

270.000

5.567.642

5.567.642

5.567.642

350.000

350.000

350.000

5.917.642

5.567.642

5.567.642

5.567.642
350.000

350.000

350.000

5.917.642

200.000

200.000

Услуге културе
376

421

Стални трошкови

377

422

Трошкови путовања

378

423

Услуге по уговору

300.000

379

424

Специјализоване услуге

800.000

800.000

380

426

Материјал
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 820:
Извори финансирања за
пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за пројекат 1201-П1:
Фестивал “Клинци певају
хитове”

30.000

30.000

1.160.000

1.160.000

01
04

01
04

1201-П2

Опис

Страна 65 Број 18

30.000

1.160.000

30.000
50.000

250.000

250.000

250.000

1.410.000

1.160.000

1.160.000

350.000

1.160.000
250.000

250.000

250.000

1.410.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 66 Број 18

Опис

1

2

3

4
820

5

6

7

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

20.000

Услуге културе
381

423

Услуге по уговору

20.000

382

424

Специјализоване услуге

65.000

65.000

383

426

Материјал
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 820:
Извори финансирања за
пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за пројекат 1201-П2:
Фотографска колонија “МЕДИА
АРТ”
Услуге културе

170.000

170.000

255.000

255.000

01
04

01
04

1201-П3
820
384

423

Услуге по уговору

385

424

Специјализоване услуге

386

426

Материјал
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 820:
Извори финансирања за
пројекат 1201-П3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за пројекат 1201-П3:

01
04

01
04
1201-П5

255.000

40.000

20.000

20.000

20.000

275.000

255.000

255.000
20.000

20.000

255.000

20.000

275.000

302.358

30.000

332.358

50.000

50.000

230.000

230.000

582.358

582.358

582.358

30.000

30.000

30.000

612.358

582.358

582.358

582.358
30.000

30.000

30.000

612.358

Музички фестивал “БОМБ”
820

1201-П6

28. децембар 2015. године

Услуге културе
387

423

Услуге по уговору

100.000

100.000

388

424

Специјализоване услуге

700.000

700.000

389

426

140.000

140.000

01

Материјал
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета

940.000

940.000

940.000

940.000

01

Функција 820:
Извори финансирања за
пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета

940.000

940.000

Свега за пројекат 1201-П5:

940.000

940.000

Театар фест “КОПС”

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

Опис

1

2

3

4
820

5

6

7

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

Услуге културе
390

423

Услуге по уговору

100.000

100.000

391

424

Специјализоване услуге

620.000

620.000

392

426

130.000

130.000

01

Материјал
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета

850.000

850.000

850.000

850.000

01

Функција 820:
Извори финансирања за
пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета

850.000

850.000

850.000

850.000

28.193.000

28.193.000

393

411

394

412

395

413

Свега за пројекат 1201-П6:
Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за Главу
3.6:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за Главу 3.6:
БИБЛИОТЕКА “ВУК
КАРАЏИЋ” КОВИН
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

396

414

Социјална давања запосленима

40.000

397

415

880.000

880.000

398

416

43.000

43.000

399

421

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

960.000

20.000

980.000

400

422

Трошкови путовања

130.000

50.000

180.000

401

423

Услуге по уговору

1.250.000

70.000

1.320.000

402

424

Специјализоване услуге

200.000

25.000

225.000

403

425

Текуће поправке и одржавање

343.000

50.000

393.000

404

426

251.000

25.000

276.000

405

465

406

482

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

01
04

01
04

3

Страна 67 Број 18

3.7.
1201
1201-0001
820

28.193.000

4.467.877

4.467.877

4.467.877

32.660.877

28.193.000

28.193.000

28.193.000
4.467.877

4.467.877

4.467.877

32.660.877

6.650.000

6.650.000

1.198.000

1.198.000

20.000

20.000
25.000

850.000
15.000

65.000

850.000
5.000

20.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 68 Број 18

1

2

3

4

5
407

6
512

01
04

01
04

1201-П4
820

7
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 820:
Извори финансирања за
програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за програмску активност
1201-0001:
Набавка књига

Средства
из буџета
8
370.000

Средства
из осталих
извора
9

13.200.000

13.200.000

Укупна
јавна
средства
10
370.000

13.200.000
270.000

270.000

270.000

13.470.000

13.200.000

13.200.000
270.000

270.000

13.200.000

270.000

13.470.000

600.000

40.000

640.000

Услуге културе
408

515

01
04

01
04

01
04

01
04

3

Опис

28. децембар 2015. године

3.8.
2001
2001-0001
911
409

411

410

412

Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 820:
Извори финансирања за
пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за пројекат 1201-П4:
Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за Главу
3.7:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за Главу 3.7:
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање предшколских
установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

600.000

600.000

600.000
40.000

40.000

40.000

640.000

600.000

600.000

600.000
40.000

40.000

40.000

640.000

13.800.000

13.800.000

13.800.000
310.000

310.000

310.000

14.110.000

13.800.000

13.800.000
310.000

310.000

13.800.000

310.000

14.110.000

18.980.000

10.333.500

29.313.500

3.400.000

1.860.520

5.260.520

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5
411

6
413

7
Накнаде у натури

412

414

Социјална давања запосленима

413

415

414

416

415

421

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

416

422

Трошкови путовања

417

423

Услуге по уговору

418

424

Специјализоване услуге

419

425

Текуће поправке и одржавање

420

426

Материјал

421

444

422

465

423

472

424

482

425

512

Пратећи трошкови задуживања
Остале донације, дотације и
трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 911:
Извори финансирања за
програмску активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за програмску активност
2001-0001:
Извори финансирања за
Програм 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за Програм 8:
Извори финансирања за Главу
3.8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за Главу 3.8:

01
04

01
04

01
04

01
04
3

3.9.

Опис

820

Страна 69 Број 18

Средства
из буџета
8

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

9
63.000

10
63.000

210.000

1.330.000

1.540.000

2.030.000

1.030.000

3.060.000

110.000
2.480.000
1.460.680

110.000
1.173.000

3.653.000

340.000

340.000

2.480.000

3.940.680

515.000

15.000

530.000

40.000

500.000

540.000

2.030.000

3.255.000

5.285.000

50.000

50.000

988.480

3.544.800

2.556.320
790.000

790.000
50.000

50.000

100.000

100.000

34.602.000

34.602.000

34.602.000
23.568.500

23.568.500

23.568.500

58.170.500

34.602.000

34.602.000

34.602.000
23.568.500

23.568.500

23.568.500

58.170.500

34.602.000

34.602.000

34.602.000
23.568.500

23.568.500

23.568.500

58.170.500

34.602.000

34.602.000

34.602.000
23.568.500

23.568.500

23.568.500

58.170.500

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа

2002
2002-0001
912

Основно образовање
426

4631

Накнаде у натури

1.500

1.500

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 70 Број 18

1

2

3

4

5
427

6
4631

Опис
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Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

7
Социјална давања запосленима

8
430.000

428

4631

28.214.500

28.214.500

429

4631

1.945.000

1.945.000

430

4631

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

29.523.000

29.523.000

431

4631

Трошкови путовања

4.488.500

4.488.500

432

4631

Услуге по уговору

5.599.500

5.599.500

433

4631

Специјализоване услуге

467.000

467.000

434

4631

Текуће поправке и одржавање

4.486.000

4.486.000

435

4631

Материјал

7.380.000

7.380.000

436

4631

52.000

52.000

437

4631

961.000

961.000

438

4631

182.000

182.000

439

4631

600.000

600.000

440

4632

Пратећи трошкови задуживања
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Зграде и грађевински објекти

380.000

380.000

441

4632

680.000

680.000

85.390.000

85.390.000

85.390.000

85.390.000

85.390.000

85.390.000

85.390.000

85.390.000

300.000

300.000

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета

300.000

300.000

300.000

300.000

01

Функција 912:
Извори финансирања за
пројекат 2001-П1:
Приходи из буџета

300.000

300.000

300.000

300.000

3.216.347

3.216.347

01

01

2002-П1

912
442

4632

Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за
програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
2002-0001:
Израда пројектне
документације за замену подова,
реконструкцију електричних
инсталација, уређење летњег
дворишта и енергетска
ефикасност ОШ “Ј. Ј. Змај”
Ковин
Основно образовање

Свега за пројекат 2002-П1:
Санација санитарних чворова у
ОШ “Бора Радић” Баваниште
Основно образовање

2002-П2
912
443

4632

Зграде и грађевински објекти

9

Укупна
јавна
средства
10
430.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

01

7
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета

01
2002-П3
912
444

4631

3.10

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

3.216.347

3.216.347

Функција 912:
Извори финансирања за
пројекат 2002-П2:
Приходи из буџета

3.216.347

3.216.347

3.216.347

3.216.347

Свега за пројекат 2002-П2:
Столарски и молерски радови у
ОШ “Десанка Максимовић”
Основно образовање

3.216.347

3.216.347

300.000

300.000

300.000

300.000

01

300.000

300.000

01

Функција 912:
Извори финансирања за
пројекат 2002-П3:
Приходи из буџета

300.000

300.000

Свега за пројекат 2002-П3:
Санација улазног хола у
фискултурну салу из дворишта у
ОШ “Предраг Кожић” Дубовац
Основно образовање

300.000

300.000

1.000.000

1.000.000

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

01

Функција 912:
Извори финансирања за
пројекат 2002-П4:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

01

Свега за пројекат 2002-П4:
Извори финансирања за
Програм 9:
Приходи из буџета

90.206.347

90.206.347

90.206.347

90.206.347

01

Свега за Програм 9:
Извори финансирања за Главу
3.9:
Приходи из буџета

90.206.347

90.206.347

Свега за Главу 3.9:

90.206.347

90.206.347

1.000

1.000

99.400

99.400

912

3

Средства
из буџета

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета

2002-П4

445

Опис

Страна 71 Број 18

4632

820

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих школа

2003
2003-0001
920

Средње образовање
446

4631

Накнаде у натури

447

4631

Социјална давања запосленима

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 72 Број 18

1

2

3

4

5
448

6
4631

449

4631

450

4631

Опис
7
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

451

4631

Трошкови путовања

452

4631

Услуге по уговору

453

4631

454

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета
8
5.340.000

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
5.340.000

496.000

496.000

7.445.000

7.445.000

294.600

294.600

1.157.640

1.157.640

Специјализоване услуге

515.000

515.000

4631

Текуће поправке и одржавање

657.000

657.000

455

4631

1.645.000

1.645.000

456

4631

Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета

100.000

100.000

17.750.640

17.750.640

17.750.640

17.750.640

17.750.640

17.750.640

17.750.640

17.750.640

1.000.000

1.000.000

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

01

Функција 920:
Извори финансирања за
пројекат 2003-П1:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

01

Свега за пројекат 2003-П1:
Извори финансирања за
Програм 10:
Приходи из буџета

18.750.640

18.750.640

18.750.640

18.750.640

01

Свега за Програм 10:
Извори финансирања за Главу
3.10:
Приходи из буџета

18.750.640

18.750.640

Свега за Главу 3.10:
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
“КОВИН” КОВИН
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи

18.750.640

18.750.640

883.000

883.000

01

01

2003-П1
920
457

4632

3 3.11
0901
0901-0001
070
458

4631

Функција 920:
Извори финансирања за
програмску активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
2003-0001:
Израда платоа испред ССШ
“Васа Пелагић” Ковин
Средње образовање

Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
на другом месту;
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6

Опис

459

4631

460

4631

7
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене

461

4631

Стални трошкови

462

4631

Трошкови путовања

463

4631

Услуге по уговору

464

4631

465

4631

466

4631

467

472

01

01

0901-0002
070
468

472

01

01

0901-0006

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

164.000

164.000

860.000

860.000

1.262.000

1.262.000

100.000

100.000

1.075.000

1.075.000

Текуће поправке и одржавање

150.000

150.000

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета

700.000

700.000

108.000

108.000

21.550.000

21.550.000

26.852.000

26.852.000

Функција 070:
Извори финансирања за
Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0901-0001:
Прихватилишта, прихватне
станице и друге врсте смештаја
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
на другом месту;
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 070:
Приходи из буџета

26.852.000

26.852.000

26.852.000

26.852.000

26.852.000

26.852.000

160.000

160.000

160.000

160.000

Функција 070:
Извори финансирања за
Програмску активност 09010002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
0901-0002:
Дечија заштита

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

35.456.000

35.456.000

29.356.000

29.356.000

01

Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
на другом месту;
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за
функцију 090:
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

6.100.000

6.100.000

Функција 090:
Извори финансирања за
Програмску активност 0901-0006:

35.456.000

35.456.000

070
469

Страна 73 Број 18

472

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 74 Број 18

1

2

3

4

5

6
01

Опис
7
Приходи из буџета

07

01

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност
0901-0006:
Извори финансирања за
Програм 11:
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

01

Свега за Програм 11:
Извори финансирања за Главу
3.11:
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 3.11:

3

3.12
1801
1801-0001
721
470

4641

471

4641

472

4641

473

4641

474

4641

475

4641

476

4641

477

4641

478

4642

01

01

1801-П1
721

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа
примарне здравствене заштите
Опште медицинске услуге
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)- мртвозорство
и базар здравља
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)- до норматива
Социјални доприноси на терет
послодавца- мртвозорство и базар
здравља
Социјални доприноси на терет
послодавца- до норматива
Накнаде у натури - поклони за
децу запослених
Стални трошкови - осигурање
Услуге по уговору - лекари
специјалисти
Материјал - лекови и санитетски
материјал за базар здравља
Машине и опрема за базар здравља
Извори финансирања за
функцију 721:
Приходи из буџета
Функција 721:
Извори финансирања за
Програмску активност 18010001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
1801-0001:
Изградња објекта хитне
медицинске помоћи и физикалне
медицине са рехабилитацијом
Опште медицинске услуге

28. децембар 2015. године

Средства
из буџета
8
29.356.000

Средства
из осталих
извора
9

Укупна
јавна
средства
10
29.356.000

6.100.000

6.100.000

35.456.000

35.456.000

56.368.000

56.368.000

6.100.000

6.100.000

62.468.000

62.468.000

56.368.000

56.368.000

6.100.000

6.100.000

62.468.000

62.468.000

712.467

712.467

692.015

692.015

127.533

127.533

123.871

123.871

160.000

160.000

600.000

600.000

2.500.000

2.500.000

151.940

151.940

254.060

254.060

5.321.886

5.321.886

5.321.886

5.321.886

5.321.886

5.321.886

5.321.886

5.321.886

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео
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1

2

3

4

5
479

6
4642

31.101.606

31.101.606

31.101.606

31.101.606

01

Функција 721:
Извори финансирања за
Пројекат 1801-П1:
Приходи из буџета

31.101.606

31.101.606

Свега за Пројекат 1801-П1:
Инвестиционо одржавање зграде
ЗС Плочца
Опште медицинске услуге

31.101.606

31.101.606

849.500

849.500

849.500

849.500

849.500

849.500

849.500

849.500

849.500

849.500

2.284.000

2.284.000

2.284.000

2.284.000

2.284.000

2.284.000

2.284.000

2.284.000

2.284.000

2.284.000

36.423.492

36.423.492

3.133.500

3.133.500

39.556.992

39.556.992

36.423.492

36.423.492

3.133.500

3.133.500

39.556.992

39.556.992

4642

13

1801-П3
721
4642

13

13

01
13

01
13

3.13

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 721:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 721:
Извори финансирања за
Пројекат 1801-П2:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 1801-П2:
Набавка медицинске и
лабораторијске опреме
Опште медицинске услуге
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 721:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 721:
Извори финансирања за
Пројекат 1801-П3:
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 1801-П3:
Извори финансирања за
Програм 12:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 12:
Извори финансирања за Главу
3.12:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Главу 3.12:
ЈП “КОВИНСКИ
КОМУНАЛАЦ” КОВИН

9

Укупна
јавна
средства

01

13

3

Средства
из осталих
извора

8
31.101.606

721

481

Средства
из буџета

7
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 721:
Приходи из буџета

1801-П2
480

Опис

Страна 75 Број 18

10
31.101.606

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Страна 76 Број 18

1

2

3

4

5

6

0601
0601-0002
520
482

4512

01

Опис
7
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
функцију 520:
Приходи из буџета
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Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

8

9

10

11.610.000

11.610.000

11.610.000

11.610.000

11.610.000

11.610.000

11.610.000

11.610.000

11.610.000

11.610.000

11.610.000

11.610.000

01

Функција 520:
Извори финансирања за
програмску активност 0601-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0601-0002:
Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета

11.610.000

11.610.000

01

Свега за Програм 2:
Извори финансирања за Главу
3.13:
Приходи из буџета

11.610.000

11.610.000

Свега за Главу 3.13:

11.610.000

11.610.000

01

3.14

ДОМ КУЛТУРЕ БАВАНИШТЕ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Подстицај културном и
уметничком стваралаштву
Услуге културе

1201
1201-0002
820
483

421

Стални трошкови

484

422

485

423

04

04

04

5.000

5.000

Трошкови путовања

15.000

15.000

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 820:
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 820:
Извори финансирања за
програмску активност 1201-0002:
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за програмску активност
1201-0002:
Извори финансирања за
Програм 13:
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за Главу
3.14:

10.000

10.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

28. децембар 2015. године

1

2

3

4

5

6
04

01
04
07
13
15

4

4.1.
0602
0602-0004
330
486

411

487

412

488

414

Опис

Страна 77 Број 18

Средства
из буџета

7
8
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за Главу 3.14:
Извори финансирања за раздео
3:
Приходи из буџета
781.744.749
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
23.838.693
Нераспоређени вишак прихода из
268.673.217
ранијих година
Неутрошена средства донација из
3.870.011
претходних година
Свега за раздео 3:
1.078.126.670
ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Општинско јавно
правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде
1.527.962
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
273.507
послодавца
Социјална давања запосленима
130.000

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

9

10

30.000

30.000

30.000

30.000

781.744.749
31.576.377

31.576.377
23.838.693
268.673.217

6.394.654

10.264.665

37.971.031 1.116.097.701

1.527.962
273.507
130.000

489

415

Накнаде трошкова за запослене

160.000

160.000

490

421

Стални трошкови

45.000

45.000

491

422

Трошкови путовања

40.000

40.000

492

423

Услуге по уговору

50.000

50.000

493

425

Текуће поправке и одржавање

494

426

495

465

496

512

Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 330:
Приходи из буџета

30.000

30.000

160.000

160.000

200.158

200.158

35.000

35.000

2.651.627

2.651.627

2.651.627

2.651.627

2.651.627

2.651.627

2.651.627

2.651.627

01

Функција 330:
Извори финансирања за
програмску активност 0602-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0602-0004:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета

2.651.627

2.651.627

2.651.627

2.651.627

01

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу
4.1:
Приходи из буџета

2.651.627

2.651.627

01

01

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.
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Раздео

Страна 78 Број 18

1

2

3

4

5

6

01

01
04
07
13
15
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Средства
из буџета

Опис

Средства
из осталих
извора

7
Свега за Главу 4.1:
Извори финансирања за Раздео
4:
Приходи из буџета

8
2.651.627

2.651.627

2.651.627

Свега за Раздео 4:

2.651.627

2.651.627

Извори финансирања за Разделе
1,2,3 и 4 :
Приходи из буџета
826.361.307
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
23.838.693
Нераспоређени вишак прихода из
268.673.217
ранијих година
Неутрошена средства донација из
3.870.011
претходних година
Свега за Разделе 1,2,3 и 4:
1.122.743.228

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
Приходи и примања буџета општине Ковин,
прикупљају се и наплаћују, у складу са законом и
другим прописима, независно од износа утврђених
у буџету за поједине врсте прихода и примања.
Члан 10.
У случају да се буџету општине Ковин из
другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства,
укључујући и наменска трансферна средства за
надокнаду штета услед елементарних непогода, као
и у случају уговарања донација, чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије, на основу
тог акта отвара одговарајуће апропријације по том
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском
систему.
Члан 11.
Новчана средства буџета општине, директних
и индиректних корисника средстава буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени
у консолидовани рачун трезора, воде се и депонују
на консолидованом рачуну трезора.
Наредбодавац за располагање средствима
на Консолидованом рачуну трезора општине Ковин
је Председник општине Ковин, који је одговоран за
начин пласирања средстава са консолидованог рачуна
трезора, при чему треба да се руководи, начелом
економичности, ефикасности и рационалности у
пласирању средстава, а у складу са Правилником

9

Укупна
јавна
средства
10
2.651.627

826.361.307
31.576.377

31.576.377
23.838.693
268.673.217

6.394.654

10.264.665

37.971.031 1.160.714.259

о начину располагања средствима на консолидованом
рачуну трезора општине Ковин.
Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора, могу се инвестирати у 2016. години, само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при
чему су, Председник општине, односно лице које он
овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог
инвестирања, на домаћем тржишту новца, на начин
и под условима који обезбеђују свођење ризика на
најмању могућу меру, а по каматној стопи која није
нижа од есконтне стопе Народне банке Србије.
Привремено расположива средства на консолидованом рачуну трезора општине Ковин могу
се краткорочно пласирати код пословних банака или
других финансијских организација закључивањем
Уговора, који потписује Председник општине Ковин.
Члан 12.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине Ковин. Наредбодавац за извршење
буџета је Председник општине Ковин.
Члан 13.
Функционер директног, односно руководилац
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију,
издавање налога за плаћање које треба извршити из
средстава органа којим руководи.
Функционер директног, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава,
одговоран је за закониту, наменску, економичну и
ефикасну употребу буџетских апропријација.
Функционер директног, односно руководилац индиректног корисника може пренети поједина
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овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у
директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.
Функционери директних корисника су:
Председник Скупштине општине, Председник
Општине, Начелник Општинске управе Ковин и
Општински јавни правобранилац.
Руководиоци индиректних корисника буџета су председници месних заједница и директори
установа.
Директни корисник буџетских средстава
одговоран је за наменско коришћење средстава
директног корисника, а у оквиру својих овлашћења
руководиоци у Општинској управи Ковин, одговорни
су и за законито коришћење средстава индиректних
корисника, који спадају у њихову надлежност.
Члан 14.
Општинска управа, Одељење за буџет и
финансије, обавезно је да редовно прати извршење
буџета и најмање два пута годишње информише
Председника општине и Општинско веће општине
Ковин.
У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Буџетски корисници су дужни, да на захтев
надлежног одељења директног корисника, ставе на
увид документацију о њиховом финансирању, као
и да достaвљају Извештаје о остварењу прихода и
извршењу расхода у одређеном периоду (најмање
тромесечно), укључујући и приходе које остваре
обављањем услуга, односно сопственом делатношћу,
стечене из других извора прихода.
Члан 15.
Председник општине Ковин, може донети
Одлуку о промени у апропријацијама, у складу са
чланом 61. ставови 7. и 8. Закона о буџетском систему. У оквиру истог директног корисника буџетских средстава може се извршити преусмеравање
апропријација одобрених на име одређеног расхода
и издатка који се финансира из општих прихода
буџета у износу од 5% вредности апропријације за
расход чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријације се може
извршити унутар програма који се финансира из
општих прихода буџета у износу до 10 % вредности
апропријације чија се средства умањују.
Преусмеравање апропријација из претходног
става овог члана односи се само на апропријације
из прихода буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања
чији износи нису могли бити познати у поступку
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доношења буџета, подноси захтев органу управе
надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање
расхода и издатака из свих извора финансирања,
осим из извора 01 – приходи из буџета.
Апропријације се не могу преносити између
законодавне, извршне и судске власти.
Члан 16.
У случају да се у току године, обим пословања или овлашћења директног, односно његовог
индиректног корисника буџетских средстава промени,
износ апропријација издвојених за активност тог
корисника повећаће се, односно смањити. Ако се
обим пословања или овлашћења повећа, средства
ће се обезбедити из текуће буџетске резерве.
У случају оснивања новог директног, односно индиректног буџетског корисника, средства
за његово пословање или овлашћења обезбеђују се
из текуће буџетске резерве.
Ако корисник буџетских средстава престане
да постоји, а његови задаци нису пренети на другог
корисника буџетских средстава, неискоришћена
средства се преносе у текућу буџетску резерву и
могу се користити за намене за које је предвиђено
коришћење средстава сталне буџетске резерве.
Ако се у току године од једног директног,
односно индиректног буџетског корисника образује
више директних, односно индиректних корисника,
неискоришћена средства распоређена том кориснику
преносе се у текућу буџетску резерву и распоређују
се новообразованим директним, односно индиректним корисницима буџетских средстава.
Одлуку о промени апропријација из става
1. – 4. овог члана доноси Општинско веће општине
Ковин.
Члан 17.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета, Општинско веће доноси одлуку да се износ
апропријације који није могуће искористити, пренесе
у текућу буџетску резерву и може се користити за
намене које нису предвиђене буџетом или за намене
за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 1.
овог члана не може бити већи од износа разлике
између максимално могућег износа средстава текуће
буџетске резерве утврђеног чланом 69. Закона о
буџетском систему.и буџетом одобрених средстава
текуће буџетске резерве.
Члан 18.
За текућу буџетску резерву планирају се
средства у износу од 7.500.000 динара, односно
0,88 % укупних прихода и примања планираних у
2016. години.
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Средства текуће буџетске резерве користе
се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године
покаже да апропријације нису биле довољне у складу
са чланом 69. Закона о буџетском систему.
Решење о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве, доноси Председник општине
Ковин, у износу до 80.000,00 динара, а преко тог
износа, одлучује Општинско веће општинe Ковин.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних и индиректних корисника за одређене намене и исказују
се на конту намена за коју су средства усмерена.
Члан 19.
За сталну буџетску резерву опредељена
су средства у висини 0,24 % укупних прихода и
примања планираних у 2016. години, у износу од
2.000.000 динара.
Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве доноси Општинско веће општине Ковин, за намене утврђене у члану 70. Закона о
буџетском систему.
Члан 20.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу
са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси
Општинско веће општине Ковин.
Члан 21.
Општинско веће одговорно је за спровођење
фискалне политике и управљање јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима
на начин који је у складу са Законом о буџетском
систему.
Овлашћује се Председник општине Ковин
да, у складу са чланом 27. ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија
за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације
јавних инвестиција.
Члан 22.
Приходи и примања буџета и средства остварена из додатних примања индиректних корисника
буџета општине Ковин, распоређују се по ближим
наменама годишњим планом коришћења средстава
директних корисника и годишњим финансијским
плановима индиректних корисника.
Годишњи програм и финансијски план
прихода и расхода индиректних корисника буџета
доноси Управни одбор, односно надлежни орган
буџетског корисника, најкасније 15 дана по усвајању
буџета, и доставља га на сагласност Председнику
општине Ковин.
Саставни део финансијског плана је и писано
образложење о наменама, активностима и програмима који се реализују из планираних средстава.
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Плаћање са консолидованог рачуна трезора
за реализацију обавеза других корисника јавних
средстава, у смислу Закона о буџетском систему
који су укључени у систем консолидованог рачуна
трезора, неће се вршити уколико ови корисници
нису добили сагласност на финансијски план на
начин прописан законом, односно актом скупштине
општине и уколико тај план нису доставили Трезору
локалне власти.
Члан 23.
Распоред остварених прихода буџета врши
се тромесечним плановима, које доноси Одељење
за буџет и финансије у Општинској управи Ковин.
Директни и индиректни корисници средстава
буџета могу вршити плаћања у границама прописаних
квота за свако тромесечје у 2016. години.
Распоред и коришћење средстава врши се
по финансијским плановима и програмима управе.
Средства распоређена за финансирање директних и индиректних корисника буџета, преносе
се на основу захтева корисника са одговарајућом
документацијом, за чију исправност су наведени
корисници одговорни. Средства се распоређују у
складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета Општине Ковин.
Уз захтев корисници су дужни да доставе
комплетну копију документације и подносе је на
обраду ресорним одељењима директног корисника
буџета општине Ковин.
На захтев Трезора корисници су дужни да
доставе на увид и друге податке који су неопходни
ради преноса средстава из Буџета општине Ковин.
На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси Решења о
одобравању исплате са рачуна извршења буџета, а
којима су утврђене обавезе, намена и висина средстава, а у складу са важећим прописима, а распоред
и коришћење средстава на терет буџета општине
Ковин спроводе се и контролишу у Одељењу за
буџет и финансије Општинске управе Ковин.
Унутар Одељења за буџет и финансије
Општинске управе Ковин, спроводи се интерна
контрола поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација
из ове Одлуке, финансијских планова и програма
утврђених квота за сваког буџетског корисника.
Члан 24.
Директни и индиректни корисници средстава
буџета могу користити средства распоређена овом
Одлуком само за намене за које су им та средства
одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени
расход извршава из средстава буџета и из других
прихода обавезан је да измирење тог расхода прво
врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2015. години у складу са
одобреним апропријацијама, а не извршене у току
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2015. године, преносе се у 2016. годину и имају
статус преузетих обавеза и извршавају се на терет
одобрених апропријација овом Одлуком.
Преузете обавезе чији је износ већи од
износа средстава предвиђених Одлуком о буџету
општине Ковин или су у супротности са Законом о
буџетском систему не могу се извршавати на терет
буџета.
Корисници буџетских средстава су дужни
да обавесте Трезор локалне власти:
1. о намери преузимања обавеза;
2. након потписивања уговора или другог
правног акта којим се преузима обавеза,
о преузимању обавезе и предвиђеним
условима и роковима плаћања;
3. о свакој промени која се тиче износа,
рокова и услова плаћања из тачке 2. овог
става;
4. поднесу захтев за плаћање у прописаним
роковима.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене ставом
5. овог члана.
У случају да за извршење одређеног плаћања
корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет општине.
Члан 25.
На терет буџетских средстава корисник може
преузимати обавезе само до износа апропријације
утврђене овом Одлуком, а на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није
другачије прописано.
Изузетно од става 1. овог члана, корисници
могу преузети обавезе по уговору који се односи
на капиталне издатке и захтева плаћање у више
година, на основу предлога органа надлежног за
послове финансија, уз сагласност Општинског већа
општине Ковин.
Ограничење из става 1. овог члана не примањује се на обавезе повезане са задуживањем
локалне самоуправе и са управљањем јавним дугом,
као и на обавезе по основу донација.
У случају из става 2. овог члана, корисници
могу преузети обавезе по уговору само за капиталне
пројекте у складу са предвиђеним средствима из
прегледа планираних капиталних издатака буџетских
корисника за текућу и наредне две буџетске године
у општем делу буџета за текућу годину, укључујући
и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године.
Корисници су обавезни да пре покретања
поступка јавне набавке за преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте из става 3. овог члана, прибаве сагласност надлежног органа из става
2. овог члана.
Корисници буџетских средстава изузетно
могу преузети обавезе по уговорима који због природе
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расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке имају
обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају
у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Одељења за буџет и финансије Општинске
управе за обавезе које ће доспевати и бити укључене
у финансијски план за наредне две године.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе РС
предвиђен другачији метод.
Члан 26.
Корисници буџетских средстава приликом
додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају
да поступе у складу са Законом о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Члан 27.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршаваће се сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета општине Ковин.
Ако се у току године приходи и примања
буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по
приоритетима. Приоритет у извршевању расхода за
робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих
поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су
да обавезе настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала,
као и по основу капиталних издатака измире у року
утврђеном законом који регулише рокове измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 28.
У складу са Упутством за припрему одлуке о
буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама
за 2017. и 2018. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана
36а Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-исправка, 142/14 и 68/2015-др.закон), и Законом о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник
РС“, број 68/2015), број запослених код корисника
буџета не може прећи максималан број запослених
на неодређено и одређено време, и то:
- 99 запослених у локалној администрацији
на неодређено време;
- 7 запослених у локалној администрацији
на одређено време;
- 40 запослених у предшколским установама
на неодређено време;
- 4 запoслених у предшколским установама
на одређено време;
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- 20 запoслених у установама културе на
неодређено време;
- 3 запoслених у установама културе на
одређено време;
- 1 запoслених у Туристичкој организацији
на неодређено време;
- 1 запoслених у Туристичкој организацији
на одређено време;
- 18 запoслених у месним заједницама на
неодређено време;
У овој Одлуци о буџету средства за плате
из буџета се обезбеђују за број запослених из става
1. овог члана.
Корисници буџетских средстава могу из
средстава из осталих извора да обезбеде средства
за плате запослених у складу са овом Одлуком.
Плате запослених у Предшколској установи у 2016. години неће се повећавати у односу на
2015. годину
Члан 29.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, јавна предузећа основана од стране
Општине Ковин и остали корисници, чије се плате
финансирају из буџета општине Ковин, дужни су
да се придржавају Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.
гласник РС“, број 68/2015). Током 2016. године не
може се вршити пријем запослених на неодређено
време. Индиректни корисници буџета, јавна предузећа
и остали корисници, чије се плате финансирају из
буџета општине Ковин, дужни су да прибаве писмену сагласност Председника Општине приликом
заснивања радног односа на одређено време, као и
склапања уговора о делу, уговора о привременим
и повременим пословима и приликом ангажовања
лица преко омладинских задруга.
У буџетској 2016. години неће се вршити
обрачун и исплата божићних празника, годишњих
и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за
директне и индиректне кориснике средстава буџета,
осим јубиларних награда за запослене које су то
право стекли у 2016.години.
Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у
јавном сектору не могу се повећавати у 2016.години.
Задужују се надлежни органи и корисници
јавних средстава да преиспитају потребу постојања и
висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења
издатака по овом основу, и у том циљу иницирају
измене општих и других аката којима је уређено
плаћање ових накнада.
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постављених и ангажованих лица у јавном сектору, а
који садржи податке о броју запослених, изабраних,
постављаних и ангажованих лица у јавном сектору,
као и податке који се односе на зараду, односно плату,
увећање зараде, односно додатка на плату, накнаду
као и друга примања ових лица.
Регистар запослених дужни су да достављају
директни и индиректни корисници буџета општине
Ковин, као и јавна предузећа основана од стране
општине Ковин.
Члан 31.
Индиректни корисници буџетских средстава,
који остварују приходе из изворних активности у
складу са посебним прописима и по другом основу,
користе те сопствене приходе за извршавање издатака
утврђених у посебном делу буџета.
Корисник буџетских средстава, који одређени
расход и издатак извршава из других извора прихода
и примања, који нису општи приход буџета (извор
01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати
само до нивоа остварења тих прихода или примања,
уколико је ниво остварених прихода и примања мањи
од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога
у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате,
за износ умањења предузеће одговарајуће мере у
циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће
предложити умањење обавезе, односно продужење
уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Ако корисници буџетских средстава не
остваре додатне приходе утврђене у члану 5. ове
Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће
се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 32.
Општинско веће општине Ковин може, прописати услове, критеријуме и начин коришћења
средстава сопствених прихода буџетских корисника
и одлучити, на предлог органа управе надлежног за
финансије, да део јавних средстава од сопствених
прихода, остварених у текућој години, односно
неутрошених из ранијих година, представља општи
приход буџета у текућој години.
Члан 33.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет
капитала, односно не исказују расход амортизације
и употребе средстава за рад.

Члан 30.

Члан 34.

Корисници буџетских средстава дужни су
да уносе, односно достављају потребне податке
који се уносе у Регистар запослених, изабраних,

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и
покретне ствари којим управљају други корисници
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јавних средстава, не плаћају закуп у 2016. години,
осим сталних трошкова неопходних за обаваље
делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна корисник
који управља јавним средствима врши плаћање, а
затим директни корисник из став 1. овог члана врши
одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се
начином извршавања расхода, у складу са Законом
о буџетском систему.

99/2013 и 125/2014) и члана 39. став 1. тачка 3.
Статута општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин”,
бр. 11/2012- пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015 )
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. донела је

Члан 35.

Члан 1.

Корисници буџетских средстава, пренеће
на рачун извршења буџета општине Ковин, до 31.
децембра 2016. године, средства која нису утрошена
за финансирање расхода у 2016. години, а која су
тим корисницима пренета у складу са Одлуком о
буџету општине Ковин за 2016. годину.

Овом одлуком уводе се локалне комуналне
таксе за коришћење права, предмета и услуга на
територији општине Ковин, утврђују се обвезници,
висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалних
комуналних такси.

Члан 36.

Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе.

Приходи који су погрешно уплаћени или
уплаћени у већем износу од прописаних, враћају
се на терет погрешно или више уплаћених прихода,
ако посебним прописима није другачије одређено.
Члан 37.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености
прихода и примања у 2016. години Председник Општине се може задужити у складу са чланом 35. Закона о
јавном дугу („Сл.гласник РС“, бр.83/2014 и 46/2015).

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
I OПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне
таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење
права, предмета или услуге.
Члан 4.

Члан 38.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Ковин“ и доставити Министраству финансија Републике Србије.
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу одмах, објавиће
се у „Службеном листу општине Ковин“, а примењиваће се од 01. јануара 2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-43/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

362.
На основу члана 6.став 1. тачка 3., члана 7 и
11. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,

Локалне комуналне таксе уводе се за:
1) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига идругих публикација производа
старих и уметничких заната и домаће
радиности;
2) држање средстава за игру („забавне игре“);
3) истицање фирме на пословном простору;
4) коришћење рекламних паноа, укључујући
и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима којиприпадају општини (коловози,
тротоари, зеленеповршине, бандере и
слично);
5) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења;
6) држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина;
7) заузеће јавне површине грађевинским
материјалом.
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Члан 5.
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висине годишњих прихода и по деловима територија,
односно зонама у којима се налазе објекти, предмети
и услуге за које се плаћају таксе.
За плаћање локалне комуналне таксе из
члана 4.став 1.тачка 1. утврђују се зоне на основу
зона грађевинског земљишта у општини Ковин.
Прва зона обухвата простор града Ковина
и састоји се од следећих блокова: 25, 28, 29, 30, 41,
48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 89, 90, 91,96, 97, 101, 105. и 106.
Друга зона обухвата преостали простор
града Ковина и насељена места на територији општине Ковин.

Локалне комуналне таксе не плаћају се за
коришћење права, предмета и услуга од стране
државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне
самоуправе.
Ослобађају се уплате локалне комуналне
таксе за истицање фирме на пословном простору
правна лица и предузетници који се баве уметничким
и старим занатима који су прописани Правилником
о одређивању послоа који се сматрају уметничким и
старим занатима, односно пословима домаће радиности („Сл.гласник РС“, бр. 21/2005 и 1/2010), који су
носиоци сертификата. Правна лица и предузетници
који се баве уметничким и старим занатима обавезни
су да Општинској управи Ковин доставе: доказ о
регистрацији делатности и сертификат.
Правна лица и предузетници ослобађају
се плаћања локалних комуналних такси у првој
години обаљања делатности, уз подношење доказа
о извршеној регистрацији.

Члан 8.
Обвезник комуналне таксе из члана 4. став
1. тачка 3. ове Одлуке, дужан је да поднесе пријаву
за комуналну таксу надлежном органу у року од 15
дана од дана почетка коришћења права, предмета
или услуга за које је овом Одлуком предвиђено
плаћање таксе
Обвезник локалне комуналне таксе из става
1.овог члана дужан је да сваку насталу промену
пријави надлежном органу у року од 15 дана од
дана настанка промене.
У случају да обвезник комуналне таксе не
поднесе пријаву за коришћење права, предмета
или услуга у наведеним роковима таксена обавеза
утврдиће се решењем на основу података органа
надлежног за упис у регистар привредних субјеката
као и на основу података других надлежних органа.
Образац пријаве за утврђивање обавезе
плаћања локалне комуналне таксе из става 1. овог
члана је саставни део ове Одлуке.

Члан 6.
Локалне комуналне таксе из члана 4 став 1.
ове Одлуке утврђују се:
- у дневном износу за тачке: 1, 2, 5, и 7.
- у годишњем износу за тачке 3, 4. и 6.
Члан 7.
На територији општине Ковин локална комунална такса плаћа се у различитој висини зависно од
врсте делатности, површине и техничко употребних
карактеристика објеката, величине правног лица,

II ВИСИНА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ TАКСИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 9.
Висина локалних комуналних такси утврђује се по следећој
ТАРИФИ
Тарифни број 1
а) за запремање које се врши столовима и столицама у
циљу обављања угоститељске делатности
б) за постављање привремених монтажних објеката

I зона
II зона

1,81
1,34

дин/м2 дневно
дин/м2 дневно

I зона
II зона

3,49
2,15

дин/м2 дневно
дин/м2 дневно

17,47
12,29

дин/м2 дневно
дин/м2 дневно

в) з а постављање столова за продају честитки, разгледница,
семенки и сл.
I зона
II зона
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г) за постављање хладњака и апарата за сладолед,
расхладних витрина, покретних роштиља, апарата за
кокице и сл. уређаја

I зона
II зона
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17,47
12,29

дин/по ком. днев.
дин/по ком. днев.

613,37

динара - дневно

17,47
12,29

дин/ком.дневно
дин/ком.дневно

175,31
122,66

дин/по ком. днев.
дин/по ком. днев.

8,60
5,69

дин/м2
дин/м2

a) игре на рачунарима (компјутерске игре)

24,21

дин/ком.дневно

б) б
 илијара, аутомата за видео игре, флипера, пикада и
стоног фудбала

8,60

дин/ком.дневно

д) за постављање рингишпила, забавних стрељана, дечијих
возова и аутодрома
ђ) за коришћење простора за вожњу дечијим електричним
аутомобилима за забаву

I зона
II зона

е) за постављање столова за продају разне робе хладњака,
расхладних витрина, покретних роштиља, апарата за
кокице и сл. уређаја у дане одржавања значајнијих,
културних, забавних, спортских и других манифестација I зона
II зона
ж) за заузеће јавне површине ради излагања производа у
рекламне сврхе

I зона
II зона

Тарифни број 2

Тарифни број 3
1) П
 редузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна
лица, а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, од 01.10.2012. године не плаћају комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору.
2) Правна лица и предузетници чија је регистрована делатност:
а) банкарство
б) осигурања имовине и лица
в) производња и трговина нафтом и дериватима нафте
г) поштанске, мобилне и телефонске услуге
д) електропривреда
ђ) казина,коцкарница,кладионица,бинго сала и пружања коцкарских услуга
е) ноћни барови и дискотеке

95.731,00
95.731,00
148.916,00
148.916,00
148.916,00
95.731,00
95.731,00

дин/годишње
дин/годишње
дин/годишње
дин/годишње
дин/годишње
дин/годишње
дин/годишње

3) П
 равна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у велика правна лица таксу за истицање фирме на пословном простору
плаћају у износу од:

53.184,00

дин/годишње

4) П
 равна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у средња правна лица, комуналну таксу за истицање фирме на пословном
простору плаћају у износу од:

37.229,00

дин/годишње

5) П
 равна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у микро и мала правна лица, а имају годишњи приход преко 50.000.000 динара,
плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору
у износу од:
25.528,00

дин/годишње
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6) Предузетници који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара,
плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору
у износу од:

28. децембар 2015. године

25.528,00

дин/годишње

Тарифни број 4
1) Предузетници и мала правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала
правна лица, а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, од 01.10.2012. године не плаћају комуналну таксу
за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и слично).
2) Такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора
на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и слично)
за правна лица и предузетнике утврђује се у висини од 10% од износа утврђеним Тарифним бројем 3 тачке
2,3,4,5 и 6.
Тарифни број 5
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора и друге објекте привременог коришћења
					
дин/м2
а) у комерцијалне сврхе		
4,72
дневно
					
дин/м2
б) у остале сврхе 		
3,48
дневно
Тарифни број 6
За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и то:

дин.годишње
1. за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости
800
- за камионе од 2 т до 5 т носивости
1.060
- за камионе од 5 т до 12 т носивости
1.860
- за камионе преко 12 т носивости
2.660
2. за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
3. за путничка возила:
- до 1150 цм3270
- преко 1150 цм3 до 1300 цм3
- преко 1300 цм3 до 1600 цм3
- преко 1600 цм3 до 2000 цм3
- преко 2000 цм3 до 3000 цм3
- преко 3000 цм3

270

530
800
1.060
1.600
2.660

4. за мотоцикле према радној запремини:
- до 125 цм 3210
- преко 125 цм3 до 250цм3
- преко 250 цм3 до 500 цм3
- преко 500 цм3 до 1200 цм3
- преко 1200 цм3 до 1000 цм3

320
530
650
800

5. за аутобусе и комби бусеве по седишту

52

6. за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених
врста терета
- 1 т носивости
210
- од 1 т до 5 т носивости
370
- од 5 т до10 т носивости
530
- од 10 т до 12 т носивости
690
- носивости преко 12 т
1.060
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7. за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66- 96 киловата
- чија је снага мотора од 96- 132 киловата
- чија је снага мотора од 132- 177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата

800
1.060
1.330
1.600
2.130

8. за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана
специјализована возила за превоз пчела530
Највиши износи комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја усклађују се годишње, са годишњим
индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се
заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује
на десет динара.
Приликом усклађивања највиших износа комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог тарифног броја,
основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи комуналне таксе.
Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене највише износе
комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја.
Објављени усклађени највиши износи комуналне таксе из става 4. овог тарифног броја примењују се
од првог дана наредног месеца од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.”
Тарифни број 7
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом:
а) при заузимању јавне површине које захтевају забрану кретања
возила и пешака због извођења грађевинских радова и постављања
ограде за обезбеђење градилишта
б) за држање грађевинског материјала

6,79
4,82

дин/м2 дневно
дин/м2 дневно

Такса из овог Тарифног броја плаћа се у двоструком износу уколико је заузеће трајало дуже од рока
утврђеног решењем о одобрењу заузећа јавне површине.
Члан 10.

Члан 12.

Висину локалних комуналних такси из Тарифног броја 1, 2, 3 4, 5 и 7. утврђује решењем
Општинска управа Ковин – Одељење за финансије
- Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних
јавних прихода, с тим да висину локалне комуналне
таксе из Тарифног броја 1, 2, 4, 5 и 7 утврђује на
основу записника Комуналне инспекције.
Контролу наплате локалних комуналних такси,
наплату због неблаговремене уплате таксе као и камату
за доцњу спроводи Општинска управа Ковин – Оделење за финансије - Одсек за утврђивање, наплату и
контролу локалних јавних прихода, а на основу Закона
о пореском поступку и пореској администрацији.

Висина локалних комуналних такси усклађује
се једанпут годиште са индексом потрошачких
цена,према објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике.

Члан 11.
Таксе из Тарифног броја 1 (осим тачке б),
4, 5. и 7. плаћају се приликом подношења захтева
за коришћење јавне површине.
Таксу утврђену у Тарифном броју 6. власник
моторног возила плаћа приликом регистровања
моторног возила.
Обвезник локалне комуналне таксе уз захтев
за коришћење права, предмета или услуге прилаже
доказ о извршеној уплати таксе.

III НАДЗОР
Члан 13.
Инспекцијски надзор над применом одредаба
ове Одлуке врши Општинска управа- Одељење за
урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине- комунална инспекција за
локалне комуналне таксе из члана 4.став 1, осим за
тачку 3. истог члана одлуке, над чијом применом
надзор врши Оделење за финансије - Одсек за
утврђивање, наплату и контролу локалних јавних
прихода.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном у износу од 25.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај таксени
обвезник-правно лице:
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1. ако не поднесе пореску пријаву, односно
захтев за коришћење права, предмета или
услуга надлежном органу или је поднесе
након истека рока прописаног овом Одлуком (члан 8. став 1.)
2. ако не пријави насталу промену која је од
утицаја на висину утврђене локалне комуналне таксе или је пријави након истека рока
прописаног овом Одлуком (члан 8. став 2.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће
- одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00
динара;
- предузетник новчаном казном у износу од
5.000,00 до 250.000,00 динара;
- физичко лице новчаном казном у износу
од 2.500,00 до 20.000,00 динара.
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о локалним комуналним таксама (“Сл.
лист општине Ковин”, бр. 7/2014-пречишћен текст).
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном листу општине
Ковин”, а примењиваће се од 01. јануара 2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 434-100/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

28. децембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 89 Број 18

ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије
Одсек за ЛПА
Ковин
ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА
ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
1. Име/Назив (радње, предузећа)
2. ПИБ
3. Матични број (радње, предузећа)
4. Име и презиме
5. ЈМБГ
6. Подаци о седишту пореског обвезника
Општина

Место

Улица и број

Телефон

7. Шифра и назив делатности

8. Датум почетка обављања делатности
9. Величина предузећа
10. Годишњи приход за

a) микро

б) мало

в) средње

г) велико

годину

динара

II ПРИЛОГ
○	обавештење о разврставању правних лица у складу са чл.7 Закона о рачуноводству и ревизији
(“Сл.гласник РС”, бр. 46/2006)
○ копија биланса успеха из завршног рачуна за 20
годину
○ 
○ 
Дана
						
						
М.П.			



(потпис обвезника)
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363.
На основу члана 32. став 1. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014-др.закони), члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-УС, 50/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) и
члана 15. став 1. тачка 3. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015), уз прибављено мишљење
Комисије за планове општинеКовин са седнице
одржане дана 17. новембра 2015. године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 96 У КОВИНУ
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације дела
блока 96 у Ковину који се састоји из текстуалног и
графичког дела.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је План детаљне
регулације дела блока 96 у Ковину.
Члан 3.
Ова Одлука и План детаљне регулације дела
блока 96 у Ковину објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 350-43/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
364
Скупштина Општине Ковин на седници
одржаној 28.12.2015. године, на основу Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС” бр.
72/09 и 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012,
50/2013, и 98/2013), Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС” број 129/07) и Статута Општине
Ковин (“Сл. лист Општине Ковин” бр. 11/2012 пречишћен текст и 25/2013), донела је
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
БЛОКА 96 У КОВИНУ Општина Ковин
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1.0. ОПШТИ ДЕО
1.1. ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Изради Плана детаљне регулације приступа се на основу Одлуке о изради плана детаљне
регулације за део Блока 96 у Ковину, коју је донела
Скупштина општине Ковин на седници одржаној
11.6.2014. године. Основни циљ израде Плана је разграничење јавног од осталог грађевинског земљишта
у Блоку 96, стварање планског основа за дефинисање
јавног интереса и формирање парцела јавне намене
за изградњу саобраћајних површина како би се обезбедио приступ будућим грађевинским парцелама и
омогућила несметана градња унутар блока, у складу
са одредбама Генералног плана Ковина (“Службени
лист Општине Ковин”, број 19/2008).
1.2. ОБУХВАТ ПЛАНА
Границом Плана је обухваћен део Блока
96, односно катастарске парцеле, којима се планским решењем мењају границе. То су све парцеле
у унутрашњости Блока, изузев појединих парцела
у улицама Цара Лазара и Зарка Зрењанина, ради
парцелације и формирања јавне пешачке стазе, која
представља везу предметног простора са улицом
Жарка Зрењанина и Великим парком. Генералним
планом Ковина („Сл. лист Општине Ковин”, број
19/08) овај простор је предвиђен за мешовито становање (породично и постојеће вишепородично) и
пословање у складу са претежном наменом.
Површина простора унутар граница износи
око 1,03ha и обухвата следеће катастарске парцеле
КО Ковин: 3329/3, 3329/5, 3329/6, 3329/8, 3330/3,
3330/4, 3330/5, 3330/8, 3330/9, 3330/11, 3330/22,
3336/3, 3337/3, 3337/5, 3338/1, 3338/2, 3338/3, 3340/1,
3340/2, 3342/1, 3344, 3346, 3348, 3350, 3352/1, 3353/1,
3353/2, 3354/1, 3354/2, 3354/3, 3355/1, 3356/1, 3356/2,
3357/2, 3357/1, 3358/1, 3358/2, 3360/1, 3426/2.
Напомена: катастарска подлога која је достављена за потребе израде овог плана не садржи
све бројеве катастарских парцела на предметном
простору и боће комплетирана у оквиру израде
Пројекта геодетског обележавања за овај простор,
у складу са условима из овог Плана.
1.3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана представљају
одредбе:
– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10
24/11, 121/12 , 42/13 и 50/13, 98/13, 132/14
и 145/14).
– Одлуке о изради Плана детаљне регулације
за део Блока 96 у Ковину број: 350-14/20141 од 11. јуна 2014. године
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Плански основ је:
– План генералне регулације Ковина („Службени лист Општине Ковин”, број 06/2015).
1.4. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
Концептом плана је обуваћен шири простор,
између улица Цара Лазара, Вука Караџћа, Вашарске
и дела улице Жарка Зрењанина, односно парка на
Тргу Жарка Зрењанина (Велики парк), укупне површине око 2,62ha. У оквиру израде Концепта плана
обављене су следеће активности:
1. прикупљање и формирање информационе
осн ee са подацима значајним за израду
Плана
2. анализа и оцена затеченог стања на
предметном подручју,
3. сагледавање планских условљености на
предметном подручју,
4. дефинисање обухвата плана у оквиру
грађевинског подручја,
5. дефинисања начина опремања неизграђеног земљишта потребном комуналном
инфраструктуром.
6. д ефинисање принципа прелиминарне
поделе простора на различите целине
према урбанистичким показатељима и
типичним карактеристикама, за које
ће Планом бити дефинисана Правила
уређења и Правила грађења.
На основу поменутих анализа предложена је
граниица Плана детаљне регулације, којом су обухваћене само оне катастарске парцеле, на којима су
планским решењем предвиђене промене, по питању
њихових граница и основне намене.
За потребе израде Концепта ПДР достављене су: катастарско-топографске подлоге дигиталном облику (DWG - неоверене) и катастарске
подлоге - детаљни листови: ДЛ-21-н и ДЛ-23-н
(скениране-неоверене). Гоафички прилози Концепта за израду плана детаљне регулације урађени су
у размери Р1:1000 на преклопљеним поменутим
подлогама, ради добијања потпунијих података.
У току израде Концепта плана обављена
је сарадња са следећим комуналним предузећима и
институцијама: “Електровојводина” - Електродистрибуција Ковин, Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну политику и демографију,
“Телеком Србија” - ИЈ Панчево - Ковин, МУП Србије - Сектор за ванредне ситуације - Одељење
за ванредне ситуације Панчево, ЈКП “Ковински
комуналац” и ЈП за послове дистрибуције гаса
“Ковин-гас”.
На основу смерница из плана вишег реда и
Одлуке о изради ПДР, Концептом су предложене
основне намене површина обухвату Концепта плана:
• земљиште јавне намене
- интерна колска саобраћајница
- пешачка стаза и
- предшколска установа.
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• земљиште остале намене
- п ородично становање, планирано и
постојеће,
- вишепородично становање, постојеће и
планирано.
Концептом су такође предложене основне
смернице за планирање мреже и објеката комуналне
инфраструктуре, услове за повезивање на градску
мрежу и капацитете.
1.5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОВИНА
6/2015)

(„Службени лист Општине Ковин”, број
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

У поставкама овог Плана у потпуности
су испоштоване и спроведене одредбе и решења из
просторног развоја Републике Србије, АП Војводине и
просторног развоја општине Ковин које се односе на:
- основну стратегију у организацији и коришћењу простора;
- функцију овог подручја у систему градских
центара;
- концепт развоја подручја (развој индустрије и развој туризма);
- утврђивање основних критеријума за
уређење насеља;
- дефинисање коридора основних инфраструктурних система;
- заштиту и коришћење природних ресурса
и заштиту животне средине.
Према Регионалном просторном плану АПВ,
Ковин припада функционалном урбаном подручју
националног значаја чији је центар Панчево, а
припадају му још и општине Ковачица, Опово и
Алибунар.
Ковин ће се у планском периоду развијати
као град који добија на значају јер се налази на
коридору VII - Дунав и уз ДП 16 peda бр. 14 (М-24),
што му daje посебне погодности у развоју.
ОПИС БЛОКОВА
Да 6u се успоставио континуитет у спровођењу основних просторних решења Плана, извршена је подела целокупног подручја насеља на
просторне целине- блокове, који су нумерисани и за
сваки блок су дата упутства која ближе одређују
његову даљу разраду и имплементацију Плана у
датом простору.
Под појмовима “становање” (породично или
вишепородично) и “пословање” подразумева се да су
објекти претежно (преко 50%) намењени основној
намени. Код породичног становања направљена је
разлика у индексу заузетости парцеле, у зависности
од укупне дужине наспрамних парцела у једном блоку,
или делу блока. Уколико је та дужина мања од 100т

Страна 92 Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

дозвољава се већи индекс заузетости - 50%, док за
остале важи мањи индекс заузетости.
БЛОК БРОЈ 96
Намењен је мешовитом становању, јавним
службама (дечија установа) и парковској површини.
Даље уређење вршиће се према одредбама овог Плана.
За нове вишепродичне стамбене објекте обавезна
је израда урбанистичког пројекта.
Намена: мешовито становање
- породично становање:
 индекс заузетости парцеле: 40% (50%)
спратност објекта: максимум П+1+Пк
- вишепородично становање: индекс заузетости парцеле: 50%
 спратност објекта: максимум П+4, односно П+З+Пк
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ПРИСТУПНЕ НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
Приступне саобраћајнице изводити за
двосмерни и једносмерни саобраћај у зависности
од мобилности у зони и дужине улице. У деловима
насеља где се уводи нова регулација минимална
ширина уличног коридора је 10,От.
Саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2 х 3,0т (2 х 2,75т) или за једносмерни саобраћај са ширином 3,5т (мин. 3,0т) са
мимоилазницама (ако се за њима укаже потреба).
Носивост коловозне конструкције у овим
улицама је за лак саобраћај (60kN по осовини).
Паркирање путничких возила у регулационом профилу није дозвољено, Нагиб коловоза је једностран.
Раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу прегледност и
безбедност. Пешачку стазу изводити са ширином
од 1,5 (мин. 1,2т) уз регулациону линију.

МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ
Под овим типом становања подразумева
се породично и вишепородично становање у оквиру
једног блока. Спратност вишепородичног стамбеног
објекта је од П+2 до П+4 (за објекте са равним или
“плитким” кровом - одређује се у односу на суседне
зграде), односно П+З+Пк, а породичног стамбеног
објекта минимално П (приземље), а максимално
П+2, односно П+1+Пк.
Основна карактеристика породичног становања у блоковима са мешовитом изградњом је да
има градски карактер, што се огледа у положају
објекта на парцели, архитектонској обради објекта, решавању паркирања и уређењу слободног
дела парцеле. У зони мешовитог становања није
дозвољена изградња економских објеката на парцели
породичног становања.
Поред постојећих блокова са изграђеним
објектима вишепородичног становања, планирана
је изградња вишепородичних стамбених објеката у
свим блоковима у централној зони насеља.
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ МЕШОВИТОГ
СТАНОВАЊА
У оквиру стамбеног бпока са мешовитим
становањем, неопходно је обезбедити 30% зелених
површина у оквиру којих треба обезбедити просторе за миран одмор, изграђена дечија игралишта и
травњаке за игру и одмор (овде спадају и паркинг
простори и простори за контејнере).
Основна улога ових површина је побољшање
животне средине, односно микроклиме, одмор и
рекреација. Ове зелене површине треба повезивати
са осталим категоријама зеленила у јединствен
систем, а пешачким стазама остварити најкраће
правце ка околним садржајима. Травне површине
у оквиру блока потребно реконструисати и прилагодити одмору, игри и рекреацији.

ћв ЗАулетости палцел*)

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
СТАНОВАЊЕ
	ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ (мање/веће
заузетости парцеле)
МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
ДЕЧИЈА УСТАНОВА
ПАРК И СКВЕР

Слика 1: Извод из Плана генералне регулације
Ковина („Сл. лист Општине Ковин”, број 6/2015)
2.0. АНАЛИЗА И ОЦЕНА
ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
2.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Подручје Плана обухвата део урбанистичког
блока између улица Цара Лазара, Вука Караџћа,
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Вашарске и дела улице Жарка Зрењанина, односно
парка на Тргу Жарка Зрењанина (Велики парк), који
је лоциран на јужном делу централне зоне Ковина.
Овим постором доминира породично становање индивидуални стамбени објекти (слободностојећи
или једнострано узидани, углавном приземни или
П+Пк, до П+1+Пк. У улици Жарка Зрењанина,
непосредно уз Велики парк се налази вишепородични стамбени објекат, висине П+8. У контактном
подручју се налазе објекти породичног становања,
вишепородични стамбени објекат на углу улице
Цара Лазара и Великог парка, спратности П+4 и
предшколска установа “Наша радост”.
У средишњем делу блока се налази слободно
неизграђено земљиште и интерна саобраћајница
Ковинска улица, која повезује унутрашњост блока
са околним простором, односно Вашарском улицом.
Ова саобраћајница је опремљена инсталацијама
комуналне инфраструктуре и осветљена јавним
осветљењем.
Табела 1: Структура и биланс постојећих
намена на територији Плана
Намена
Саобраћајне површине
Породично становање
Вишепородично
становање
Неизграђене површине
Укупно

Територија ПДР
Процент.
Површина
заступљеност
(ha)
(%)
0,07
6,79
0,49
47,57
0,08

7,76

0.39
1,03

37,86
100%

2.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.2.1. Постојећа хидротехничка инфраструктура
Канализациони систем у насељу је сепаратни,
тако да се посебно прихватају атмосферске, а посебно
отпадне воде. Реципијент за прихват атмосферских
вода је мелиоративна каналска мрежа по ободу насеља
и систем за одводњавање “Црна Бара”. Предметни
простор је снабдевен хидротехничком инфраструктуром,
тако што у ободним улицама Блока 96: Цара Лазара,
Жарка Зрењанина, Вука Караџића и Вашарској постоје
изграђени магистрални цевоводи канализационе и водоводне мреже. Магистралана вововодна мрежа пречника
09Omm и канализациона мрежа пречника 02OOmm, од
PVC материјала постоји и у Ковинској улици.
Капацитет постојеће водоводне мреже у
Ковинској улици је задовољавајући и може да прими
нове садржаје, док се магистрални канализациони
цевовод у Ковиској улици не може користити.
2.2.2. Постојећа електроенергетска и ТК мрежа
Предметни простор се снабдева електричном енергијом преко изграђене нисконапонске
дистрибутивне мреже и нисконапонских ваздушнх
и кабловских прикључака, који се налазе у профилу
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ободних саобраћајница. Ови прикључци се напајају из
постојећих трафостаница: стубне трафостанице (СТС)
“Маршала Тита” са енергетским трансформатором
снаге 250kWA и монтажно-бетонске трафостанице
(МБТС) “Парк” са трансформатором снаге 630kWA.

Слика 2: Постојећа електроенергетска мрежа
2.2.3. Постојећа термотехничка инфраструктура
На предметном простору, као и у насељу
Ковин, постоји изграђена гасоводна мрежа високог
и средњег притиска од челичних цеви, као и дистрибутивна гасоводна мрежа од РЕ (полиетиленске) цеви
различитих пречника. Постојећи капацитет и трасе
гасоводне инфраструктуре пружају могућност развоја
и проширења ради задовољења потреба за природним
гасом, постојећих и будућих потрошача на овом простору, а да се при томе не наруши безбедно, квалитетно
и стабилно снабдевање потрошача природним гасом.
2.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА
Подручје Плана се налази у коридору важних
насељских саобраћајница, улица Цара Лазара на западу и Вука Караџића на истоку. Ове саобраћајнице
имају широку регулацију (око 27,Om, односно 19,3m)
и коловозе ширине 6,2m, односно 5,3m. На северном
делу комплекса се налази Улица Жарка Зрењанина,
која у зони предшколске установе, пролази ободом
Великог парка, који се наслања на предметни простор.
На јужном делу се налази Вашарска улица, чија је
регулација ширине око 16,0m са коловозом различите
ширине од 3,5 до 8,5m. Са ове саобраћајнице се одваја Ковинска улица која пролази средишњим делом
овог блока. Дужине је око 150m, ширине коловоза
око 2,7m, без организоване окретнице на крају. Све
поменуте саобраћајнице имају коловозни застор од
асфалта и обостране тротоаре, осим Ковинске улице
и јавно осветљење.
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3.0. КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
3.1. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ
НА ПРЕДМЕТНОМ ПОДРУЧЈУ
Основни принципи на којима се заснива
предложени концепт планског решења су: реализација основних планских поставки из ПГР Ковина
(„Службени лист Општине Ковин”, број 06/2015);
• разграничење јавног од осталог грађевинског земљишта у Блоку 96 како би се
омогућила несметана градња унутар Блока
и обезбедио приступ новопланираним
грађевинским парцелама
• дефинисање правила и услова за нову
изградњу у оквиру Блока 96,
• усклађивање планираних интервенција са
условима ЈКП-а и надлежних институција,
• дефинисање услова за нову парцелацију
на овом простору,
• изградња нове комуналне инфраструктуре
и њено прикључење на постојећу мрежу,
• обезбеђење потребне саобраћајне везе реконструкциом постојеће реализацијом нових
саобраћајница и саобраћајних површина.
3.2. ПРОСТОРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА
Предложени концепт организације овог простора заснован је на усклађивању са наменама планира-

28. децембар 2015. године

ним ПГР Ковина („Службени лист Општине Ковин”,
број 06/2015), а односе се на активирање неизграђеног
простора унутар Блока 96, планирањем породичног
и вишепородичног становања са делатностима и
дефинисањем услова за њихову реализацију. Планирана концепција саобраћајног решења обезбеђује
саобраћајно повезивање овог простора са постојећом
уличном мрежом у непосредном окружењу.
4.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
4.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
(према урбанистичким показатељима
и другим карактеристикама)
На основу планског решења уређења простора, базираног на поставкама важећег ПГР Ковина
(„Службени лист Општине Ковин”, број 06/2015),
дефинисане су следеће намене површина обухвату
Плана:
• земљиште јавне намене
- интерна колска саобраћајница (Ковинка
улица) - Л и Ј2
- пешачка стаза - ЈЗ
• земљиште остале намене
- породично становање, постојеће и планирано ТЦ1,
- вишепородично становање, постојеће и
планирано ТЦ2а и ТЦ2.

4.2. БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА
Табела 2: Б
 иланс планираних намена површина - упоредна табела
Намена површина у оквиру
грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште јавне намене
Саобраћајне површине
 колска саобраћајница
 пешачка саобраћајница
Грађевинско земљиште остале намене
Породично становање
Вишепородично становање
Неизграђене површине
Укупно

Постојеће стање

План

П (ha)

%

0,07

6,79

0,49
0,08
0,39
1,03

47,57
7,76
37,86
100%

4.3. Услови ЗА уређењЕ површина
и објеката јавне намене
4.3.1. Услови за уређење саобраћајних
површина и саобраћајница
Саобраћајно решење је засновано на реконструкцији и продужетку Ковинске улице која пролази
кроз зону породичног становања. Саобраћајница је
укупне дужине 141,0m и завршава се “Т” окретницом непосредно уз задњу границу парцеле Дечије
установе. Саобраћајница је планирана у ширини
од 5,5m (трака по смеру ширине 2,75m условљена

0,11
0,02

П (ha)

%

0,13

11,65

0,67
0,23
1,03

66,02
22,33
100%

постојећим изграђеним објектима) са једнострано
вођеним тротоаром ширине 1,5m дуж леве стране
коловоза.
Паркирање је предвиђено на појединачним
парцелама у зони породичног становања. Такође
је и на две парцеле вишепородичног становања
планирано да се потребе за паркирањем обезбеде
у оквиру парцеле.
Регулациона линија је утврђена у односу на
осовинску линију (осовину јавне саобраћајнице),
односно на граничну линију грађевинских парцела.
Удаљеност између регулационих линија (ширина
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појаса регулације) је дефинисана у зависности
од функције и ранга интерне саобраћајнице (Ј1),
односно положаја комуналне инфраструктуре, као
хоризонтална, надземна и подземна регулација.
Најмања дозвољена ширина појаса регулације за
стамбене улице износи 8,0m. Регулациона линија
је обележена аналитичко геодетским елементима за
интерну саобраћајницу у предметном блоку.
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4.3.2.4. Телекомуникациона инфраструктура
У складу са планом развоја ТК мреже, планира се реконструкција постојеће мреже и монтажа
истурених система МСАН. Постојећу мрежу реконструисати тако да телекомуникациони водови за
кориснике не полазе из АТЦ, него из МСАН, капацитета 400 бројева, чија је локација планирана код
објекта у улици Цара Лазара бр. 52, који оптичким
каблом треба повезати са АТЦ. Предвиђа се, такође
даљи развој мобилне телефоније и радио система.

4.3.2. Услови изградње комуналне
инфраструктуре
4.3.2.1. Канализација

4.3.2.5. Гасоводна инфраструктура

Приликом реконструкције Ковинске улице
планира се и реконструкција инсталација хидротехничке инфраструктуре, тако што ће се постојећа
фекална канализација пречника Ø200mm заменити
новом, пречника Ø250mm.

Напомена: у оквиру сарадње са јавним комуналним предузећима, за потребе израде Концепта
плана, упућен је и допис ЈП за послове дистрибуције
гаса «Ковин-гас», ради прибављања података и услова из њихове надлежности. С обзиром да подаци
постојећем стању гасоводне мреже на предметном
простору и услови за изградњу нове мреже и повезивање на постојећу мрежу нису достављени, планирано
решење гасоводне мреже на територији Плана је
усклађено са планским поставкама из ПГР Ковина
(„Службени лист Општине Ковин“, број 06/2015).
На основу података из поменутог плана
вишег реда - ПГР Ковина („Службени лист Општине
Ковин“, број 06/2015), на планском подручју, постоји
изграђена гасоводна мрежа средњег притиска од
челичних цеви и дистрибутивна гасоводна мрежа
од ПЕ (полиетиленске) цеви различитих пречника.
Постојећи капацитет и трасе гасоводне инфраструктуре пружају могућност развоја и проширења, ради
задовољења потреба за природним гасом, постојећих
и будућих потрошача на овом простору. Планирани
гасовод на предметном подручју полагати у коловоз
планиране интерне саобраћајнице и повезати га са
гасоводом у Вашарској улици, у складу са ПГР Ковина
(„Службени лист Општине Ковин“, број 06/2015).

4.3.2.2. Водовод
Постојећу водоводну цев заменити новом,
пречника Ø100mm и везати за постојећи цевовод у
Вашарској улици.
4.3.2.3. Електроенергетска инфраструктура
Снабдевање предметног простора електричном енергијом вршити, као до сада преко водова
20kV из дистрибутивне мреже, а електрични вод
напајати из ТС 20/0,4kV.
Планирано вршно оптерећење износи 752КW,
тако да је у складу са тим потребе за електричном
енергијом задовољити из постојећих трафостаница: (СТС) «Маршала Тита» и монтажно-бетонске
трафостанице (МБТС) «Парк». Уколико се укаже
потреба предвидети нову трафостаницу у оквиру
коплекса Плана.

4.3.3. Услови за формирање грађевинских парцела јавне намене
Табела 4: Грађевинске парцеле на јавне намене
Грађевинска
парцела јавне
намене
Ј1
Ј2
Ј3

Намена
Интерна колска саобраћајница
(постојећи део)
Интерна колска саобраћајница
(планирани део)
Пешачка стаза

Састоји се од катастарских парцела и
делова парцела
КО Ковин
3330/3, 3330/5, 3330/8, 3330/9, 3330/22,
3337/5, 3338/2, 3338/3, 3340/2, (делови).
3338/2, 3344, 3346, 3348, 3350, 3352/1
(делови).
3354/1, 3356/1, 3357/2, 3358/2, 3360/1 (делови)

Површина
(m2)
634,03
526,21
171,78

Напомена: катастарску подлогу у комплетирана бројевима катастарских парцела који недостају, у оквиру
израде пројекта геодетског обележавања у складу са условима из овог Плана.
4.4. Правила уређења за површине
осталих намена
Врста и намена објеката
Предметни блок је намењен мешовитом
становању (породично и постојеће вишепородично),
пословању и садржајима секундарног центра којима

припада комплекс предшколске установе. Реализацију планираних садржаја је потребно ускладити
са параметрима који су дефинисани у одредбама
ПГР Ковина („Службени лист Општине Ковин“,
број 06/2015).
На стамбеним парцелама је дозвољена изградња породичног или вишепородичног стамбеног
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објекта, уз могућнист организовања делатности у
оквиру стамбених објеката и на парцели. Делатности
морају бити усклађене са становањем – трговина,
угоститељство, услуге, тако да својим функционисањем не угрожавају основну намену. Однос становања и делатности (у оквиру објекта или парцеле)
је највише 80%: 20%. Поред главног објекта, на
парцели је дозвољена је изградња и једног помоћног,
односно пословног објекта, уколико то просторне
могућности на парцели омогућавају. Није дозвољена
изградња производних објеката, економских објеката
и помоћних објеката уз ове објекте. Објекти могу
бити слободностојећи, једнострано узидани и у низу
(двострано узудани).
Урбанистички параметри (ниво блока)
• густина насељености 150-350 становника/ha
• степен искоришћености mах. 50%
• проценат зеленила
- породично становање: минимум 30%
- вишепородчно становање: минимум 25%.
Општи услови за формирање грађевинске
парцеле
Породично становање са делатностима:
• површина парцеле:
- слободностојећи објекти: минимум 300m2

28. децембар 2015. године

- једнострано узидани (двојни): минимум
400,0m2,
- двострано узидани (у непрекинутом низу):
минимум 200,0m2.
• ширина парцеле:
- слободностојећи објекти: минимум 20,0m,
- једнострано узидани (двојни): минимум
16,0 (2х8,0 m),
- двострано узидани (у непрекинутом низу):
минимум 6,0m.
Вишепородично становање са делатностима:
• површина парцеле: минимум 600m2 (за све
типове објеката);
• ширина парцеле:
- слободностојећи објекти: минимум 20,0m,
- једнострано узидани (у прекинутом низу):
минимум 15,0m,
- двострано узидани (у непрекинутом низу):
минимум 20,0m.
Свака грађевинска парцела мора имати обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. Планом
парцелације (графички прилог број 4) су аналитичким тачкама дефинисане грађевинске парцеле
на земљишту остале намене, у услови за њихово
формирање су дати у табели 5: Грађевинске парцеле
на земљишту остале намене.

4.5. Услови за формирање грађевинских
парцела на земљишту осталих намена
Табела 5: Грађевинске парцеле на земљишту остале намене
Грађевинска
парцела број

Намена

ГП 1
ГП 2
ГП 3
ГП 4
ГП 5
ГП 6
ГП 7
ГП 8
ГП 9
ГП 10
ГП 11
ГП 12
ГП 13
ГП 14
ГП 15
ГП 16
ГП 17
ГП 18
ГП 19
ГП 20
ГП 21
ГП 22

породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
вишепородично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
вишепородично становање
вишепородично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање
породично становање

Састоји се од катастарских парцела и делова
парцела
КО Ковин
3330/3 цела и улица део
3330/4 цела и улица део
3330/5
3340/1 и улица део
3340/2 део
3342/1 и 3352/1 део
3352/1 део
3353/1 и 3353/2
3354/1-део, 3354/2, 3354/3 и 3356/1-део
3355/1 и 3356/2
3357/1 и 3357/2-део
3358/1 и 3358/2-део
3360/1-део, .....
3348-део и 3350-део
3348-део, 3346-део, 3344-део, 3338/2-део
3338/1, 3337/3, 3337/5-део, 3338/3-део и улица део
3336/3 и улица део
3329/5, 3328/8,
3329/8, .... и .... -део
3329/3, 3329/6 и 3330/9
3330/8, 3330/11 и улица део
3330/22 и улица део

Површина
(m2)
476,16
392,00
314,76
323,91
254,72
407,82
790,86
390,13
428,44
261,35
590,31
546,22
754,90
643,04
481,94
477,95
200,42
272,28
246,39
237,03
272,86
189,86

Напомена: катастарску подлогу комплетирати бројевима катастарских парцела који недостају, у оквиру
израде пројекта геодетског обележавања, у складу са условима из овог Плана.
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4.6. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
4.6.1. Урбанистичке мере за заштиту животне
средине
Са аспекта заштите животне средине и природних вредности, за предметни простор су утврђени
су следећи услови и мере заштите животне средине:
1. условљава се реконструкција постојећих
и изградња нових објеката претходним комуналним
опремањем подручја Плана;
2. опремити предметно подручје канализационом инфраструктуром са сепарационим
системом одвођења кишних и отпадних вода, што
је приоритетна мера заштите животне средине;
3. кроз разраду и реализацију планских
решења обезбедити несметано прикупљање атмосферских вода са саобраћајних површина и њихово
контролисано одвођење у реципијент;
4. планирана је гасификација свих
постојећих и планираних објеката;
5. у оквиру предметне стамбене зоне није
дозвољено следеће:
   - изградња или промена у простору која
би могла да наруши стање чинилаца
животне средине у окружењу (вода,
ваздух, земљиште)
   - делатности које угрожавају квалитет
животне средине, производе буку, штетне
гасове и непријатне мирисе,
   - изградња објеката на припадајућим
зеленим површинама,
   - и
 зградња која би могла да наруши или
угрози основне услове живота суседа
или сигурност суседних зграда,
   - изградња отворених складишта секундарних сировина, складишта за отпадне
материјале, стара возила и слично, као
и складиштење отровних и запаљивих
материјала.
7. задржати и чувати све постојеће зелене површине и извршити валоризацију постојеће
вегетације;
8. кроз разраду и реализацију планираног
решења саобраћајних површина обезбедити посебне
просторе за сакупљање и одношење комуналног
отпада;
9. кроз даљу разраду и реализацију планираног решења омогућити кретање хендикепираним
лицима на свим пешачким површинама и прилазима;
10. за све новопланиране садржаје, на нивоу
грађевинске парцеле обавезно је обезбедити минимални проценат зелених и незастртих површина у
складу са утврђеним нормативима и стандардима
планирања зелених површина;
11. применити одговарајући начин прикупљања и поступања са отпадним материјама
(комунални отпад, грађевински отпад, електронски
отпад и сл).
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4.6.2. Мере заштите од елементарних и других
већих непогода и услови од интереса за
одбрану земље
Због заштите људи, материјалних и других
добара од ратних разарања, елементарних и других
непогода и опасности у миру укупна планирана
изградња објеката мора бити извршена уз примену
одговарајућих законских и других прописа, нарочито Закона о ванрадним ситуацијама (“Службени
гласник РС”, број 111/09).
4.6.2.1. Заштита од потреса
Ради заштите од потреса објекти морају
бити реализовани и категорисани према Правилнику
о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист
СФРЈ”, бр 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90) а код
пројектовања предвиђених надградњи и доградњи
одредби „Правилника о техничким нормативим за
санацију, ојачање и реконструкцију објеката високоградње оштећених земљотресом и реконструкцију
и ревитализацију објеката високоградње („Сл. лист
СФРЈ”, бр. 52/85). Поред тога, на свим теренима са
смањеном стабилношћу обавезно се спроводе посебна
инжењерско - геолошка, сеизмичка и геофизичка
испитивања терена.
На основу сеизмичке рејонизације Републике
Србије, која се односи на параметре максималног
интензитета земљотреса за повратни период од 100
и 200 година, подручје Ковина се налази у зони
могуће угрожености земљотресом јачине 7˚МЦС.
Мере заштите од земљотреса су правилан избор
локације за градњу објеката, примена одговарајућег
грађевинског материјала, начин изградње, спратност
објеката и др. Код изградње нових објеката потребна
је примена важећих законских прописа за пројектовање и градњу објеката на сеизмичким подручјима.
4.6.2.2. Заштита од пожара
Објекти морају бити реализовани у складу
са Законом о заштити од пожара (“Сл.гласник РС”,
111/09). Сви објекти морају имати одговарајућу
хидрантску мрежу, која се по притиску и протоку
пројектује у складу са Правилником о техничким
нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску
мрежу за гашење пожара (“Сл. лист СФРЈ” бр. 30/91).
Свим објектима мора бити обезбеђен
приступни пут за ватрогасна возила у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне
путеве окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара (“Службени лист СРЈ”, бр.8/95), по коме
најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,0m од
габарита објекта.
Објекти морају бити реализовани у складу
са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (“Сл. лист СФРЈ”,
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бр.53 и 54/88 и 28/95), Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења (“Сл. лист СРЈ”, бр.11/96), Одлукама о
условима и техничким нормативима за пројектовање
стамбених зграда и станова (“Сл. лист града Београда”,
бр.32/4/83), Правилником о техничким нормативима
за лифтове на електрични погон за вертикални превоз
лица и терета (“Сл. лист СФРЈ”, бр.16/86 и 28/89) и
техничким препорукама ЈУС ТП 21.
Системе вентилације и климатизације предвидети у скаладу са Правилником о техничким
нормативима за вентилацију и климатизацију (“Сл.
лист СФРЈ”, бр.87/93). Обезбедити сигурну евакуацију конструкцијом одговарајуће отпорности на
пожар, постављањем врата са одговарајућим смером
и начином отварања, са одговарајућом дужином
путева евакуације. Уколико се предвиђа гаража у
објекту, исту реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за
путничке аутомобиле од пожара и експлозија (“Сл.
Лист СЦГ”, бр.31/2005).
При изради пројектне документације за
изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката
обавезно је испоштовати услове у погледу потребних
мера заштите од пожара који су дати у допису МУП
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Панчеву број: 02-217-6996714, који је
саставни део Документације Плана.
4.6.2.3. Заштита од ратних дејстава
У складу са Законом о ванредним ситуацијама ради заштите од елементарних непогода и других
несрећа, органи локалне самоуправе, у оквиру својих
права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и
друге објекте погодне за заштиту. За склањање људи
планира се и коришћење постојећих склоништа,
других заштитних објеката, прилагођавање нових
и постојећих комуналних објеката као и објеката
погодних за заштиту и склањање.
Као други заштитни објекти користе се
подрумске просторије и друге подземне просторије
у стамбеним и другим зградама, прилагођене за
склањање људи и материјалних добара. Приликом
изградње стамбених објеката са подрумима, над
подрумским просторијама гради се ојачана плоча
која може да издржи урушавање објекта.
4.7. МЕРЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
ИЗГРАДЊЕ
Енергетска ефикасност се везује за примену енергетски ефикасних уређаја који имају мале
губитке приликом трансформације једног вида
енергије у други. Исто тако, области енергетске
ефикасности припадају и обновљиви извори у оквиру
потрошње енергије, односно они извори који се не
прикључују на дистрибутивну електроенергетску
мрежу, а користе се у сектору зградарства (биомаса,
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енергија ветра и сунчева енергија). То се пре свега
односи на системе грејања и хлађења простора,
као и загреавање санитарне воде. Основне мере за
повећање о обезбеђење енергетске ефикасности се
односе на правилан избор омотача зграде (кров,
зидови, прозори), грејање објеката (котларница,
подстаница), регулацију-положај (оријентацију)
објекта и осветљење и слично.
Мере за енергетску ефикасност код постојеће
изградње дефинисати на основу утврђене разлике
између стварног стања објеката и реалних потреба
за енергијом и треба да се односе на следеће интервенције:
• побољшање топлотних карактеристика
објекта применом топлотне изолације и
заменом прозора, врата,
• замену или побољшање термотехничких
система (припрема топле воде за грејање
и употребу у домаћинству и пословним
просторима),
• побољшање ефикасности система електричне енергије (расвета, кућни апарати),
• употребу обновљивих извора енергије у
оквиру потрошње.
Избор поменутих мера вршити на основу
енергетског прегледа, који има за циљ потпуни увид
у стање изграђених објеката, а потом и одређивање
стварних енергетских потреба објекта на основу
прикупљених података и обрађених параметара.
За новопланирану изградњу на подручју
Плана, примењивати начин пројектовања и изградње
објеката са ниским степеном потрошње енергије.
Основу овог начина изградње представља употреба
обновљивих врста енергије (сунчева енергије, био
маса, енергија ветра) за грејање објеката у зимском
периоду, односно смањење потребе за хлађењем
просторија током лета спречавањем упада сунчевог зрачења. Код градње нових објеката већ у фази
идејног пројекта предвидети све што је неопходно
да се добије квалитетан и оптималан енергетски
ефикасан објекат:
• анализирати локацију, оријентацију и облик објекта,
• применити висок ниво топлотне заштите
комплетног спољашњег омотача објекта,
• искористити топлотне добитке од сунца и
заштитити објекат од претераног осунчања;
• користити енергетски ефикасне системе
грејања, хлађења и вентилације и комбиновати их са обновљивим изворима енергије.
• одредити оптималан волумен објекта због
смањења топлотних губитака,
• приликом пројектовања је такође груписати просторије сличних функционалних
захтева и унутрашње температуре, односно
помоћне просторе лоцирати на северу, а
дневне на југу.
• обезбедити оптималну топлотну заштиту:
правилан избор спољашњег омотача објекта,
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обавезна топлотна изолација крова, односно
плафона према негријаном таванском простору и пода према терену, правилан положај
отвора у спољашњим зидовима, чиме се у
великој мери спречавају топлотни губици
у току ниских спољашнијх температура.
• приликом пројектовања посебну пажњу
посветити заштити од претераног осунчања, као и прихвату сунца, а решења која
треба примењивати са циљем заштите од
претераног осветљења су следећа:
- архитектонска геометрија: зеленило, тремови, стрехе, надстрешнице, балкони и др;
- елементи спољашње заштите од сунца:
покретни и непокретни брисолеји, спољашње жалузине, ролетне, тенде итд,
- елементи унутрашње заштите од сунца:
ролетне, жалузине, завесе;
- елементи унутар стакла за заштиту од
сунца и усмеравања светла: рефлектујућа
стакла и фолије, стакло које усмерава светло, стаклене призме и др.
Планирану нову изградњу и реконструкцију
и санацију постојећих објеката реализовати у свему
у складу са нормативима датим у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата
о енергетским својствима зграда (“Сл. гласник РС”
број 61/11) и Правилнику о енергетској ефикасности
зграда (“Сл. гласник РС” број 61/11).
5.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Изградња и реконструкција објеката мора
бити усклађена са Законом о планирању и изградњи
(“Службени гласник Републике Србије” број 72/09,
81/09, 64/10 и 24/11) уз обавезу поштовања правила
парцелације, регулације, параметара и правила изградње дефинисаних у предметном Плану.
Индекс заузетости (з) је количник површине
хоризонталне пројекције надземног габарита објекта на парцели и површине грађевинске парцеле.
Исказује се као проценат (%).
Висина објекта за објекте породичноги
вишепородичног становања је средње растојање
од подножја објекта на терену до коте венца. Ови
објекти могу имати кос кров или раван кров који
има повучен спрат. Не рачунају се делови који се
налазе унутар кровне равни чији нагиб није већи
од 30о. Уколико је нагиб кровне равни већи од 30о,
разлика висине и највишој тачки крова која је настала
због повећања нагиба крова, се сабира са висином
мереном на венцу објекта. У свим случајевима када
је планирано поткровље, уместо поткровља се може
планирати и повучени спрат.
Кота приземља новопланираних стамбених
објеката може бити максимум 1,2m виша од нулте
коте (коте терена) у случају када се у предвиђа
стамбена намена. Код објеката у чијем приземљу
са планира нестамбена намена (пословање) кота
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улаза може бити максимално 0,2m виша од коте
тротоара, при чему се висинска разлика савлађује
денивелацијом унутар објекта.
5.1. Правила грађења на земљишту
јавне немене
5.1.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине
• Интерна саобраћајница – Ковинска улица
(Ј1 и Ј2)
Реконструкцију постојеће трасе Ковинске
улице и изградњу нове јавне саобраћајнице – наставак
Ковинске улице планирати од асфалт – бетона. Све
коловозне површине од осталог терена треба да су
одвојене издигнутим ивичњацима маx. висине 8,0cm.
Саобраћајницу изводити са савременим
коловозним застором на адекватном доњем строју
- тампону и оивичити ивичњацима:
• у профилу улице, поред саобраћајне
функције, обезбедити простор за пролазак инфраструктурне мреже;
• пешачке површине (тротоаре) обавезно
физички одвојити у посебне површине
заштићене од моторног саобраћаја;
• ширина тротоара за кретање пешака
мин. 1,5m;
• попречни профил и коловозну конструкцију саобраћајнице димензионисати
према меродавном саобраћајном оптерећењу;
• радијус кривина на раскрсници (окретници) је 7,5m (изузетно 6,5m).
Одвод атмосферских вода са површине
саобраћајнице решити према хидротехничким условима. Саобраћајну површину пројектовати применом
одговарајућих прописа, као и применом важећих
правилника и стандарда из ове области.
• Пешачка саобраћајница (Ј2)
Пешачка стаза је планирана непосредно уз
западну границу комплекса Предшколске установе «Наша радост» тако да обезбеди пешачку везу
између унутрашњости Блока, односно постојећих
и новопланираних садржаја, са градским центром
преко Великог парка. Ширина ове стазе износи 2,0m.
На делу трасе где се налази постојећа инсталација
(топловода), стаза је одмакнута од ограде Предшколске установе, односно инсталације.
5.1.2. Мрежа и објекти комуналне
инфраструктуре
Правила грађења канализационе мреже
- Укрштања канала са осталим инсталацијама
изводити под правим углом, уз обострану
заштиту;
- Минимална кота коловозне конструкције
изнад канализационе цеви, рачунајући
од коте коловоза до горње коте канала
износи 1,0m;
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- Прикључке на улични канал вршти у ревизионим силазима;
- Дно прикључног канала мора бити издигнуто од коте дна уличног канала;
- Нови улични канал градити на основу усвојеног пројекта, у сарадњи и под надзором
надлежног комналног продузећа.
Правила грађења водоводне мреже
- Укрштања водоводне цеви са осталим инсталацијама изводити под правим углом,
уз обострану заштиту;
- Минимална кота коловозне конструкције
водоводне цеви, рачунајући од коте коловоза
до горње коте цеви је 1,0m;
- Водоводни материјал мора поседовати
атесте о нетоксичности;
- Прикључке на уличну мрежу вршти преко
затварача;
- Цевовод опремити хидрантима, у складу са техничком документацијом која
предходи изградњи водовода,
- Нови улични канал градити на основу усвојеног пројекта, у сарадњи и под надзором
надлежног комналног продузећа.
Правила грађења електроенергетске мреже
Електроенергетску мрежу на оба напонска
нивоа каблирати. Дубина укопавања каблова не
сме бити мања од 0,8m. Електроенергетску мрежу
полагати најмање 1,0m од темеља објеката.
При укрштању са саобраћајницом кабл мора
бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања
треба да буде око 90°. При паралелном вођењу
енергетских и телекомуникационих каблова најмање
удаљеност мора бити 0,50 m за каблове напона до
1kV односно 1,0m за каблове напона преко 1kV.
Угао укрштања треба да буде 90°.
Паралелно полагање електроенергетских
каблова и цеви водовода и канализације дозвољено
је у хоризонталној равни при чему хоризонтална
удаљеност мора бити већа од 0,5m. Није дозвољено
полагање електроенергетског кабла изнад цеви водовода или испод цеви канализације. При укрштању
електроенергетских каблова са гасоводом вертикална
удаљеност мора бити већа од 0,3m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m.
Правила грађења телекомуникационе мреже
Целокупну ТК мрежу градити подземно. Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8m.
ТК каблове полагати испод пешачких стаза и тротоара.
При укрштању са саобраћајницом каблове
поставити у заштитне цеви, са углом укрштања од
90°. При паралелном вођењу са електроенергетским
кабловима најмање растојање мора бити 0,5m за каблове напона до 1kV и 1,0m за каблове напона преко
1kV. При укрштању са водоводом и канализацијом
вертикално растојање мора бити веће од 0,3m, а при
приближавању и паралелном вођењу 0,5m.
Правила грађења гасоводне мреже
Планом се предвиђа полагање гасовода дуж
трупа интерне саобраћајнице. У складу са наведеним
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обавезне су посебне мере заштите гасовода од механичких и других оштећења. Дубина полагања гасовода је минимално 0,8m. Трасе ровова за полагање
гасне инсталације поставити тако да гасна мрежа
задовољи минималне прописане удаљености у односу
на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Табела 3: минималне удаљености гасоводне
мреже од траса конуналне инфраструктуре
Објекти и мрежа
комуналне
инфраструктуре
Водовод, канализација
Електро каблови нисконапонски и
високонапонски
Телефонски каблови

Укрштање Паралелно
(m)
вођење (m)
0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

1,0

Гасовод не полагати испод зграда и других
објеката високоградње. Удаљеност укопаних стубова
електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ТК
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност
стубова, минимално 0,5m.
5.2. Правила грађења на земљишту
остале намене
5.2.1. Општа правила за нове објекте
Нове објекте поставити у границама грађевинских линија Дозвољена је фазна изградња на
грађевинској парцели, тако да свака фаза представља
грађевинску и функционалну целину.
Највећа висина надзитка поткровних етажа,
при иградњи класичног крова је 1,6m, а нагиб кровних равни највише 300. Није дозвољена изградња
мансардног крова са препустима, нити крова који
на било који начин излази из габарита објекта. У
свим случајевима када је планирано поткровље,
уместо поткровља се може планирати и повучени
спрат. Уколико се предвиђају препусти на фасадним површинама у виду еркера или балкона, они
су дозвољени на најмањој висини 3,0m изнад коте
терена, тако да препуст не буде већи и то:
• на делу објекта према предњем дворишту 1,2m, а највећа дозвољена површина ових
препуста 50% од површине фасаде изнад
приземља;
• на делу објекта према бочном дворишту
претежно северне оријентације и најмање
удаљености 1,5m од границе грађевинске
парцеле - 0,6m, тако да највећа дозвољена
површина ових препуста 30% од површине
бочне фасаде изнад приземља;
• на делу објекта према бочном дворишту
претежно јужне оријентације и најмање
удаљености 2,5m од границе грађевинске
парцеле - 0,9m, тако да највећа дозвољена
површина ових препуста 30% од површине
бочне фасаде изнад приземља;
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• на делу објекта према задњем дворишту
најмање удаљености 5,0m од задње границе
грађевинске парцеле - 1,2m, а највећа дозвољена површина ових препуста 30% од
површине задње фасаде изнад приземља;
Кота приземља објекта може да буде највише
1,2m виша од приступне саобраћајнице у случају када
се у приземљу предвиђа стамбена намена. Објекти
могу имати подрум или сутерен (под условом да се
обезбеди одговарајућа заштита од подземних вода).
Уколико се у оквиру објеката планира нестамбена
намена - пословање, кота улаза може бити највише
0,2m виша од коте тротоара, при чему се висинска
разлика савлађује денивелацијом унутар објекта.
На грађевинским парцелама се могу градити
један нови објекат и највише два помоћна објекта
- гаража, једна остава, надстрешница, који могу
појединачно бити корисне површине до 30,0m2. Само
подземне гараже се не обрачунавају у индексе. Под
помоћним објектима не може бити више од 10%
површине грађевинске парцеле, а њихова висина
не може да буде већа 5,0m.
Потребе за паркирањем решити искључиво
у оквиру припадајуће парцеле (у гаражи у објекту
или на парцели). За паркирање обезбедити у складу
са условима 1ПМ/1 стан и 1ПМ/80,0m2 пословног
простора.
Грађевинску парцелу оградити искључиво
транспарентном оградом највеће висине 1,5m, тако
да висина зиданог дела може бити највише 1,0m.
5.2.2. Општа правила за постојеће објекте
На постојећим објектима дозвољена је реконструкција, доградња и надзиђивање у складу са
параметрима и правилима за нову изградњу, уколико
постојећи објекти не прелазе планирану грађевинску
и регулациону линију и планиране урбанистичке
параметре, односно уколико постоје технички услови. Радови на постојећем објекту, што важи и за
изградњу нових објеката не смеју:
• угрозити начин коришћења предметног и
суседних објеката,
• угрозити стабилност објекта на коме се
изводе радови, као ни суседних објеката,
са аспекта геотехничких, геолошких и сеизмичких карактеристика тла и статичких
и конструктивних карактеристика објекта,
у свему према прописима за изградњу
објаката,
• угрозити животну средину, природна и
културна добра.
Услови за све интервенције на угаоним
објектима и објектима који су репери у простору
морају бити високог стандарда. Одговарајућим
интервенцијама на новим и постојећим објектима
треба обезбедити да се атмосферске падавине одводе са зграде и других непропусних површина на
сопствену или јавну грађевинску парцелу, а не на
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суседне грађевинске парцеле. У случају нове изградње или интервенција на постојећим објектима
максималне урбанистичке параметре ускладити са
задатим параметрима за одговарајућу типичну целину.
На грађевинској парцели где постоје изграђена два или више објеката, сви објекти се обрачунавају
у урбанистичке параметре. Уколико се постојећи
објекти задржавају, они по типологији могу бити
слободностојећи или једнострано узидани. Двојни
објекти се могу третирати као једнострано узидани,
искључиво ако имају вертикалну поделу са одвојеним улазима и налазе се на посебним грађевинским
парцелама. У овом случају се примењују пареметри
за двојне и једнострано узидане објекте. Ови објекти
и њихове фасаде морају да представљају складну
целину, по питању висине слемена, кровних равни,
спратне висине, положаја отвора на фасади. Нагиб
кровних равни извести тако да вода са њих пада на
сопствену грађевинску парцелу.
Приликом реконструкције (или замене)
постојеће једнострано узидане зграде, задржати
једнострано узидани положај зграде на граници
грађевинске парцеле са бочним суседом, према
постојећем стању. Нова зграда треба да се наслања
на калкан суседне зграде у пуној површини калкана, уз примену правила за изградњу, доградњу
и реконструкцију и не сме бити већа од габарита
постојећег калкана.
Уколико је суседни објекат који се планира
за замену у лошем грађевинском стању, или својим
изгледом не одговара планираној структури, габарит
калкана нове зграде може бити већи од калкана на
суседној грађевинској парцели, уз примену правила
за изградњу, доградњу и реконструкцију.
Није дозвољено, надзиђивањем постојећег
или изградњом новог крова, формирање поткровља у
више нивоа. Максимална висина надзитка поткровне
етаже при изградњи класичног крова је 1,8m, односно
2,2m од коте пода поткровља до прелома косине
мансардног крова. За осветљење новог корисног
простора у таванима или поткровљима користити
прозоре постављене у равни крова, Облик и ширина
прозора морају бити усклађени са елементима фасаде
и пратити ритам отвора на доњим етажама. У свим
случајевима када је планирано поткровље, уместо
поткровља се може планирати и повучени спрат.
Уколико се надзиђивањем поткровља, или
повученог спрата, односно претварањем тавана у
стамбени простор планирају независне стамбене
јединице, а не проширење постојећих станова,
обезбедити за сваки нови стан једно паркинг место
на сопственој грађевинској парцели.
Код доградње објеката важе сва правила
као и за нове објекте, а урбанистички параметри се
обрачунавају за све објекте на парцели. Доградња
условљава обезбеђивање одговарајућег броја паркинг
места за нове капацитете (стамбене јединице) према
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овим правилима. Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела објекта,
као и објеката на суседним грађевинским парцелама.
5.2.3. Правила грађења за типичне целне
5.2.3.1. Типична целина 1 (ТЦ-1) - породично
становање са делатностима
Типична целина 1 (ТЦ1) намењена је изградњи објеката породичног становања са делатностима у
унутрашњости Блока. Дозвољена је и намена услужне и пословне делатности као компатибилна намена. Однос
становања и делатности за типичну целину и појединачне грађевинске парцеле је становање 80% : делатности 20%.
Урбанистички параметри
спратност

слободне и зел. површине

индекс заузетости

типологија објеката

П+1+Пк (Пс)*
(8,5m до коте венца,
12,0m до коте
слемена)

мин. 30%

макс. 40% (макс.
70% за подземне
етаже)

а) слободностојећи
б) једнострано
узидани

паркирање на
припaдајућој парцели
1ПМ/1 стан,
1ПМ/80m2 БГП
пословања,
1ПМ/66m2 БГП
трговине

* (Пс) – раван кров – повучени спрат највише 80% површине етаже испод.
Правила парцелације
Положај грађевинске парцеле дефинисан
је регулационом линијом према површинама за
јавне намене и разделним границама грађевинске
парцеле према суседима. Дозвољена је изградња на
грађевинској парцели која има минималну површину
грађевинске парцеле:
• 300m2 за слободностојеће објекте
• 200m2 за једнострано узидани објекти
Дозвољена је изградња на грађевинској
парцели која има минмалну ширину фронта грађевинске парцеле:
• 12,0m за слободностојеће објекте
• 10,0m за једнострано узидане објекте
Положај објекта на грађевинској парцели
Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне намене
и према границама суседних парцела. Обавезно је
постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној површини.
• Удаљеност објекта од бочних граница
суседне грађевинске парцеле:
- за слободностојеће објекте на делу бочног
дворишта северне оријентације најмање
1,5m,
- за слободностојеће објекте на делу бочног
дворишта јужне оријентације - најмање
2,5m,
- за једнострано узидане - најмање 2,5m
• За изграђене стамбене објекте чија је
удаљеност од границе суседне грађевинске
парцеле мања од минималних вредности,
у случају реконструкције, није дозвољено
постављање отвора стамбених просторија
на бочним фасадама.
• Уколико је удаљеност објекта од бочне
границе грађевинске парцеле мања од 2,5m
(минимум 1,5m), дозвољено је постављање
отвора стамбених просторија са парапетом
мин. 1,8m.

• Удаљеност објекта од дворишних (задњих)
граница суседне грађевинске парцеле:
- удаљеност објекта од задње границе грађевинске парцеле је мин. ½ висине објекта
- најмања удаљеност објекта од задње границе грађевинске парцеле је 5,0m, уколико
је објекат нижи од 10,0m.
• За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за
главне објекте. Дозвољено је постављање
помоћних објеката на границу суседних
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа.
• Минимална висина помоћног објекта: 5,0m.
На парцелама чија је површина мања од
Планом дефинисане за ову типичну целину, дозвољена је могућност санације или реконструкције
постојећег објекта до максималних параметара на
парцели: индекс изграђености до 0,8 и проценат
заузетости до 60% (уз могуће корекције +/- 15%).
Поменуте интервенције могу обухватити и побољшење техничке опремљености објекта (термичка и
звучна изолација), недостајуће прикључке на градске
комуналне системе, промену кровног покривача,
доградњу мокрог чвора, опремање потребним инсталацијама и доградњу (адаптацију) поткровне
етаже искључиво у границама габарита објекта. У
оквиру доградње (адаптације) поткровља дозвољава
се изградња надзитка максималне висине 1,6m.
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК инсталације,
водовод, канализација.
5.2.3.2. Типична целина 2 (ТЦ-2) – вишепородично
становање са делатностима
Типична целина 2 (ТЦ-2) намењена је изградњи објеката вишепородчног становања са делатностима. Поред основне намене дозвољене су
и пословне делатности као компатибилна намена
(пословање, комерцијалне и услужне делатности,

28. децембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 103 Број 18

трговина и сл, искључиво у функцији становања). Однос становања и делатности у овој целини је становање
80% : делатности 20%.
Урбанистички параметри
слободне и зел.
спратност
површине*
П+3+Пк (Пс)*
(14,5m до коте венца,
мин. 30%
18,0m до коте слемена)

индекс заузетости
(з)
макс. 50%
70% за подземне
етаже)

типологија
објеката
слободностојећи

*(Пс) – раван кров – повучени спрат највише 80% површине етаже испод

Положај објекта на грађевинској парцели
• Положај објекта на грађевинској парцели
одређен је грађевинском линијом према
површини јавне намене (саобраћајнице) и
према границама суседних грађевинских
парцела.
• Обавезно је постављање најистуренијег
дела објекта на грађевинску линију према
јавној саобраћајној површини
• Подземна грађевинска линија се може
поклапати са границама парцеле, али је
пожељно да површина подземних етажа
не буде већа од 90% површине парцеле.
• Подземна грађевинска линија може прећи
надземну односно регулациону линију –
0,15m за стопе темеља и подрумске зидове
на дубини до 2,60m испод површине тротоара односно 0,5m испод те дубине као
и -1,0m шахтови подрумских просторија
до нивоа коте тротоара
• Удаљеност објекта од бочних граница
парцеле, односно бочног суседног објекта
за слободностојеће објекте или објекте у
прекинутом низу 4,0m.
• Удаљеност објекта од задње границе парцеле – најмање 1/3h, (али не мања од 5,0m).
• Грађевински елементи (еркери, доксати,
балкони, улазне надстрешнице са и без
стубова, надстрешница и сл.) на уличној
фасади могу да пређу грађевинску односно
регулациону линију за 1,0m, тако што
укупна површина грађевинских елемената
не може прећи 50% уличне фасаде и на
минималној висини од 4,0m изнад тротоара.
Урбанистички показатељи за парцеле за
нове објекте:
• Дозвољава се изградња на парцели која
има најмању површину - 600m2 и
• Најмању ширину фронта грађевинске
парцеле -15,0m,
• Могуће корекције датих вредности +/- 15%.
Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК инсталације,
водовод, канализација.
Смештај контејнера за комунални отпад за
сваки вишеспратни објекат решити на сопственој
парцели, што подразумева да је, приликом пројектовања објекта обавезно дефинисати место у оквиру приземног дела објекта и обезбеди несметан
приступ комуналном возилу. Могуће је обезбедити
површину за контејнер у близини јавне површине

паркирање **
1ПМ/1 стан, 1ПМ/80m2
БГП пословања, 1ПМ/66m2
БГП трговине

(улице), лако доступну комуналном возилу. Објекте
опремити типизираним контејнерима за смеће и то
један контејнер за највише 15 станова. За један контејнер је потребно обезбедити површину 1,0 х 1,5m.
5.2.3.3. Типична целина 2а (ТЦ-2а) – постојеће
вишепородично становање са делатностима
Постојећи стамбени објекат савремене архитектуре у улици Жарка Зрењанина, са делатностима
у приземљу. Спратност објекта је П+6+Пс. Планом
се не предвиђа могућност надзиђивања и доградње,
већ задржавање у постојећем габариту и волумену
- реконструкција или санација.
5.3. Забрањена градња
У оквиру простора Плана није дозвољено
следеће:
• изградња, односно промена у простору
која би могла да наруши стање животне
средине;
• изградња објеката и намена који ометају
обављање саобраћаја и приступ објектима
и грађевинским парцелама,
• складиштење отровних и запаљивих материјала,
• изградња која би могла да наруши или
угрози основне услове живота суседа или
сигурност суседних објеката,
• изградња објеката на површинама јавне
намене.
6.0. Смернице за спровођење Плана
План представља плански основ за за формирање грађевинских парцела јавне намене, издавање информација о локацији, локацијске дозволе
и формирање грађевинских парцела за површине
јавне намене, све у складу са правилима овог Плана и у складу са Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10
24/11, 121/12 , 42/13 и 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).
Израдом пројекта геодетског обележавања, у
складу са условима из овог Плана, катастарску подлогу комплетирати бројевима катастарских парцела
који недостају, у оквиру граница Плана. Пројектом
геодетског обележавања формирати јединствену
грађевинску парцелу за приступну саобраћајницу и
обухватити и оне грађевинске парцеле на земљишту
остале намене, за које недостају бројеви катастарских
подлога у овом плану.
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Уколико постоји прихватљивије решење
у инвестиционо техничком смислу, у току израде техничке документације планиране интерне саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, у
оквиру Планом дефинисане регулације, је могућа
прерасподела попречног профила, која не утиче на
режим саобраћаја, односно на уклапање у геометрију
постојеће саобраћајнице. Дозвољена су одступања
од Планом дефинисаних кота ради усаглашавања са
постојећим стањем и прерасподела планираних водова.
Саставни део овог плана је План парцелације (графички прилог број 3), којим су поред
грађевинских парцела јавне намене, аналитички
дефинисане и парцеле на земљишту остале намене, у
складу са планираном регулацијом јавних површина,
постојећом парцелацијом и променама на терену.
Услови за форимирање грађевинских парцела јавне
и остале намене дати су у табелама број 4 и 5.
Саставни део овог Плана детаљне регулације чине:

члана 39. став 1. тачка 17. Статута општине Ковин
(„ Сл.лист општине Ковин“, бр.11/2012- пречишћен
текст 25/2013 и 2/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године донела је

ГРАФИЧКИ ДЕО

Члан 2.

1. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ Извод
из ГП Ковина
2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА... 1:1000
3. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА................ 1:1000
4. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ са аналитичко
геодетским елементима
за обележавање........................................... 1:1000
5. ПЛАН САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА,
НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ.............. 1:1000
6. ПЛАН КАНАЛИЗАЦИОНЕ, ВОДОВОДНЕ
И ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ........................... 1:1000
7. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ
И ТК МРЕЖЕ............................................. 1:1000
8. СИНХРОН ПЛАН...................................... 1:1000
9. КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА
СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА.......................... 1:1000

Установа културних делатности „Центар за
културу“ Ковин ће непокретност описану у члану
1. ове Одлуке користити за обављање делатности
у складу са важећим прописима

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 4.

• Одлука о приступању изради ПДР број:
350-14/2014-1 од 11.06.2014. године
• Услови ЈКП-а и осталих институција,
• Извештај о усвајању Концепта плана и
• Регистрација ЈУГИНУС ДОО и Лиценца
одговорног урбанисте.
Овај План детаљне регулације ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Ковин“

365.
На основу члана 18. став 6. члана 22. 24.
и 25. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“,
бр. 72/11, 88/2013 и 105/2014), члана 13. став 8. и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КОВИН УСТАНОВИ
КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ„ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ“ КОВИН
Члан 1.
Установи културних делатности „Центар
за културу“ Ковин преноси се право коришћења на
непокретности изграђенoj на катастарскoj парцели
бр. 3146/1, уписаној у ЛН 6097 К.О. Ковин, улица
Цара Лазара бр. 85 у Ковину и то:
- ОБЈЕКАТ КУЛТУРЕ, површине 1346 м²

Члан 3.
Установа културних делатности „Центар за
културу“ Ковин нема својинска права на предметној непокретности, односно нема право отуђења,
укључујући размену, пренос права коришћења и
стављања хипотеке.
Установа културних делатности „Центар
за културу“ Ковин може давати у закуп предметне
непокретности уз претходну сагласност надлежног
органа Општине.

На основу ове Одлуке, Установа културних
делатности „Центар за културу“ Ковин закључиће
уговор са општином Ковин о преносу права коришћења на непокретностима ближе описаним у
члану 1. ове Одлуке, а који ће бити основ за упис
права коришћења у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-88/2015-I од 28. децембра 2015. године.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

28. децембар 2015. године
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Члан 3.

366.
На основу члана 18. став 6. члана 22. 24. и
25. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.
72/11, 88/2013 и 105/2014), члана 13. став 8. и члана
39. став 1. тачка 17. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр.11/2012- пречишћен текст
25/2013 и 2/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КОВИН ОПШТИНСКОМ
ВАТРОГАСНОМ САВЕЗУ КОВИН
Члан 1.
Општинском ватрогасном савезу Ковин
преноси се право коришћења на објектима намењеним заштити од пожара, изграђеним на следећим
катастарским парцелама:
У Ковину, зграда пословних услуга, у улици
1. Маја бр.11, изграђена на парцели 4043/2, уписана у лист непокретности 6097 КО Ковин, укупне
површине 616m²
У Мраморку, остале зграде бр.1 у улици
Задружна бр.6, изграђена на парцели бр. 1880/2,
уписана у лист непокретности бр.3582 КО Мраморак, површине 171 m²
- Остале зграде бр.2 –ватрогасни торањ у
улици Задружна бр.6, изграђена на парцели
бр. 1880/2, уписана у лист непокретности
бр.3582 КО Мраморак, површине 24 m²
У Гају, зграда комуналних делатности бр.1,
у улици Партизанска бр.56, изграђена на парцели
962, уписана у лист непокретности бр.5 КО Гај,
површине 201м²
- Гаража бр.2 у улици Партизанска бр.56,
изграђена на парцели 962, уписана у лист
непокретности бр.5 КО Гај, површине 55 м²
- Помоћна зграда бр.3, у улици Партизанска
бр.56, изграђена на парцели 962, уписана
у лист непокретности бр.5 КО Гај, површине 13 м²
У Скореновцу део зграде бр. 2, у улици
Братства Јединства изграђена на парцели 2, уписана у лист непокретности 7325 КО Скореновац,
површине 96м²
На осталим објектима у насељеним местима
Делиблато, Дубовац, Плочица и Шумарак, пренеће
се право коришћења по завршетку поступка уписа
јавне својине у корист општине Ковин.

Општински ватрогасни савез Ковин нема
својинска права на предметним непокретностима,
односно нема право отуђења, укључујући размену,
пренос права коришћења и стављања хипотеке.
Општински ватрогасни савез Ковин може
давати у закуп предметне непокретности уз претходну
сагласност надлежног органа Општине.
Члан 4.
На основу ове Одлуке, Општински ватрогасни савез Ковин закључиће уговор са општином
Ковин о преносу права коришћења на непокретностима ближе описаним у члану 1. ове Одлуке, а који ће
бити основ за упис права коришћења у јавну књигу
о евиденцији непокретности и правима на њима.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 361-120/2015-I од 28. децембра 2015. године.
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

367.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. у вези
са чланом 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/2007
и 83/2014-др. закон), члана 32. став 6. Закона о
црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“ број: 36/2006), члана 39. став 1. тачка
6. а у вези са чланом 15. став 1. тачка 43. Статута
општине Ковин („Службени лист општине Ковин“ број: 11/2012-пречишћен текст и 25/2013
и 2/2015),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донело је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Члан 1.

Општински ватрогасни савез Ковин ће непокретности описане у члану 1. ове Одлуке користити
за обављање своје делатности у складу са важећим
прописима

Овом Одлуком одређују се ближи критеријуми, начин и поступак расподеле средстава црквама и
верским заједницама на територији општине Ковин
(у даљем тексту: Верске заједнице).
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Члан 2.
Право коришћења средстава из става 1. ове
Одлуке имају верске заједнице које се налазе на
територији општине Ковин (Српска Православна
црква, Католичка црква, Румунска црква).
Члан 3.
Општина Ковин може у финансирању програма верских заједница учествовати у границама
средстава одобрених за ту намену Одлуком о буџету
општине Ковин, на основу критеријума утврђених
овом Одлуком.
Општинска управа Ковин - надлежно
одељење доставља Комисији за доделу средстава
верским заједницама информацију о висини расположивих средстава у буџетској години за потребе
финансирања програма верских заједница.
НАМЕНА СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Средства намењена црквама и верским
заједницама користе се за:
1. Изградњу или обнову цркава и верских
објеката.
2. Адаптацију или реконструкцију цркава
и верских објеката,
3. Инвестиционо и текуће одржавање цркава
и верских објеката,
4. Финансирање догађаја битних за одређену
верску заједницу.
Члан 5.
Критеријуми за доделу средстава су:
1. Карактер и значај програма, односно
пројекта;
2. Могућност реализације послова из програма, односно пројекта;
3. Досадашње наменско коришћење средства
добијених из буџета општине;
4. Орјентациони број верника верске заједнице, односно подносиоца пријаве.
ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА РАСПОДЕЛУ
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 6.
Основни услови за доделу средстава верским
заједницама су:
1. да подносилац програма има статус правног лица;
2. да је седиште подносиоца програма на
територији општине Ковин;
3. да се програм реализује на територији
општине Ковин.
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НАЧИН И ПОСТУПАК РАСПОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА
Члан 7.
Расподела средстава верским заједницама врши се на основу јавног конкурса који се
објављује у средствима јавног информисања,
који расписује Комисија за спровођење поступка
расподеле средстава верским заједницама (у даљем
тексту: Комисија), за сваку буџетску годину у складу
са овом Одлуком.
Комисију из претходног става формира
Општинско веће општине Ковин.
Комисија има председника и четири члана.
Комисија ради ако је присутна већина чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова.
Члан 8.
Одлука о расписивању конкурса садржи:
1. Предмет јавног конкурса;
2. Намену и износ средстава за који се конкурс спроводи;
3. Датум објављивања конкурса;
4. Могуће учеснике на конкурсу (ко може
аплицирати);
5. Посебни захтеви (услови) и ограничења;
6. Критеријуми за доделу средстава;
7. Рок за пријављивање на конкурс;
8. Начин објављивања конкурса;
9. Потребну документацију која се подноси
уз пријаву.
Јавни конкурс расписује Комисија.
Члан 9.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији
на посебном обрасцу, са описом активности која
би се финансирала и износом тражених буџетских
средстава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.
Члан 10.
Комисија разматра пристигле пријаве на
конкурс и саставља извештај о свим поднетим пријавама, који садржи:
1. Назив подносиоца пријаве;
2. Датум предаје документације;
3. Предмет финансирања;
4. Износ тражених средстава.
Извештај посебно треба да садржи предлог
за расподелу средстава учесницима конкурса.
О раду Комисије води се посебан записник,
који садржи време и место одржавања састанка,
присутност чланова, дневни ред, пристигле пријаве или захтеве на конкурс по редоследу времена
пристизања, начин и резултат одлучивања и друге
битне податке неопходне за објективно одлучивање.
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Члан 11.
Извештај о спроведеном поступку поводом
јавног конкурса Комисија доставаља Општинском
већу у року од 8 дана од дана закључивања конкурса.
Члан 12.
Општинско веће општине Ковин на основу
извештаја Комисије, доноси Одлуку о висини и
начину расподеле средстава верским заједницама.
Одлука из става 1. овог члана објављује се
у „Службеном листу општине Ковин“ и на сајту
општине Ковин.
Члан 13.
Корисници средстава (верске заједнице)
дужни су да доставе извештај Општинском већу о
утрошку одобрених средстава, односно о реализацији програма најкасније до краја буџетске године.
Верске заједнице које извештај из претходног
става не доставе морају да врате добијена средства и
неће им бити додељена средства у наредној години,
односно неће бити разматрано њихово учешће на
конкурсу.
Члан 14.
Након доношења Одлуке о избору програма
верских заједница које ће бити финансиране, са
истима се закључује Уговор о финансирању реализације програма.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“, а примењује се од 01. јануара 2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 45-106/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
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општине Ковин (“Службени лист општине Ковин”,
број: 11/2012 - пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КОВИН
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се права и услуге
у области социјалне заштите грађана и породица
на територији општине Ковин (у даљем тексту:
Општина), услови, поступак и начин остваривања,
начин обезбеђивања средстава, као и међусобни
односи општине и установе која обавља послове
прописане овом Одлуком.
Члан 2.
Корисници права и услуга из члана 1. ове
Одлуке су социјално угрожени појединци и породице
које имају пребивалиште на територији општине
Ковин као и расељена лица са Косова и Метохије,
која имају боравиште на територији општине Ковин.
Породицу чине: родитељи, старатељи, хранитељи, усвојитељи и деца као и други сродници
под условом да живе у заједничком домаћинству.
Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању не може да оствари права и услуге
утврђене овом Одлуком осим саветодавно – терапијских услуга.
II. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 3.
Услуге утврђене овом Одлуком су активности
пружања подршке и помоћи појединцу и породици
ради побољшања, односно, очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних
животних околности, као и стварање могућности за
самосталан живот у друштву.
Члан 4.

368.
На основу члана 110. 111. 120. и 209. Закона о социјалној заштити (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број: 24/2011), члана 20. став
1. тачка 17) и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Србије’’ број: 197/2007 и 83/2014 - др. закон), члана
9. Закона о финансијској подршци породици са децом (‘’Службени гласник Републике Србије’’ број:
16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 39. став 1.
тачка 6. у вези са чланом 15. став 1. тачка 18. Статута

Права и услуге у социјалној заштити у надлежности Општине у смислу ове Одлуке су:
1. Једнократне новчане помоћи;
2. Опрема и трошкови превоза корисника
за смештај у установу социјалне заштите
или другу породицу;
3. Помоћ у кући;
4. Социјално становање;
5. Привремени смештај у прихватним станицама;
6. Дневни боравак за особе са сметњама
у развоју;
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7. Помоћ у плаћању трошкова превоза
ученика средњих школа;
8. Бесплатне ужине за ученике и децу;
9. Накнада трошкова сахране;
10. Помоћ у натури обезбеђивањем школског
прибора за ученике и децу;
11. Новчана помоћ за набавку огрева;
12. Новчана помоћ за набавку грађевинског
материјала;
13. Привремено становање деце и омладине
без родитељског старања ‘’Кућа на пола
пута’’;
14. Новчана помоћ незапосленим породиљама;
15. Финансијска подршка за новорођену децу,
16. Новчана помоћ пензионерима;
17. Плаћање трошкова боравка у Предшколској установи за дете трећег, односно
четвртог реда рођења;
18. Помоћ у плаћању трошкова комуналних
услуга;
19. Додатна подршка детету и ученику;
20. Бесплатан оброк у Народној кухињи;
21. Саветодавно - терапијске услуге;
22. Друга права и услуге утврђена посебним
актом надлежног органа.
Члан 5.
Лице у стању социјалне потребе дужно
је да у границама својих могућности доприноси
решавању стања у коме се налази.
Члан 6.
Права и услуге из ове Одлуке не могу се
преносити и везана су за личност.
Члан 7.
Уз захтев за остваривање права или услуге
из ове Одлуке, подноси се следећа документација:
1. Фотокопија личне карте за подносиоца
захтева и одрасле чланове породице,
2. Извод из Матичне књиге рођених,
3. Извод из Матичне књиге венчаних,
4. Извод из Матичне књиге умрлих,
5. Последњи чек од пензије за лица која су
остварила право на пензију,
6. У
 верење о имовном стању или пореско
уверење,
7. Потврда из школе за редовне ученике/
студенте,
8. Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породице,
9. Налаз и мишљење комисије ПИО-а о
неспособности за рад,
10. Потврда о приходима за последња три
месеца или потврда о висини основице
која служи за обрачунавање пореза и
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доприноса за оне који самостално обављају делатност,
11. Извештај лекара опште праксе или
специјалисте не старији од 6 месеци са
обавезно назначеним датумом прегледа,
дијагнозом и терапијом, прописно попуњени рецепти, прописно попуњени
лекарски упути или налози,
12. Отпусни лист надлежног органа.
За остваривање појединих права и услуга
из ове Одлуке, корисник је дужан да приложи и
другу потребну документацију или да достави део
документације у зависности од права или услуге
која му се пружа у складу са Одлуком.
III ПРАВА И УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
1. Једнократне новчане помоћи
Члан 8.
Право на једнократну новчану помоћ имају
појединци и породице које се налазе у стању тренутне изузетно тешке новчане ситуације, коју не
могу самостално превазићи, нарочито у случајевима
задовољавања основних животних потреба, постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја
и у другим случајевима према процени Установе
Центар за социјални рад ‘’Ковин’’ у Ковину (у даљем
тексту: Центар).
Задовољавањем основних животних потреба
сматра се нарочито: набавка намирница и средстава
за хигијену, израда личне карте, набавка уџбеника,
набавка неопходне гардеробе и обуће, најнужнијих
ствари за домаћинство, набавка медицинских помагала, као и задовољење других потреба изазваних
специфичним стањем или ситуацијом тешке болести,
инвалидности, ризичне трудноће и др.
Процену угрожености лица и породица из
става 1. и 2. врши Центар.
Члан 9.
Висина једнократне новчане помоћи утврђује
се зависно од потреба и стања појединца, односно,
породице.
Једнократна новчана помоћ остварује се до
висине највишег износа материјалног обезбеђења
једночлане породице исплаћеног за месец који претходи месецу за који се признаје право на ову помоћ.
Члан 10.
Појединац и породица могу у току календарске године више пута остварити право на једнократну
новчану помоћ тако да укупан износ исплаћених
новчаних помоћи не пређе 1/2 просечне нето зараде
исплаћене у Републици Србији према последњем
званичном објављеном податку надлежног органа
за статистику.
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Члан 11.

Члан 13.

Изузетно од одредби члана 9. и 10. ове Одлуке
право на увећану једнократну новчану помоћ имају:
1. Лица која су у стању социјалне потребе
за набавку лекова који нису обухваћени
позитивном листом, медицинских помагала и лечење чије трошкове не покрива
Фонд за здраствено осигурање;
2. Породица у којој је наступила смрт једног
или више чланова породице, а чији приход у претходна три месеца не прелази
1/2 просечне нето зараде исплаћене у
Републици Србији према последњем званичном објављеном податку надлежног
органа за статистику;
3. Појединац и породица којима је елементарном непогодом или несрећним случајем
(поплава, пожар, земљотрес) или другим
непогодама потпуно или знатно оштећен
стамбени објекат који користе по основу
власништва или по основу закупа, без
обзира на висину прихода појединца,
односно породице;
4. Дете за плаћање трошкова у поступку
лишења родитељског права у висини судских трошкова.
Појединачни износ права из става 1 тачке
1. и 2. овог члана не може бити виши од 1/2 просечне нето зараде исплаћене у Републици Србији
према последњем званичном објављеном податку
надлежног органа за статистику.
Појединачни износ права из става 1 тачка
3. овог члана не може бити виши од једне просечне
нето зараде исплаћене у Републици Србији према
последњем званичном објављеном податку надлежног
органа за статистику.
За остваривање права из овог члана подносилац захтева, дужан је да достави и доказе који
потврђују основаност захтева (потврда надлежне
здравствене установе, апотекарске установе, извод
из матичне књиге умрлих, извештаје комисије о
оштећењу стамбеног објекта, одлуку Суда о трошковима).
Појединац и породица могу у току календарске године више пута остварити право на увећану
једнократну новчану помоћ.

Рок за одлучивање о праву на једнократну
помоћ је 15 дана од дана подношења захтева.
У поступку решавања о праву на једнократну
помоћ Центар је дужан да цени да ли се пружањем
других облика социјалне заштите може ефикасније
постићи задовољавање потреба корисника.

Члан 12.
Поступак за доделу једнократне новчане
помоћи спроводи се на захтев корисника, на иницијативу других лица, установа, органа, организација
или предлога стручних радника Центра.
Оправданост захтева цени се на основу поднете документaције, непосредног сазнања стручног
тима, а по потреби и провером на терену.
На предлог стручног тима, директор Центра
доноси решење о одобравању једнократне новчане
помоћи.

Члан 14.
Радно способна лица која се налазе у стању
социјалне потребе могу се радно ангажовати у локалној заједници, а на основу посебног упута Центра.
Ако лице упућено на радно ангажовање
неоправдано одбије да се радно ангажује не може
остварити право на једнократну новчану помоћ.
2. Опрема и трошкови превоза корисника
за смештај у установу социјалне заштите
или другу породицу
Члан 15.
Право на опрему и трошкове превоза корисника за смештај у установу социјалне заштите
или другу породицу има лице које се упућује у
установу социјалне заштите или другу породицу,
а ту опрему не може сам да обезбеди, нити му је
могу обезбедити сродници који су по закону дужни
да учествују у његовом издржавању.
Под опремом у смислу става 1. овог члана
подразумева се одећа и обућа којом се задовољава минимум најнеопходнијих потреба у моменту
смештаја корисника.
Преглед потребне одеће и обуће сачињава
водитељ случаја.
Право на опрему из става 1. овог члана
утврђује Центар у складу са законом.
3. Помоћ у кући
Члан 16.
Право на помоћ у кући обезбеђује се старим
и изнемоглим хронично оболелим лицима, лицима
са инвалидитетом и другим лицима који нису у
стању да се сама о себи старају, при чему породична
подршка је недовољна или није расположива.
Учешће корисника и њихових сродника у
финансирању ове услуге, утврђује се у зависности
од укупног прихода домаћинства, а у складу са
посебним Правилником.
Помоћ у кући обезбеђује се у зависности
од процене стручног радника у складу са Законом
и посебним Правилником.
Помоћ у кући обезбеђује се обављањем
неопходних кућних послова (одржавање чистоће,
набавка и припрема хране и других потребних
ствари, одржавање личне хигијене и др.) у складу
са Правилником из става 2. овог члана.
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Члан 17.
Услугу из претходног члана ове Одлуке
пружа ‘’Црвени крст Ковин’’ Ковин, који поседује
Решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о испуњавању услова и
стандарда за пружање ове услуге.
4. Социјално становање
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грејање и сл.) на начин и у роковима утврђеним
уговором о коришћењу стана и посебним решењем.
Инвестиционо и текуће одржавање објеката,
у првих пет година врши општина Ковин, а по истеку
тог периода корисници права становања по прописима
којима је прописано одржавање стамбених зграда.
Општина одговара за редовно одржавање
објекта.

Члан 18.

Члан 22.

Социјално становање, вид је посебног облика
социјалне заштите који се организује на подручју
општине Ковин и то као:
1) Социјално становање у индивидуалним
стамбеним објектима,
2) Социјално становање у заштићеним условима.

Право на смештај у објектима социјалног
становања имају:
1. избеглице и интерно расељена лица и
породице из колективног центра или неадекватног приватног смештаја;
2. социјално угрожене породице и појединци који су корисници новчане социјалне помоћи, по основу неспособности за
привређивање, по Закону о социјалној
заштити, а који су стамбено угрожени;
3. самохрани родитељи и
4. стара лица (самци и парови) способна да
живе самостално, уз повремену подршку;
Стамбено угроженим, сматра се појединац
или породица под условом:
- да он или чланови његове породице немају
стан или породичну стамбнеу зграду на
територији Републике Србије у својини
или сусвојини,
- да не користе друштвени или државни
стан по основу закупа,
- да немају могућност да реше стамбено
питање на другачији начин и
- да не испуњавају услове за смештај у
установу социјалне заштите или другу
породицу.
За избеглице и интерно расељена лица,
поред услова из става 1. овог члана, потребно је да
испуњавају и следеће услове:
- да имају избеглички статус или да су регистровани као интерно расељена лица;
- да не поседују непокретности у држави
порекла или Косову и Метохији;
- да нису укључени у повратнички програм;
- да нису ушли у посед своје обновљене
или оштећене непокретности.

1) Социјално становање у индивидуалним
стамбеним објектима
Члан 19.
Социјално угроженим појединцима и породицама могу се давати у закуп индивидуални
стамбени објекти чији је власник општина, а који
су дати Центру на управљање.
Начин и поступак давања индивидуалних
стамбених објеката у закуп регулисан је посебним
Правилником у складу са Законом о становању.
Члан 20.
О закупу индивидуалних стамбених објеката из претходног члана ове Одлуке закључује се
уговор којим се регулишу права и обавезе, као и
начин коришћења предметних објеката.
За индивидуалне стамбене објекте који су
раније додељени на коришћење, закључиће се нови
уговори у складу са Законом о становању и Правилником из претходног члана ове Одлуке.
2) Социјално становање у заштићеним условима
Члан 21.
Носилац права коришћења објекта овог
облика становања је општина Ковин, са правима и
обавезама које из тога проистичу.
Објектима намењеним за социјално становање у заштићеним условима управља Центар.
Све одлуке које се односе на одржавање
објекта у надлежности су Центра.
Корисници права, као и домаћин социјалног
становања не плаћају накнаду за коришћење стана
(закуп, односно станарину), али су дужни да, уколико
имају приходе веће од минималног нивоа социјалне
сигурности грађана, утврђеног законом, из дела
прихода изнад нивоа социјалне сигурности плаћају
трошкове за комуналне услуге (струју, воду, смеће,

Члан 23.
Објекат за социјално становање у заштићеним условима има домаћина становања, који је радно
способно лице и члан је већ смештене социјално
угрожене, а стамбено необезбеђене породице.
Члан 24.
Први избор корисника и домаћина социјалног
становања у заштићеним условима, као и све наредне
изборе вршиће комисија састављена од релевантних
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представника, у складу са критеријумима из Уговора: ‘’Уговор о сарадњи на реализацији пројекта
у обезбеђивању одрживих стамбених решења за
избеглице и интерно расељена лица’’.
Члан 25.
О праву на коришћење смештаја у објекту за
социјално становање одлучује решењем Центар, на
предлог Комисије за избор корисника социјалне заштите.
5. Привремени смештај у прихватним
станицама
Члан 26.
Привремени смештај у прихватним станицама обезбеђује се као:
1) П
 ривремени смештај у прихватним станицама деце, омладине и одраслих;
2) П
 ривремени смештај у прихватним станицама жртве насиља у породици.
1) Привремени смештај у прихватним
станицама деце, омладине и одраслих
Члан 27.
Надлежни орган може упутити децу, омладину
и одрасле који се нађу у скитњи и просјачењу у прихватну станицу на територији на којој се ова лица затекну.
У прихватној станици деци, омладини и
одраслима обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена и хигијенска заштита, врши се утврђивање
њиховог идентитета и пребивалишта када је то
могуће, сачињава процена о социјално – економском
и здравственом статусу корисника, на основу чега
се предузимају даље мере за одговарајући облик
трајног збрињавања.
2) Привремени смештај у прихватним
станицама жртве насиља у породици
Члан 28.
Надлежни орган може сместити у прихватне
станице жртве насиља у породици које су по процени Центра изложене насиљу, злостављању или
занемаривању у породици и којима је неопходно
обезбедити сигурност и спречити даље насиље,
злостављање или занемаривање и то путем смештаја
у прихватну станицу као најцелисходнијег облика
њиховог привременог збрињавања.
Право на привремени смештај жртве породичног насиља остварује се смештајем у ‘’сигурним
кућама’’ у градовима где су исте формиране уз
сагласност овлашћених лица тих кућа.
Члан 29.
У прихватној станици корисници из члана
27. и 28. ове Одлуке, могу да бораве до 30 дана, а
у изузетним случајевима и дуже, према процени
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стручног тима Центра, у складу са законом и другим
прописима.
Члан 30.
Потребу за смештај деце и омладине из
члана 27. став 1. ове одлуке утврђује надлежни
Центар за социјални рад на чијој територији се
налази полицијска станица.
6. Дневни боравак за лица са сметњама
у развоју
Члан 31.
Дневни боравак за особе са сметњама у
развоју, обезбеђује се за лица од навршених 5 до 55
година живота, а која имају сметње у физичком и
психичком развоју (ментално и физички недовољно
развијене, оштећеног слуха, оболеле од аутизма, са
вишеструким сметњама у развоју и друге).
Услуга из претходног става овог члана, обезбеђује се у трајању од 11 сати дневно, сваког радног
дана у седмици, у времену од 0600 до 1700 сати.
У оквиру ове услуге, корисницима се пружа дневни боравак, исхрана, здравствена заштита,
васпитно – образовни рад, оспособљавање за рад и
радне активности, културно – забавне и рекреативне активностима према њиховим способностима,
склоностима и испољеном интересу.
Ближи услови за остваривање ове услуге,
регулисаће се посебним Правилником.
7. Помоћ у плаћању трошкова превоза ученика
средњих школа
Члан 32.
Општина Ковин плаћа трошкове превоза
редовним ученицима средњих школа са пребивалиштем на територији општине Ковин у висини од
100% и 50% од цене месечне карте.
Право на помоћ у висини од 100% од цене
месечне карте, припада:
- ученицима чије су породице корисници
новчане социјалне помоћи,
- ученицима са сметњама у развоју, као и
њиховим пратиоцима, на основу здравствене документације и мишљења лекара
специјалисте,
- ученицима самохраних родитеља који у
породичном домаћинству имају 2 члана,
чији укупни месечни приходи не прелазе
висину минималне зараде у Републици
Србији, по званичним подацима надлежног
органа за статистику,
- ученицима, чији месечни приход по члану
домаћинства не прелази номинални износ
новчане социјалне помоћи за појединца,
односно носиоца права, што доказује прилагањем уверења о месечном приходу по
члану домаћинства и
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- ученицима, чије породице имају два или
више ученика средње школе путника или
студента, а чији месечни приход по члану
домаћинства не прелази један ипо (1,5)
номиналног износа новчане социјалне
помоћи за појединца, односно носиоца
права, што доказује прилагањем уверења о
месечном приходу по члану домаћинства.
Право на помоћ у висини од 50% од цене
месечне карте припада:
- ученицима чији месечни приход по члану
домаћинства не прелази један ипо (1,5)
номиналног износа новчане социјалне
помоћи за појединца, односно носиоца
права, што доказује прилагањем уверења о
месечном приходу по члану домаћинства и
- ученицима чије породице имају два или
више ученика средње школе путника или
студента, а чији месечни приход по члану
домаћинства не прелази двоструки износ
номиналног износа новчане социјалне
помоћи за појединца, односно носиоца
права, што доказује прилагањем уверења о
месечном приходу по члану домаћинства.
Ученицима самохраних родитеља, ако у домаћинству имају три и више чланова, право на помоћ у
плаћању трошкова превоза припада у истом проценту,
а под истим условима као и ученицима утврђеним у
ставу 2. алинејама 4. и 5. и из става 3. алинеје 1. и 2.
Помоћ у плаћању трошкова превоза подразумева плаћање трошкова месечне аутобуске
карте преносом средстава превозницима у јавном
превозу, који су изабрани у поступку јавне набавке.
Изузетно, трошкови превоза могу се исплатити и у готовини преносом на текуће рачуне
корисника – ученика путника, односно њихових
родитеља. То се односи за оне релације за које не
постоје закључени уговори о превозу ученика између
општине, односно Центра за социјални рад „Ковин“
Ковин и превозника, и то из разлога застоја у процесу спровођења поступка јавне набавке за избор
најповољнијег понуђача за пружање услуга превоза.
Ради остваривања помоћи за превоз, корисници до 15. септембра текуће године, за школску
годину, подносе Општинској управи - Комисији за
координацију рада Центра, Црвеног крста и Повереника за избеглице општине Ковин, захтев и доказе о
испуњености услова из Правилника о критеријумима
за коришћење повластице за превоз ученика средњих
школа у међумесном саобраћају.
8. Бесплатне ужине за ученике и децу из
социјално угрожених породица
Члан 33.
Право на бесплатну ужину имају ученици
основних школа и деца из предшколске установе
чија породица остварује право на новчану социјалну
помоћ у смислу Закона о социјалној заштити.
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Изузетно од става 1. овог члана може се признати право на бесплатну ужину и другом ученику
или детету чија породица се тренутно и изненадно
нађе у тешкој ситуацији.
Списак ученика и деце за бесплатне ужине
сачињава основна школа, односно, предшколска
установа.
Списак из претходног става овог члана,
доставља се Центру који на почетку школске године, након извршене провере испуњености услова,
доноси решење о признавању права на бесплатну
ужину ученика или детета.
Уколико у току школске године, дође до
промене у броју ученика или деце, на основу новог
списка достављеног Центру донеће се ново решење
о признавању овог права.
9. Накнада трошкова сахране
Члан 34.
Накнада трошкова сахране може се признати:
- За лица без прихода смештена у установу
социјалне заштите или другу породицу
за чији смештај трошкове сноси буџет
Републике Србије;
- За кориснике права на новчану социјалну
помоћ у складу са законом;
- За лица неутврђеног идентитета;
- За лица која немају сроднике који су по
закону обавезни на издржавање;
- За лица која имају сроднике за које је Центар утврдио да нису у могућности да сносе
трошкове сахрањивања;
- За лица непознатог пребивалишта или
боравишта која се у тренутку смрти нађу
на подручју општине Ковин
- Изузетно и за лица која нису у систему
социјалне заштите , а налазе се у стању
социјалне потребе по процени Центра.
Члан 35.
У трошкове сахране спада нужна посмртна
опрема, трошкови превоза посмртних остатака, рад на
сахрањивању као и гробно место и одржавање гробног места уколико на други начин није обезбеђено.
Под нужном посмртном опремом подразумева се: ковчег, покров и надгробно обележје (крст
или пирамида)
Накнада обухвата и накнаду за редовно одржавање и уређење гроба, простора ван гробног места,
по једном гробном месту за једну годину, накнаду у
случају смрти за 10 година, накнаду за обавезан рок
почивања и накнаду за коришћење капеле.
Почетком сваке календарске године Центар
бира најповољнијег понуђача посмртне опреме.
Корисници права на сахрањивање дужни су
да код изабраног понуђача изврше набавку нужне
посмртне опреме.
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Право на трошкове сахране може се признати уз
приложене доказе лицу које је извршило сахрањивање.
О праву на трошкове сахране одлучује Центар – Закључком на основу поднетог захтева
Члан 36.
Центар.

Право на накнаду трошкова сахране утврђује

Накнада трошкова признаје се лицу које
их је сносило.
Сродници који су имали законску обавезу
издржавања покојника имају право на накнаду
трошкова сахране само уколико су сами корисници
права на новчану социјалну помоћ или уколико у
току поступка Центар утврди да нису у могућности
да сносе трошкове, у складу са законом.
Накнада трошкова сахране утврђује се у
висини најнужнијих трошкова учињених за набавку најнеопходније опреме и вршења услуге
сахрањивања.
10. Помоћ у натури обезбеђивањем школског
прибора за ученике и децу
Члан 37.
Уместо једнократне новчане помоћи може
се породици која се нађе у стању социјалне потребе
указати помоћ давањем школског прибора за ученике
основних школа и децу из предшколске установе.
Списак ученика и деце којима је потребно обезбедити бесплатни школски прибор сачињавају школе
и предшколска установа и исте достављају Центру.
Набавку школског прибора за ученике и
децу из става 1. овог члана врши Центар.
Поделу школског прибора ученицима и
деци из става 1. овог члана непосредно врше школе,
односно, предшколска установа, уз потпис родитеља
као сагласност.
11. Новчана помоћ за набавку огрева
Члан 38.
Новчана помоћ за набавку огрева може се признати корисницима новчане социјалне помоћи који су
болесни или неспособни за рад, самохраним родитељима, породицама са више деце и другим појединцима и
породицама које се налазе у стању социјалне потребе.
Решење о признавању права на помоћ из
става 1. овог члана доноси Центар.
Новчана помоћ за набавку огрева, реализоваће
се само у случају ако су годишњим буџетом општине
Ковин обезбеђена посебна средства за ову намену.
12. Новчана помоћ за набавку грађевинског
материјала
Члан 39.
Новчана помоћ за набавку грађевинског
материјала може се признати појединцу и породици
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којима је елементарном непогодом или несрећним
случајем (поплава, пожар, земљотрес) или другим
непогодама потпуно или знатно оштећен стамбени
објекат који користе по основу власништва или по
основу закупа, без обзира на висину прихода појединца, односно, породице
Решење о признавању права на помоћ из
става 1. овог члана доноси Центар.
Новчана помоћ за набавку грађевинског
материјала, реализоваће се само у случају ако су
годишњим буџетом општине Ковин обезбеђена
посебна средства за ову намену.
13. Привремено становање деце и омладине
без родитељског старања „Кућа на пола пута”
Члан 40.
Ова услуга може се признати деци и омладини без родитељског старања којима престаје право
на смештај у установи социјалне заштите, односно,
хранитељској породици, ради оспособљавања за
самосталан живот, под условом:
- Да не постоји могућност повратка у сопствену или сродничку породицу,
- Да је закључком Стручног тима процењено
да је овај облик заштите најцелисходнији,
- Да постоји сагласност корисника.
Члан 41.
Право из члана 40. ове Одлуке обезбеђује се
у трајању до једне године, уз могућност продужења
за још једну годину.
На основу закључка Стручног тима, директор Центра доноси решење о признавању права на
привремено становање.
Међусобни односи Центра и корисника
регулишу се уговором.
Привремено становање може престати и
пре истека рока из уговора у случајевима: на захтев
корисника, обезбеђивањем другог вида становања
корисника, трајним регулисањем радног статуса,
грубог кршења правила кућног реда од стране корисника.
Члан 42.
За време трајања услуге из члана 40. ове
Одлуке, општина сноси трошкове комуналних услуга,
топлотне енергије и електричне енергије.
4. Новчана помоћ незапосленим породиљама
Члан 43.
У циљу повећања наталитета и заштите незапослених породиља посебном одлуком Скупштине
општине Ковин утврђено је право породиља на
финансијску помоћ.
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15. Финансијска подршка за новорођену децу
Члан 44.
У циљу повећања наталитета посебном одлуком Скупштине општине Ковин од дана 26.11.2014.
године утврђено је право на финансијску помоћ за
прво, друго, треће и четврто новорођено дете од
исте мајке чији родитељи имају пребивалиште или
боравиште на територији општине Ковин.
16. Новчана помоћ пензионерима
Члан 45.
Одлуком о финансијској помоћи пензионерима на територији општине Ковин која је донета дана
26.12.2012.године, у циљу помоћи пензионерима,
утврђено је право пензионерима са пребивалиштем
на територији општине Ковин на новчану помоћ.
17. Плаћање трошкова боравка
у Предшколској установи за дете трећег,
односно четвртог реда рођења
Члан 46.
У циљу повећања наталитета посебном Одлуком Скупштине општине Ковин од дана 26.12.2012.
године, утврђено је право на накнаду трошкова
боравка у Предшколској установи за дете трећег,
односно, четвртог реда рођења.
18. Помоћ у плаћању трошкова комуналних
услуга
Члан 47.
Помоћ у плаћању трошкова комуналних
услуга остварују појединци и породице корисници новчане социјалне помоћи, као и појединци и
породице које имају члана који остварује право на
додатак за помоћ и негу другог лица по било ком
основу, с тим да укупни месечни приходи не прелазе
висину минималне зараде у Републици Србији према
званичном податку надлежног органа за статистику.
Комуналним услугама у смислу ове Одлуке, сматрају се услуге које пружа ЈП ‘’Ковински
комуналац’’ Ковин.
19. Додатна подршка детету и ученику
Члан 48.
Додатна подршка, обезбеђује се детету,
односно, ученику, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у
учењу и других разлога потребна додатна подршка
у образовању, здравственој заштити или социјалној
заштити.
Додатна подршка, односи се на права и услуге које детету и ученику обезбеђују превазилажење
физичких и социјалних препрека ка несметаном
обављању свакодневних животних активности од
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значаја за укључивање у образовни процес, живот
у заједници и успешно напредовање, као и ради
успостављања што већег нивоа самосталности.
Додатна подршка, пружа се кроз:
1. Обезбеђивање и набавку прилагођених
уџбеника, наставних средстава и опреме;
2. Обезбеђивање прилагођене асистивне
технологије;
3. Ангажовање пратиоца за личну помоћ
детету или ученику;
4. Омогућавање бесплатног учешћа у културним, спортским, рекреативним и вананставним активностима које организује
школа;
5. Обезбеђивање превоза од места становања
до образовне установе;
6. Друга потребна додатна подршка у складу
са Правилником о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету
и ученику (‘’Службени гласник републике
Србије’’ број: 62/2010).
Право на додатну подршку, остварују деца
и ученици са сметњама у развоју која су добила
мишљење Интерресорне комисије за пружање додатне подршке.
Пратиоца за личну помоћ детету или ученику
ангажује школа, односно, предшколска установа, уз
сагласност родитеља.
Лични пратилац, ангажује се за личну помоћ
детету или ученику ради лакшег функционисања
и комуникације са другима током остваривања
васпитно – образовног рада, продуженог боравка,
ваннаставних активности, и то: одвођење и довођење
из школе, исхрана и облачење у школи, одлазак у
тоалет у васпитно – образовној установи и сл.
Средства за додатну подршку, обезбеђују
се у буџету Општине, а реализују се преко образовно – васпитних установа, у складу са њиховим
финансијским плановима.
Накнада за рад личног пратиоца на месечном
нивоу, утврђује се у висини минималне зараде по
радном часу на нивоу Републике Србије.
20. Бесплатан оброк у Народној кухињи
Члан 49.
Право на бесплатан оброк обезбеђује се
преко Народне кухиње Црвеног крста ‘’Ковин’’
Ковин једном дневно и обухвата издавање топлог
оброка радним данима.
Топли оброк чини: 1/2 л. хране и 1/2 векне
хлеба.
Центар искључиво утврђује право на коришћење бесплатног оброка у Народној кухињи и
списак корисника доставља Црвеном крсту који има
обавезу да води и своју евиденцију о коришћењу оброка
и указује Центру на све промене чињеничног стања.
Црвени крст је дужан да Центру два пута
годишње доставља спискове корисника Народне
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кухиње са бројем издатих оброка и то за првих шест
месеци и за целу годину.
21. Саветодавно-терапијске услуге
Члан 50.
Саветодавно-терапијске услуге пружају се
као вид подршке појединцима и породицама ради
унапређивања породичних односа, превазилажења
кризних ситуација и стицања вештина за самосталан
и продуктиван живот у друштву.
Пружалац услуга пружа информативне, едукативне, саветодавне и терапијске услуге као и услуге
подршке и оснаживања жртава породичног насиља.

Центар је обавезан да најкасније до марта
месеца текуће године достави Скупштини општине
Ковин Програм рада за текућу годину и Извештај
о раду и пословању за претходну годину у коме су
садржана и издвајања по овој Одлуци.
НАДЗОР
Члан 56.
Надзор над извршавањем одредби ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, врши
Општинска управа Ковин - Одељење за општу
управу и јавне службе.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

22. Друга права утврђена актом надлежног
органа
Члан 51.
Друга права и услуге социјалног рада остварују се у складу са проценом потреба грађана у области социјалне заштите и материјалним могућностима
општине, на основу посебног акта надлежног органа.
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Члан 57.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о правима у социјалној заштити
општине Ковин (‘’Службени лист општина Ковин’’
број: 4/2010, 13/2010 и 23/2012).
Члан 58.

IV ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
И УСЛУГА

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу општине Ковин’’.

Члан 52.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 55-4/2015-I од 28. децембра 2015. године

О правима из ове Одлуке у првом степену
решава Центар, а по поступку за остваривање права
утврђених Законом о социјалној заштити, општинским Одлукама, Правилницима.
Поступак за остваривање права покреће се
на захтев лица, његовог законског заступника или
стараоца или по службеној дужности.
Члан 53.
О жалбама против решења Центра одлучује
Општинско веће општине Ковин.
V ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 54.
Средства за остваривање права и услуга
утврђених у члану 2. ове Одлуке обезбеђују се у
буџету општине Ковин.
Обим и услови за остваривање права и услуга
предвиђених овом Одлуком, зависе од расположивих
средстава у буџету општине Ковин.
VI МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОПШТИНЕ И
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Члан 55.
Центар као индиректни корисник средстава
буџета локалне самоуправе, обавезан је да припреми
предлог финансијског плана на основу смерница које
се односе на буџет локалне самоуправе са предрачуном средстава потребним за финансирање права
и услуга и по овој Одлуци.

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

369.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. у вези
са чланом 20. став 1. тачка 18. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/2007
и 83/2014 - др. закон), члана 6. став 1. тачке 5. 18. и
72. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“
број: 72/2009) и члана 39. став 1. тачка 6. у вези са
чланом 15. став 1. тачка 19. Статута општине Ковин
(„Службени лист општине Ковин“ број: 11/2012 пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
ПОДСТИЦАЊА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
У циљу задовољавања културних потреба
грађана, у области аматерског културног и уметничког
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стваралаштва од значаја за општину Ковин, овом
Одлуком утврђују се начин њиховог остваривања
и финасирања.
Средства за задовољење потреба из претходног става утврђују се сваке године Одлуком
о Буџету општине Ковин, а на основу програма и
пројеката културно-уметничких друштава и других
удружења грађана који подстичу и баве се аматерским
културним и уметничким стваралаштвом.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке, могу се
користити за учешће у финансирању годишњих програма и пројеката културно-уметничких друштава и
других удружења грађана који задовољавају потребе
грађана у областима:
- неговања народних обичаја,
- неговања традиције и обичаја националних
мањина,
- драмског и литералног стваралаштва,
- музичке уметности и хорског певања,
- ликовне и примењене уметности,
- кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва,
- уметничке фотографије и
- издавачке делатности.
Члан 3.
Културно уметничка друштва и друга удружења која се баве стварањем услова за подстицање
културног и уметничког стваралаштва, средства из
Буџета општине Ковин могу користити за:
- организовање или учествовање на општинским, регионалним, покрајинским, републичким и међународним смотрама
културно - уметничког стваралаштва и
- учествовање на другим манифестацијама по позивима органа, организација и
институција.
Члан 4.
Основни услови за доделу средстава културно - уметничким друштвима и удружењима у области
подстицања аматерско - културног и уметничког
стваралаштва су:
1. да подносилац Програма има статус правног лица, односно да је уписано у регистар код надлежних органа;
2. да је седиште подносиоца Програма на
територији општине Ковин.
Члан 5.
Расподела средстава културно - уметничким
друштвима и удружењима у области подстицања
аматерско - културног и уметничког стваралаштва
врши се на основу јавног конкурса који се објављује у средствима јавног информисања, који
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расписује Комисија за спровођење поступка расподеле средстава културно - уметничким друштвима
и удружењима у области подстицања аматерско
- културног и уметничког стваралаштва (у даљем
тексту: Комисија), за сваку буџетску годину у складу
са овом Одлуком.
Комисију из претходног става формира
Општинско веће општине Ковин.
Комисија има председника и четири члана.
Комисија ради ако је присутна већина чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова.
Члан 6.
Одлука о расписивању конкурса садржи:
1. предмет јавног конкурса;
2. намену и износ средстава за који се конкурс спроводи;
3. датум објављивања конкурса;
4. могуће учеснике на конкурсу (ко може
аплицирати);
5. посебни захтеви (услови) и ограничења;
6. критеријуми за доделу средстава;
7. рок за пријављивање на конкурс;
8. начин објављивања конкурса;
9. потребну документацију која се подноси
уз пријаву.
Јавни конкурс расписује Комисија.
Члан 7.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији за
спровођење поступка расподеле средстава културно
уметничким друштвима и удружењима у области
подстицања аматерско - културног и уметничког
стваралаштва.
У пријави се мора навести опис активности која
би се финасирала и износ тражених буџетских средстава.
Пријава на конкурс односно захтев за коришћење средстава мора да садржи:
- назив и седиште културно - уметничког
друштва, односно удружења, које се бави
подстицањем аматерско - културног и уметничког стваралаштва,
- доказ о упису у регистар надлежног органа,
- Статут удружења,
- број активних чланова културно - уметничког друштва односно удружења,
- извештај о реализованом Програму у претходној години (назив Програма и место
реализације, број учесника, број наступа и
евентуално освојена признања и награде на
смотрама, такмичењима и фестивалима),
- извештај о финансијском пословању у претходној години са изворима финансирања,
- програм рада односно пројекат за текућу
годину (програмске садржаје са бројем
учесника, планом рада, планирани број
јавних наступа, учешће на смотрама, такмичењима и фестивалима),
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- предрачун трошкова за реализацију појединих програмских садржаја са изворима
финансиреања (финансијски план),
- извештај о реализацији Програма и финансијски извештај смотри, такмичења и
фестивала у претходној години,
- програм организоивања смотри, такмичења
и фестивала са предрачуном трошкова и
изворима финансирања за наредну годину,
- лице овлашћено за подношење захтева.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.
Члан 8.
Основни критеријуми за одлучивање о захтевима и висини средстава за намене из члана 3.
ове Одлуке су:
- постигнут успех друштва - удружења у
претходној години (уметничка вредност и
број реализованих програма, број јавних
наступа и освојена признања и награде),
- број, врста и квалитет планираних програма
у текућој години,
- број активних чланова организације по
секцијама (облицима делатности),
- посебно ће се вредновати програми од локалног и регионалног значаја који су били
представљени у другим срединама, а који
су подржани од покрајинских, републичких
институција културе и образовања.
Члан 9.
Комисија разматра пристигле пријаве на
конкурс и саставља извештај о свим поднетим пријавама, који садржи:
1. назив подносиоца пријаве;
2. датум предаје документације;
3. предмет финансирања;
4. износ тражених средстава.
Извештај посебно треба да садржи предлог
за расподелу средстава учесницима конкурса.
О раду Комисије води се посебан записник,
који садржи време и место одржавања састанка,
присутност чланова, дневни ред, пристигле пријаве или захтеве на конкурс по редоследу времена
пристизања, начин и резултат одлучивања и друге
битне податке неопходне за објективно одлучивање.
Члан 10.
Извештај о спроведеном поступку поводом
јавног конкурса Комисија доставаља Општинском већу
у року од 8 (осам) дана од дана закључивања конкурса.
Члан 11.
Општинско веће општине Ковин на основу
извештаја Комисије, доноси Одлуку о висини и начину расподеле средстава културно - уметничким
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друштвима и удружењима у области подстицања
аматерско - културног и уметничког стваралаштва.
Одлука из става 1. овог члана објављује се
у „Службеном листу општине Ковин“ и на сајту
општине Ковин.
Члан 12.
Корисници средстава (културно - уметничка
друштва и удружења у области подстицања аматерско - културног и уметничког стваралаштва) дужни
су да доставе извештај Општинском већу о утрошку
одобрених средстава, односно о реализацији Програма најкасније до краја буџетске године.
Културно - уметничка друштва и удружења
у области подстицања аматерско - културног и уметничког стваралаштва, која извештај из претходног
става не доставе, морају да врате добијена средства
и неће им бити додељена средства у наредној години, односно неће бити разматрано њихово учешће
на конкурсу.
Члан 13.
Након доношења Одлуке о избору програма
културно - уметничким друштвима и удружењима
у области подстицања аматерско - културног и
уметничког стваралаштва које ће бити финансиране, са истима се закључује Уговор о финансирању
реализације Програма и пројеката.
Члан 14.
Доношењем ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о учешћу у Финансирању Аматерског културног и уметничког стваралаштва у општини Ковин
(„Службени листа општине Ковин“ бр. 4/20110).
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“, а примењује се од 01. јануара 2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 45-107/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

370.
На основу члана 6. и члана 33. став 1. Закона
о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број
68/2015), Одлуке o максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за 2015.
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годину („Службени гласник РС“, број 101/2015), члана
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014
– др. закон) и члана 39. став 1. тачка 37. Статута
општине Ковин („Службени лист општине Ковин“
број 11/2012- пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, доноси

Редни
број
1.
2.
3.
4.

ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА
СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОПШТИНЕ КОВИН
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се максималан број
запослених на неодређено време за 2015. годину
у организационим облицима система локалне самоуправе општине Ковин (у даљем тексту: организациони облици), обим и рокови смањења броја
запослених до достизања утврђеног максималног
броја запоселних, обим и начин могућег повећања
броја запослених код организационих облика који
имају мањи број запослених од броја утврђеног
овом одлуком, као и максималан број запослених
на одређено време.
Члан 2.
Организациони облици који чине систем
локалне самоуправе општине Ковин су: органи
општине (Скупштина општине Ковин, Председник
општине и Општинско веће, Општинска управа
Ковин и Правобранилаштво општине Ковин), Туристичка организација општине Ковин, Установа
културних делатности „Центар за културу“ Ковин,
Библиотека „Вук Караџић“ Ковин, Предшколска
установа „Наша радост“ Ковин, месне заједнице,
Установа Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин,
ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, ЈП „Ковин гас“
Ковин и Спортски савез општине Ковин.
Члан 3.
Максималан број запослених на неодређено
време у организационим облицима, који су утврђени
у члану 2. ове Одлуке, износи 359 запослених на
неодређено време.
У максималан број запослених улазе и именована и постављена лица.
У максималан број запослених не улазе
изабрана лица.
Укупан максималан број запослених на
неодређено време, утврђен у ставу 1. овог члана,
расподељује се по организационим облицима на
следећи начин:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Назив организационог облика
Скупштина општине Ковин
Правобранилаштво општине
Ковин
Општинска управа Ковин
Туристичка организација
општине Ковин
Установа културних делатности
„Центар за културу“ Ковин
Библиотека „Вук Караџић“ Ковин
Предшколска установа „Наша
радост“ Ковин
Месне заједнице
Установа „Центар за социјални
рад Ковин“ Ковин
ЈП „Ковински комуналац“ Ковин
ЈП „Ковин гас“ Ковин
Спортски савез општине Ковин
Укупно:

Максималан
број запослених
на неодређено
време у 2015.
години
1
2
104
2
10
11
40
18
1
140
25
5
359

Члан 4.
Укупан број запослених на неодређено време, у организационим облицима, не може бити већи
од максимално утврђеног броја из члана 3. став 3.
ове Одлуке.
У оквиру максималног броја запослених,
одређеног у члани 3. став 3. ове Одлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики
број запослених на неодређено време за који има
обезбеђену масу средстава за плате, односно зараде
запослених.
Уколико организациони облици имају више
запослених на неодређено време, од максимално
утврђеног броја, исти имају обавезу спровођења
рационализације, како би се број запослених свео на
максимално утврђен број, с тим да се рационализација
има спровести у законом предвиђеним роковима.
Члан 5.
Организациони облик, у коме је број запослених на неодређено време мањи од утврђеног
максималног броја запослених из члана 3. став 3.
ове Одлуке, може повећати број запослених највише
до максимално утврђеног броја запослених.
Организациони облик у коме постоји могућност за повећањем броја запослених на неодређено
време у 2016. години, повећање броја запослених
врши у складу са прописима којим се уређује буџетски систем и у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
Члан 6.
Укупан број запослених на одређено време
због привременог повећања обима посла, лица ангажованих по уговора о делу, лица ангажованих по
уговору о привременим и повременим пословима,
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закључених непосредно или преко омладинске или
студентске задруге и лица ангажованих по другом
основу у организационим облицима, не може бити
већи од 10% запослених од укупно максималног
броја запослених на неодређено време и у оквиру
расположивих средстава за плате, односно зараде
запослених.
Члан 7.
Обавезују се организациони облици да у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке
донесу акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и ускладе га са овом Одлуком.
Акт из става 1. овог члана доставља се
Општинском већу општине Ковин ради давања
сагласности.

2. Ограђивање гробља у насељеном месту
Дубовац;
3. Ограђивање гробља у насељеном месту
Скореновац.
Члан 2.
Овлашћује се начелник Општинске управе
Ковин да са ЈП „Ковински комуналац“ Ковин закључи
уговор о извођењу радова из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Општинска управа Ковин се обавезује да пре
закључења уговора о извођењу радова из члана 1.
ове Одлуке изврши проверу тржишних цена за ову
врсту радова и одреди надзорни орган или друго
стручно лице које ће контролисати извођење радова.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 112-75/2015- I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
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Члан 4.
За извођење предметних радова ЈП „Ковински комуналац“ Ковин не сме увести у посао
подизвођача.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-106/2015-I од 28. децембра 2015. године

371.
На основу члана 7. став 1. тачка 1. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 32. став 1. тачка
6., а у вези са чланом 20. став 1. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
127/2009 и 83/2014 – др. закон) и члана 39. став 1.
тачка 6. Статута општине Ковин („Службени лист
општине Ковин“, број: 11/2012 – пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРАВА
ЈП „КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН,
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОВИН,
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КОЈЕ
СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 1.
ДОДЕЉУЈУ СЕ ЈП „Ковински комуналац“
Ковин посебна права за извођење следећих радова и то:
1. Поправка тротоара у насељеним местима
Гај, Плочица са Плочичким Ритом, Делиблато и Мраморак у укупној површини
од 1.614,60 м2;

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

372.
На основу члана 32. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, број 62/2006, 65/2008 и др. закон и 41/2009) и
члана 39. став 1. тачка 37. Статута општине Ковин
(„Службени лист општине Ковин“, број 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЛОЧИЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим начелима одређује се локација
земљишта у државној својини, начин груписања
земљишта на којем постоји право својине, земљишта
која се остављају у фактичком стању, начин под
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којим се условима обезбеђују ветрозаштитни појасеви, начин груписања земљишта чланова истих
пољопривредних газдинстава, начин регулисања
дугогодишњих засада, редослед позивања учесника
комасације на расправе које спроводи Комисија за
комасацију катастарских општина Плочица и Скореновац ( у даљем тексту: Комисија), време привремене
предаје земљишта и регулишу и друга питања у вези
са расподелом земљишта на комасационом подручју.
Члан 2.
Предмет комасације и премера су сва
земљишта катастарске општине Плочици ( у даљем
тексту: К.О. Плочица ).
Расподелу земљишта из комасационе масе
учесника комасације К.О. Плочица врши Комисија.
Члан 3.
У поступку комасације К.О. Плочица, сви
учесници комасације су равноправни, без обзира
на величину земљишног поседа којег су унели у
комасациону масу и без обзира да ли се ради о
имаоцима права својине на земљишту у државној
и приватној својини.
Члан 4.
Све радње у поступку комасације врше се
јавно, уз учешће учесника комасације.
Учесници комасације у току целог поступка
комасације имају право увида у елаборате и осталу
документацију.
У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и друга правна
средства у складу са законом.
Члан 5.
Учесник комасације добија из комасационе
масе одговарајуће земљиште приближно исте укупне
вредности, а по могућности исте катастарске културе
и удаљености од сопственог економског дворишта
и утицаја вода на искоришћавање земљишта, као и
положаја који пружа приближно исте могућности
у погледу начина обраде.
Просечна удаљеност се цени на основу
укупне удаљености свих земљишта које је учесник комасације унео и земљишта које је добио из
комасационе масе.
При расподели земљишта из комасационе
масе сваки учесник комасације мора да добије што
боље заокружено земљиште, правилнијег облика и на
мањем броју места него што је унео у комасациону
масу, уколико је унео земљиште на два или више места.
Члан 6.
Расподела комасационе масе врши се на
основу утврђене и прихваћене комасационе процене
вредности земљишта.
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Учесницима комасације даће се приближно
иста вредност земљишта које су унеле у комасациону масу и то изражену у релативним процембеним
јединицама.
Ако учесник комасације добије из комасационе масе земљиште веће вредности него оно што је
навео у комасациону масу, уплатиће у комасациону
масу разлику између вредности тих земљишта у
новцу, а ако добије земљиште мање вредности разлика мање вредности исплатиће се такође у новцу.
Члан 7.
Приликом расподеле комасационе масе
настојаће се, уколико је то могуће, да се ранијем
сопственику поново доделе заливни системи, бунари,
дугогодишњи засади ( воћњаци, виногради и др.)
ако су они подигнути или саграђени пре почетка
комасације.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Приликом расподеле земљишта из комасационе масе извршиће се груписање земљишта
тако да сваки учесник комасације добије што боље
заокружено земљиште у једном потесу.
Имаоцу права својине даје се земљиште из
комасационе масе правилнијег облика него што је
унето у комасациону масу и на мање места уколико
је у комасациону масу унето земљиште на два или
више места, ако се Комисија и учесници комасације
другачије не споразумеју.
Члан 9.
Учеснику комасације не може се дати
земљиште на више места него што је имао земљишта
које је унео у комасациону масу.
Члан 10.
Имаоц права својине може у поступку
комасације предложити да приликом расподеле
комасационе масе добије земљиште поред својих
сродника или других лица са којим заједнички обрађује земљу или им даје у закуп, што је Комисија
дужна да размотри.
Учесници комасације који чине једно домаћинство могу захтевати да им се додели земљиште
једно поред другог, што је Комисија дужна да размотри.
Укупан посед сувласника учесника комасације на више парцела, ако је могуће, лоцираће се
један поред другог.
Члан 11.
Учесници комасације који сачињавају исто
пољопривредно газдинство могу од Комисије тражити
да им се додели земљиште једно поред другог у циљу
лакшег и економичнијег обрађивања земљишта.
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Захтев из става 1. овог члана Комисија је
дужна да узме у обзир и да настоји да се таквим
захтевима удовољи, где је то могуће.
Члан 12.
Земљишта у изграђеном и неизграђеном делу
грађевинског подручја остају у фактичком стању.
Учесник комасације и Комисија могу извршити замену земљишта у неизграђеном делу грађевинског подручја за земљиште у ванграђевинском
подручју, ако за то постоје оправдани разлози.
Члан 13.
У циљу заштите животне средине, заштите
земљишта од утицаја ветрова, вода и стварања повољније
микро климе обезбеђују се ветрозаштитни појасеви.
Ветрозаштитни појасеви лоцираће се у складу са одговарајућом пројектном документацијом.
Члан 14.
Привремена расподела земљишта из комасационе масе отпочеће када се стекну сви фактички
и формално-правни услови.
Привремена примопредаја земљишта извршиће се пре доношења решења о расподели комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити записник.
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Ако се у поступку комасације услед изградње
нове мреже пољских путева и мреже канала за
одводњавање и других јавних објеката, које треба
изградити на комасационом подручју, као и изградње
објеката од инвестиционог значаја, смањи укупна
површина земљишта, односно вредност комасационе
масе коју треба доделити учесницима комасације,
сваком учеснику комасације додели ће се сразмерно
мања површина, односно вредност земљишта унетог
у комасациону масу.
Ако се услед смањења мреже пољских путева и мреже канала за одводњавање и осталих
јавних објеката повећа укупна површина земљишта
у комасационој маси, вишак земљишта постаје
државна својина.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 461-24/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

Члан 15.
Сви учесници комасације дужни су да
земљиште које су унели у комасациону масу очисте
од пањева, шибља, сламе, кукурузовине и слично,
до увођења у нов посед.
Ако учесник комасације не поступи у складу
са ставом 1. овог члана, Комисија ће дати налог да
се радови изврше на терет тог учесника комасације.
Члан 16.
Редослед позивања учесника комасације
на расправу приликом расподеле комасационе масе
почиње од табли које се налазе на граници атара и
врше се редом до табли до насеља Плочица, а по
следећем редоследу:
- учесници који су пре комасације унели
земљиште на једном месту,
- учесници који станују у другим местима
ван насеља Плочица,
- старачка домаћинства,
- учесници који имају дугогодишње засаде,
- остали учесници по редном броју исказа
земљишта и
- имаоци права коришћења земљишта у
државној својини.
Члан 17.
Мрежа пољских путева и мрежа канала за
одводњавање формираће се и пренети на терен на
основу одговарајуће пројектне документације.

373.
На основу члана 32. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број
62/2006, 65/2008 и др. закон и 41/2009) и члана 39.
став 1. тачка 37. Статута општине Ковин („Службени
лист општине Ковин“, број 11/2012 – пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ СКОРЕНОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим начелима одређује се локација
земљишта у државној својини, начин груписања
земљишта на којем постоји право својине, земљишта
која се остављају у фактичком стању, начин под којим
се условима обезбеђују ветрозаштитни појасеви, начин
груписања земљишта чланова истих пољопривредних
газдинстава, начин регулисања дугогодишњих засада,
редослед позивања учесника комасације на расправе
које спроводи Комисија за комасацију катастарских
општина Плочица и Скореновац ( у даљем тексту:
Комисија), време привремене предаје земљишта
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и регулишу и друга питања у вези са расподелом
земљишта на комасационом подручју.
Члан 2.
Предмет комасације и премера су сва
земљишта катастарске општине Скореновац ( у
даљем тексту: К.О. Скореновац ).
Расподелу земљишта из комасационе масе
учесника комасације К.О. Скореновац врши Комисија.
Члан 3.
У поступку комасације К.О. Скореновац,
сви учесници комасације су равноправни, без обзира на величину земљишног поседа којег су унели
у комасациону масу и без обзира да ли се ради о
имаоцима права својине на земљишту у државној
и приватној својини.
Члан 4.
Све радње у поступку комасације врше се
јавно, уз учешће учесника комасације.
Учесници комасације у току целог поступка
комасације имају право увида у елаборате и осталу
документацију.
У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и друга правна
средства у складу са законом.
Члан 5.
Учесник комасације добија из комасационе
масе одговарајуће земљиште приближно исте укупне
вредности, а по могућности исте катастарске културе
и удаљености од сопственог економског дворишта
и утицаја вода на искоришћавање земљишта, као и
положаја који пружа приближно исте могућности
у погледу начина обраде.
Просечна удаљеност се цени на основу
укупне удаљености свих земљишта које је учесник комасације унео и земљишта које је добио из
комасационе масе.
При расподели земљишта из комасационе
масе сваки учесник комасације мора да добије што
боље заокружено земљиште, правилнијег облика и на
мањем броју места него што је унео у комасациону
масу, уколико је унео земљиште на два или више места.
Члан 6.
Расподела комасационе масе врши се на
основу утврђене и прихваћене комасационе процене
вредности земљишта.
Учесницима комасације даће се приближно
иста вредност земљишта које су унеле у комасациону масу и то изражену у релативним процембеним
јединицама.
Ако учесник комасације добије из комасационе масе земљиште веће вредности него оно што је
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навео у комасациону масу, уплатиће у комасациону
масу разлику између вредности тих земљишта у
новцу, а ако добије земљиште мање вредности разлика мање вредности исплатиће се такође у новцу.
Члан 7.
Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, уколико је то могуће, да се ранијем сопственику поново доделе заливни системи, бунари,
дугогодишњи засади ( воћњаци, виногради и др.) ако су
они подигнути или саграђени пре почетка комасације.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Приликом расподеле земљишта из комасационе масе извршиће се груписање земљишта
тако да сваки учесник комасације добије што боље
заокружено земљиште у једном потесу.
Имаоцу права својине даје се земљиште из
комасационе масе правилнијег облика него што је
унето у комасациону масу и на мање места уколико
је у комасациону масу унето земљиште на два или
више места, ако се Комисија и учесници комасације
другачије не споразумеју.
Члан 9.
Учеснику комасације не може се дати
земљиште на више места него што је имао земљишта
које је унео у комасациону масу.
Члан 10.
Имаоц права својине може у поступку
комасације предложити да приликом расподеле
комасационе масе добије земљиште поред својих
сродника или других лица са којим заједнички обрађује земљу или им даје у закуп, што је Комисија
дужна да размотри.
Учесници комасације који чине једно домаћинство могу захтевати да им се додели земљиште
једно поред другог, што је Комисија дужна да размотри.
Укупан посед сувласника учесника комасације на више парцела, ако је могуће, лоцираће се
један поред другог.
Члан 11.
Учесници комасације који сачињавају исто
пољопривредно газдинство могу од Комисије тражити
да им се додели земљиште једно поред другог у циљу
лакшег и економичнијег обрађивања земљишта.
Захтев из става 1. овог члана Комисија је
дужна да узме у обзир и да настоји да се таквим
захтевима удовољи, где је то могуће.
Члан 12.
Земљишта у изграђеном и неизграђеном делу
грађевинског подручја остају у фактичком стању.
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Учесник комасације и Комисија могу извршити замену земљишта у неизграђеном делу грађевинског подручја за земљиште у ванграђевинском
подручју, ако за то постоје оправдани разлози.
Члан 13.
У циљу заштите животне средине, заштите
земљишта од утицаја ветрова, вода и стварања повољније микро климе обезбеђују се ветрозаштитни
појасеви.
Ветрозаштитни појасеви лоцираће се у складу са одговарајућом пројектном документацијом.
Члан 14.
Привремена расподела земљишта из комасационе масе отпочеће када се стекну сви фактички
и формално-правни услови.
Привремена примопредаја земљишта извршиће се пре доношења решења о расподели комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити записник.
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површина земљишта, односно вредност комасационе
масе коју треба доделити учесницима комасације,
сваком учеснику комасације додели ће се сразмерно
мања површина, односно вредност земљишта унетог
у комасациону масу.
Ако се услед смањења мреже пољских путева и мреже канала за одводњавање и осталих
јавних објеката повећа укупна површина земљишта
у комасационој маси, вишак земљишта постаје
државна својина.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 461-23/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

Члан 15.
Сви учесници комасације дужни су да
земљиште које су унели у комасациону масу очисте
од пањева, шибља, сламе, кукурузовине и слично,
до увођења у нов посед.
Ако учесник комасације не поступи у складу
са ставом 1. овог члана, Комисија ће дати налог да
се радови изврше на терет тог учесника комасације.
Члан 16.
Редослед позивања учесника комасације
на расправу приликом расподеле комасационе масе
почиње од табли које се налазе на граници атара и
врше се редом до табли до насеља Скореновац, а
по следећем редоследу:
- учесници који су пре комасације унели
земљиште на једном месту,
- учесници који станују у другим местима
ван насеља Скореновац,
- старачка домаћинства,
- учесници који имају дугогодишње засаде,
- остали учесници по редном броју исказа
земљишта и
- имаоци права коришћења земљишта у
државној својини.
Члан 17.
Мрежа пољских путева и мрежа канала за
одводњавање формираће се и пренети на терен на
основу одговарајуће пројектне документације.
Ако се у поступку комасације услед изградње
нове мреже пољских путева и мреже канала за
одводњавање и других јавних објеката, које треба
изградити на комасационом подручју, као и изградње
објеката од инвестиционог значаја, смањи укупна

374.
На основу члана 50. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 –
др.Закон), члана 70. став 3. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 44. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, констатовала је и донела
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ДАРКУ БАКОВИЋУ, машинском техничару
из Ковина, престаје функција члана Општинског
већа општине Ковин дана 28.12.2015. године, због
подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о престанку функције члана Општинског већа општине
Ковин садржан је у одредбама члана 50. став 4.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
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бр. 129/07 и 83/2014 – др.Закон), члана 70. став 3.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 44. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015)
којима је прописано и то да члан општинског већа
може поднети оставку.
Дарко Баковић, кога је Скупштина општине
Ковин дана 18.9.2015. године изабрала за члана
Општинског већа општине Ковин, поднео је дана
23.12.2015. године писмену оставку на место члана
Општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог, констатовано
је да је Дарку Баковићу, машинском техничару из
Ковина, престала функција члана Општинског већа
општине Ковин.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-166/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

375.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. и 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана
39. став 1. тачка 12. и члана 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и
104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009 И 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
РУЖА МИТИЋ, професор разредне наставе
из Ковина, изабрана је за члана Општинског већа
општине Ковин, дана 28.12.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
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и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 45. да општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен Статутом
општине и које бира Скупштина општине, на период од четири године тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника. Чланом 50. став 4. Закона
о локалној самоуправи прописано је да председник
општине, заменик председника оптшине или члан
општинског већа који су разрешени или су поднели
оставку, остају на дужности и врше текуће послове
до избора новог председника општине, заменика
председника општине или члана општинског већа.
Такође чланом 39. став 1. тачка 12. Статута општине
Ковин прописано је да скупштина општине бира
и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове општинског већа, а чланом 61
Статута и чланом 40. Пословника да Општинско
веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова општинског већа
које бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је члан Општинског већа Дарко
Баковић поднео оставку на место члана и да је
Скупштина општине Ковин на седници одржаној
дана 28.12.2015. године донела Решење о престанку
функције члана Општинског већа општине Ковин
којим је констатовала да је именованом престала
функција.
Председница општине Ковин Сања Петровић, у складу са чланом 45. став 2. Закона о локалној
самоуправи, чланом 61. став 5. Статута општине
Ковин и чланоим 40. став 2. Пословника Скупштине
општине Ковин,, предложила је кандидата за члана
општинског већа општине Ковин
Кандидат за члана општинског већа Ружа
Митић дала је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана општинског већа општине Ковин.
Избор члана општинског већа општине Ковин
извршен је на седници Скупштине општине Ковин,
одржаној дана 28.12.2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабрана на седници Скупштине општине Ковин,
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дана 28.12.2015. године у саставу: Слободан ЛацкуСрпска напредна странка –Александар Вучић; Миле
Анђелковић Димко – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија Србије (СДПС) и Стеван
Радуловић- ЗА БОЉИ КОВИН-др БОЈАН ПАЈТИЋ.
После спроведеног тајног гласања, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања доставила је Скупштини општине Ковин
Записник о раду. Записником је утврђено да је од
стручне службе примљено 45 гласачких листића + 1
гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници
Скупштине општине присуствовало 43 одборника
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало
неупотребљених 2 гласачка листића, да је у гласачкој
кутији нађено 43 употребљених гласачких листића,
да је одвајањем гласачких листића утврђено да је
било 7 неважећих гласачка листића, да је утврђено да
има 36 важећих гласачких листића и да је провером
важећих гласачких листића утврђено да је кандидат
за члана Општинског већа општине Ковин – РУЖА
МИТИЋ добила 36 гласова, што представља већину
гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Ружа Митић, изабрана
за члана општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-167/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

376.
На основу члана 50. став 2. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013
– аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон), члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др.закон),
члана 39. став 1. тачка 6. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 12. став 1. тачка 2.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне послове и стамбене услуге са
Законом о јавним предузећима („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 4/2013, 3/2014 и 5/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „КОВИНСКИ
КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2016. годину.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-111/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

377.
На основу члана 50. став 4. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013
– аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон), члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана
39. став 1. тачка 6. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015) и члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне послове
и стамбене услуге са Законом о јавним предузећима
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 4/2013, 3/2014 и 5/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
– СУБВЕНЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ ЈП
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења
буџетске помоћи – субвенција за 2016. годину ЈП
„Ковински комуналац“ Ковин.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-112/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

Страна 126 Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

28. децембар 2015. године

II

378.
На основу члана 50. став 2. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013
– аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон), члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др.закон),
члана 39. став 1. тачка 6. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 11. став 1. тачка 2.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне послове и стамбене услуге са
Законом о јавним предузећима („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 4/2013, 3/2014 и 5/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈП „КОВИН-ГАС“ КОВИН ЗА
2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2016. годину.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 332-41/2015-I oд 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
380.
На основу члана 39. став 1. тачка 32. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНСКОГ
ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА КОВИН ЗА 2016.
ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм и Финансијски план Општинског ватрогасног савеза Ковин
за 2016. годину.
II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-113/2015-I од 28. децембра 2015. године

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 45-110/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

379.
На основу члана 39. став 1. тачка 32. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана
14. Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 2/2007)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА
2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
Туристичке организације општине Ковин за 2016.
годину.

381.
На основу члана 44. Статута општине Ковин
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 11/2012 – пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 52. и 104. Пословника Скупштине општине Ковин (“Сл.лист општине
Ковин”, бр. 17/09 I 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ
И КОМУНАЛНO-СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Савета за
урбанизам и комунално-стамбену делатност:

28. децембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ТОМА СПАСИЋ, из Гаја, ул. Драгише
Матића 6.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Савета за
урбанизам и комунално-стамбену делатност:
ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ, из Баваништа,
ул.Светислава Каначког 44.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-158/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

Страна 127 Број 18

383.
На основу члана 44. Статута општине Ковин
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 11/2012 – пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 52. и 104. Пословника Скупштине општине Ковин (“Сл.лист општине
Ковин”, бр. 17/09 и 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за заштиту
животне средине:
ДРАГАНА СТОЈАНОВСКИ из Плочице,
ул. М.Обилића 10.
II

382.
На основу члана 44. Статута општине Ковин
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 11/2012 – пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 52. и 104. Пословника Скупштине општине Ковин (“Сл.лист општине
Ковин”, бр. 17/09 и 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Савета за заштиту
животне средине:
РАДИША ИЛИЋ, из Дубовца, Цара Лазара 143.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-161/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за привреду:
ИЛИЈА ПИРКОВ, из Скореновца, ул. 1.
Маја 27.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Савета за привреду:
СРЂАН ВУКША, Ковин, Ватрогасна 2/19.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-160/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

384.
На основу члана 44. Статута општине Ковин
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 11/2012 – пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 52. и 104. Пословника Скупштине општине Ковин (“Сл.лист општине
Ковин”, бр. 17/09 и 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА ЈАВНЕ
СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Савета за
јавне службе:

Страна 128 Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СТЕВАН РАДУЛОВИЋ, из Баваништа, ул.
29. Новембра 25.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Савета за
јавне службе:
ТИХОМИР ВУКОСАВЉЕВИЋ, из Плочице, ул. Широки сокак 18.

28. децембар 2015. године

III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-157/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-159/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

385.

386.
На основу члана 44. Статута општине Ковин
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 11/2012 – пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 52. Пословника
Скупштине општине Ковин (“Сл.лист општине
Ковин”, бр. 17/09 и 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 28.12.2015. године,
донела је

На основу члана 44. Статута општине Ковин
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 11/2012 – пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 52. и 104. Пословника Скупштине општине Ковин (“Сл.лист општине
Ковин”, бр. 17/09 и 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ
И ПРИТУЖБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за
представке и притужбе:
1. ЕРЖЕБЕТ СЕКЕЉ, из Скореновца, ул.
Матије Губца 51
2. РАДОСЛАВ СТОШИЋ, из Мраморка,
ул. Светозара Марковића 91.

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови
Комисије за прописе:
1. ДЕЈАН ТОШИЋ, из Ковина, ул. Косовска
5, председник
2. ЛИДИЈА СТОИЛКОВИЋ, из Баваништа,
ул. Вукице Митровић 106, члан
3. ДР ВЛАДИМИР ТАСИЋ, из Ковина, ул.
Петра Драпшина 50, члан
II
ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове
Комисије за прописе:
1. ЗОРАН БОГУНОВИЋ, из Ковина, ул.
Вука Караџића 45, председник
2. ДРАГАНА СТОЈАНОВСКИ, из Плочице,
ул. М.Обилића 10, члан,
3. СЛОБОДАН ЛАЦКУ, из Делиблата,
И.Л.Рибара 64, члан.

I

II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за
представке и притужбе:
1. ИЛИЈА ПИРКОВ, Скореновац, 1. Маја 27
2. ТЕА КРИВОШИЋ, Ковин, Светог Саве
111.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-156/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

28. децембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

387.
На основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 –
Одлука УС и 54/2011), члана 39. став 1. тачка 37.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 I 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на
седници одржаној дана 28.12.2015. године у 11,58
сати донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА
И СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У
СТАЛНОМ САСТАВУ
I
Разрешава се Изборна комисија општине
Ковин у сталном саставу и то:
1. ТАТЈАНА РАДЕНКОВИЋ-ЈАКШИЋ,
дипл.правник, на предлог Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучићпредседник
ВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЋ ВУЈИЧИН, дипл.
правник, на предлог Одборничке групе САВА КРСТИЋ -ПОКРЕТ ЗА ПРЕПОРОД – ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА-заменик председника
2. ДАЛИБОР МИЛОШЕВИЋ, руковаоц
механичар пољопривредне технике , на предлог
Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић-члан
МАРГИТА ЈО ЂИЛВЕС, гимназија, на
предлог Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА – Александар Вучић
3. КАТАРИНА НИКОЛИЋ, дипл. дефектолог, на предлог одборничке групе СРПСКА
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић-члан
ДЕЈАН ЈОВАНОВ, дипл. економиста, на
предлог Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА – Александар Вучић-заменик члана
4. ЗЛАТИБОР ПЕТРОВИЋ, пензионер,
на предлог Одборничке групе САВА КРСТИЋ –
ПОКРЕТ ЗА ПРЕПОРОД –ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА-члан
ДАМЈАНА РАЈИЋ, медицински сестра техничар, на предлог Одборничке групе СРПСКА
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић-заменик члана
5. ТИЈАНА ТАСИЋ, гимназија, на предлог
Одборничке групе САВА КРСТИЋ -ПОКРЕТ ЗА
ПРЕПОРОД –ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА -члан
ТИЈАНА ЈАНКОВ,струковни васпитач,
на предлог Одборничке групе САВА КРСТИЋ

Страна 129 Број 18

-ПОКРЕТ ЗА ПРЕПОРОД –ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА-заменик члана
6. СУЗАНА СПАСИЋ, хемијски лаборант,
на предлог Одборничке групе „НОВА ОДБОРНИЧКА ГРУПА“ -члан
ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВСКИ, студент, на
предлог Одборничке групе „НОВА ОДБОРНИЧКА
ГРУПА“ -заменик члана
7. СЛАЂАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ, медицинска сестра- техничар, на предлог Одборничке
групе „НОВА ОДБОРНИЧКА ГРУПА“ -члан
БРАНКА МРВИЋ, економиста, на предлог
Одборничке групе„НОВА ОДБОРНИЧКА ГРУПА“
-заменик члана
8. МАРИЈА ЂОНДОВИЋ, дипл. правник,
на предлог Одборничке групе УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА -члан
ИГОР РАЂЕНОВИЋ, пољопривредни техничар, на предлог Одборничке групе УЈЕДИЊЕНА
ОПОЗИЦИЈА-заменик члана
9.ЈОВАН СЕКУЛИЋ, ветеринарски техничар, на предлог Одборничке групе УЈЕДИЊЕНА
ОПОЗИЦИЈА-члан
ТИВАДАР БОГОШ, инспектор заштите
животне средине, на предлог Одборничке групе
УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА-заменик члана
ЕДВАРД АРКО, дипл.правник-секретар
РАДМИЛА СИКИМИЋ, дипл.правникзаменик секретара
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан
је у одредбама члана 14. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – Одлука
УС и 54/2011), члану 39. став 1. тачка 37. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члану
104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009).
Председник и чланови Изборне комисије и
њихови заменици као и секретар и заменик секретара
именовани су решењем о именовању председника,
чланова и секретара Иззборне Комисије у сталном
саставу број 02-40/2015-I од 22. априла 2015. године.
Како је чланом 14. Закона о локалним изборима прописано да изборну Комисију у сталном
саставу чине председник и најмање шест чланова које
именује Скупштина јединице локалне самоуправе
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на предлог одборничких група у Скупштини, сразмерно броју одборника, а како једошло до промена
у саставуодборничких група у Скупштини општине
Ковин, то се предлаже доношење решења као у
диспозитиву.
Против овог Решења, на основу члана 14.
став 11. Закона допуштена је жалба Управном суду
у року од 24 часа од доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-164/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

388.
На основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 –
Одлука УС и 54/2011), члана 39. став 1. тачка 37.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2012 и 2/2015) и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 I 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на
седници одржаној дана 28.12.2015. године у 12,00
сати доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ
I
-За председника
ТАТЈАНА РАДЕНКОВИЋ-ЈАКШИЋ,
дипл.правник, на предлог Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић
за заменика
ВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЋ ВУЈИЧИН, дипл.
правник, на предлог Одборничке СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић
- За чланове:
1. ДАЛИБОР МИЛОШЕВИЋ, руковаоц
механичар пољопривредне технике , на предлог
Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
– Александар Вучић
за заменика:
РАДИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ, пензионер,
на предлог Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА – Александар Вучић
2. МАРИЈА ЂОНДОВИЋ, дипл. правник,
на предлог одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА – Александар Вучић
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за заменика
МАРИЈА РАЈИЋ, дипл.социолог, на предлог
Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
– Александар Вучић
3. ИВАН БОШКОВ, аутоматичар, на предлог Одборничке групе групе СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА – Александар Вучић
за заменика
ЂУРИЦА ГЛИГОРИЈЕВ, пензионер, на
предлог Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА – Александар Вучић
4 СУЗАНА СПАСИЋ, хемијски лаборант,
на предлог Одборничке групе УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА
за заменика
НИКИЦА ВУКАШИНОВ, дипл.правникпензионер, на предлог Одборничке групе УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА
5. СЛАЂАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ, медицинска сестра- техничар, на предлог Одборничке
групе УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА
За заменика
СТЕВАН ПЕЈЧИЋ, машински инжењер,
на предлог Одборничке групе УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА
6. ТРАНДАФИР ЈЕНЧА, дипл.правник-пензионер, на предлог Одборничке групе УЈЕДИЊЕНА
ОПОЗИЦИЈА
За заменика
ФЛОРИНА БОЈОВИЋ, дипл. правник-адвоката, на предлог Одборничке групе УЈЕДИЊЕНА
ОПОЗИЦИЈА
7. ЈОВАН СЕКУЛИЋ, ветеринарски техничар, на предлог Одборничке групе УЈЕДИЊЕНА
ОПОЗИЦИЈА
За заменика
СЛАВОЉУБ СТОЈАДИНОВ, грађевински
техничар, на предлог Одборничке групе УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА
8. ОЛИВЕРА ТАНАСИЈЕВИЋ, дипл.
правник, на предлог Савеза Војвођанских МађараИштван Пастор
За заменика
КАРОЉ БОГОШ, електро техничар, на
предлог Савеза Војвођанских Мађара-Иштван Пастор
За секретара изборне Комисије именује се:
ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, дипл.правник,
За заменика секретара
РАДМИЛА СИКИМИЋ, дипл.правник.
II
Задаци изборне Комисије утврђени су Законом о локалним изборима и другим прописима.
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

III
Седиште изборне Комисије је у згради
Скупштине општине у Ковину, улица ЈНА бр. 5.
Стручне и административно-техничке послове за изборну Комисију обављаће Општинска управа.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине
Ковин”.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан
је у одредбама члана 14. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – Одлука
УС и 54/2011), члана 39. став 1. тачка 37. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст) и члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009 I 14/2015).
Чланом 14. Закона о локалним изборима
прописано је да изборну Комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које
именује Скупштина јединице локалне самоуправе
на предлог одборничких група у Скупштини, сразмерно броју одборника, да изборна Комисија има
секретара и да председник, чланови и секретар
изборне Комисије имају заменике. За председника, заменика председника, секретара и заменика
секретара изборне Комисије именује се лице које
је дипломирани правник.
Након доставе предлога од стране одборничких група и то: СРПСKА НАПРЕДНА СТРАНКА
– Александар Вучић, и УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА
и политичке групације Савеза Војвођанских МађараИштван Пастор донето је Решење као у диспозитиву.
Против овог Решења, на основу члана 14.
став 11. Закона допуштена је жалба Управном суду
у року од 24 часа од доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-165/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
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Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за међунационалне
односе и то:
-председник
АЛБУ ВИОРЕЛ, из Ковина, ул. Пионирска бр. 10, на предлог Националног савета
Румуна.
- заменик председника
БИНЕЦ ЈАНОШ, из Ковина , ул. Светог Саве
бр. 50, на предлог Националног савета Мађара
- чланови
1. БОЈОВИЋ БУНДА МАРИЈА, из Ковина, ул. Цара Лазара бр. 162 на предлог
Националног савета Румуна.
2. БОГОШ ТИВАДАР из Скореновца, ул.
Жарка Зрењанина бр. 3, на предлог Националног савета Мађара
3. НОВАКОВ ВЕСНА, из Ковина, ул. Светог Саве бр. 95, на предлог Националног
савета Рома
4. ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН, из Баваништа, ул.
Пролетерска бр. 14, на предлог Националног савета Рома
5. ДОЛОВАЧКИ ЈОВИЦА, из Мраморка
ул. Светозара Марковића 77, на предлог
Комисије за административно-мандатна
питања
6. ТОПАЛОВИЋ ЗОРАН, из Плочице, ул.
Доситеја Обрадовића 1, на предлог Комисије за административно-мандатна питања.
због истека мандата на који су именовани.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у “Службеном листу
општине Ковин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-162/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

389.
На основу члана 114.став 3. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 9.став 1.
Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 22/09)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на
седници одржаној дана 28.12.2015. године доноси

390.
На основу члана 114. став 3. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 8. 9. и 10.
Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 22/09)
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на
седници одржаној дана 28.12.2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
Члан 1.
У Савет за међунационалне односе бирају се:
- за председника
ФЕРЕНЦ МАКСЕМ, из Скореновца, ул.
Банатска бр. 13, на предлог Националног
савета Мађара.
- за заменика председника
МАРИА ВАСИЛИЋ, из Ковина , ул. Трг
Жарка Зрењанина бр. 19/6, на предлог Националног савета Румуна
- за чланове
1. СТАНКО БУНДРА, из Мраморка, ул.
Братства Јединства бр. 44 на предлог
Националног савета Румуна.
2. ЕРЖЕБЕТ ТАНАСИЈЕВИЋ из Ковина,
ул. Светог Саве бр. 3, на предлог Националног савета Мађара
3. ЈАДРАНКА ДРАГОМИРОВ, из Ковина,
ул. Светог Саве 3, на предлог Националног
савета Рома
4. ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН, из Баваништа, ул.
Пролетерска бр. 14, на предлог Националног савета Рома
5. МИЛАНКА ДРАГАШ, из Ковина, Ужичка
бр. 9, на предлог Комисије за административно-мандатна питања
6. ГОРАН ЛАЗОВИЋ, из Ковина, Иве Лоле
Рибара 1, на предлог Комисије за административно-мандатна питања.
Члан 2.
Мандат чланова Савета за међунационалне
односе траје четири године и тече од тренутка избора
у Скупштини.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у “Службеном листу
општине Ковин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-163/2015-I од 28. децембра 2015. године

и 83/2014-др.закон), члана 39. став 1. тачка 9а. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), члана
22. Одлуке о оснивању Дома здравља „Ковин“ Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2014) и члана 104.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
„КОВИН“ КОВИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора
Дома здравља „Ковин“ Ковин:
ВАЛЕРИЈА ПИРКОВ, из Скореновца, 1.
Маја 27.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Дома
здравља „Ковин“ Ковин:
ЗЛАТКО ТИЛИЋ, из Дубовца, Николе
Тесле 85.
III
Мандат новоизабраном члану Управног одбора Дома здравља траје до истека мандата Управном
одбору именованом Решењем Скупштине општине
број: 022-17/2013-I од 03. јула 2013. године, Решењем
број 022-26/2013-I од 30. септембра 2013. године,
Решењем број 022-20/2014-I од 15. јула 2014. године,
Решењем број 022-28/2014-I од 06. новембра 2014.
године, Решењем број 022-33/2014-I од 20. децембра
2014. године и Решењем број 022-23/2015-I од 25.
септембра 2015. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-52/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

391.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007

28. децембар 2015. године

392.
На основу члана 54. став 2. и 11., члана 55.
став 3. тачка 5. и става 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
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72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 39. став 1. тачка 9а
Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“,
број 11/2012-пречишћен текст и 25/2013 и 2/2015) и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је

РС“, бр. 88/2011) 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 дана 23.12.2015. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“КОВИН

ПОСЕБАН ПРОГРАМ
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ
РЕСУРСА ЗА 2016. ГОДИНУ

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Гимназије и Eкономске школе „Бранко
Радичевић“ Ковин, пре истека мандата:
1. ЉИЉАНА БИРТАШЕВИЋ, представник
локалне самоуправе.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одобра
Гимназије и економске школе „Бранко Радичевић“ Ковин:
1. МАЈА МАРИЋ, Ковин, Цара Лазара 87/1,
представник локалне самоуправе.
III
Мандат новоименованом члану Школског
одбора из тачке II овог Решења траје до краја мандата Школског одбора Гимназије и економске школе
„Бранко Радичевић“ Ковин, именованог Решењем
Скупштине општине Ковин број 61-25/2014-I од
11. јуна 2014. године, Решењем 61-546/2014-I од 6.
новембра 2014. године и Решењем 61-6/2015-I од
22. априла 2015. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-611/2015-I од 28. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
393.
На основу члана 137. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник

УВОД
Чланом 4. Закона о рударству и геолошким
истраживањима („Сл. гл.РС“ бр. 88/2011), утврђено
је да су минерални ресурси и други геолошки ресурси природно добро у државној својини и да се
за њихово коришћење плаћа накнада.
Чланом 136. Закона прописано је да носилац
експлоатације 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 угљених шкриљаца у
висини од 3% од прихода и за неметаличне сировине за добијање грађевинског материјала (лапорац,
кречњак, глина, песак,шљунак, техничко-грађевински и архитектонско грађевински камен и др.), 5%
од прихода.
Чланом 137. Закона прописано је да када
се експлоатација врши на територији аутономне
покрајине, средства остварена у складу са чланом
136. овог закона, од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини
од 40% су приход буџета Републике Србије, 40% су
приход буџета јединице локалне самоуправе на чијој
територији се врши експлоатација, 10% су приход
буџета аутономне покрајине, а преосталих 10% су
сопствени приход Министарства.
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 који доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе,
за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних
објеката и других објеката за побољшање услова
живота.
1. ПРОЦЕЊЕНИ ИЗНОС НАКНАДЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ
РЕСУРСА
У приходном делу, финансијски план садржи
базу од 19.250.000,00 динара.
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Конто

Обвезник

Врста минералне
сировине

741516

РУДНИК КОВИН

угаљ
шљунак

741516

УКУПНО 2016. година
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

28. децембар 2015. године

Номинални износ
који је приход
Општине

Суфицит

Укупно

8.000.000,00

11.250.000,00

19.250.000,00

8.000.000,00
01

11.250.000,00
13

19.250.000,00

2. РАСХОДИ
(УПОТРЕБА ПРИКУПЉЕНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ
ЗА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ)
Конто

Назив

511241

Изградња постројења за прераду пијаће воде у
насељеним местима Плочица и Скореновац

425191

Буџет

Суфицит

Укупно

8.000.000,00

18.815,57

8.018.815,57

Поправка тротоара у насељеном месту Гај, на
локацији: центар парка-кружни ток са прилазом,
површина 333,90 м2

-

875.000,00

875.000,00

425191

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

-

1.006.184,43

1.006.184,43

425191

Поправка тротоара у насељеном месту
Делиблато, на локацији: Ромско насеље-ул.
Козара, површина 650 м2

-

1.546.000,00

1.546.000,00

425191

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

-

875.000,00

875.000,00

425191

Ограђивање гробља у насељеном месту Дубовац

-

2.000.000,00

2.000.000,00

425191

Ограђивање гробља у насељеном месту
Скореновац

-

2.100.000,00

2.100.000,00

425191

-Санација коловоза у улици И.Л. Рибара у
Делиблату, (50x4м), 200м2., 739.000,00 динара;
-Санација коловоза у улици Лазе Ритопечког у
Делиблату, (190x3м), 570м2 , 2.090.000,00 динара

-

2.829.000,00

2.829.000,00

8.000.000,00

11.250.000,00

19.250.000,00

УКУПНО
ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

01

13

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Сагласност на Програм даје Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине.
Овај Програм спроводи Општинска управа Ковин, Одељење за привреду, имовинско-правне 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: 31-13/2015-III од 23.12.2015. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

28. децембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

394.
На основу члана 63. став 1. тачка 6a. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), у вези
са чланом 175. тачка 2. Закона о раду (Сл. гласник
РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2015) и
у вези са чланом 20. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
(Сл. гласник РС“ бр. 68/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 23.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ КОВИН

1. НАДЕЖДА АРКО, дипл. правник из
Ковина, РАЗРЕШАВА СЕ функцијe општинског
правобраниоца општине Ковин са 23.12.2015. године .
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Сл. листу општине Ковин“.

за одлазак у старосну пензијуа одредбама става 3.
наведеног Закона евентуалним споразумом може се
утврдити наставак радног односа најдуже до навршења 65. година живота и најмање 15 година стажа
осигурања. Наиме, наведеним законом је ограничен
радни век запослених у јавном сектору на 65 година,
те не постоји могућност споразума прописан законом
о раду, резервисан за приватан сектор о закључењу
споразума са послодавцем о наставку радног односа
и након навршених 65. година.
Обзиром на чињеницу да је Надежда Арко
дипл. правник из Ковина, дана 08.12.2015. године
навршила 65 година, да има преко 15 година стажа
осигурања те имајући у виду ограничења прописана
горе наведеним одредбама Закона, поднет је предлог
да се Надежда Арко разреши са функције општинског правобраниоца општине Ковин са 23.12.2015.
године са којим датумом јој престаје радни однос и
сва права која се по том основу остварују.
На основу изложеног одлучено је као у
диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 021-4/2015-III од 23.12.2015. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

Образложење
Правни основ за доношење решења садржан
је у одредбама члана 63. став 1. тачка 6a. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), ), а у
вези са чланом 175. став 1. тачка 2. Закона о раду
(Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013
и 75/2015) и у вези са чланом 20. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору (Сл. гласник РС“ бр. 68/2015).
Чланом 63. став 1. тачка 6а. Статута општине
Ковин прописано је да Општинско веће поставља и
разрешава општинског правобраниоца и заменика
правобраниоца, на предлог председника општине.
Решењем Општинског већа општине Ковин
број 021-3/2015-III од 06.9.2015. године за општинског
правобраниоца општине Ковин постављена је Надежда
Арко, дипл. правник из Ковина. Од дана постављена
постављено лице је остваривало права из радног
односа у складу са прописима који се примењују на
запослене у јединицама локалне самоуправе.
Одредбама члана 175. став 1. тачка 2. Закона
о раду (Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09,
32/2013 и 75/2015) прописано је да радни однос
престаје кад запослени наврши 65 година живота и
најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени друкчије не споразумеју.
Одредбама члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(Сл. гласник РС“ бр. 68/2015) прописано је да запосленом у јавном сектору, за време примене овог
закона престаје радни однос када наврши године
живота и стаж осигурања који су прописани законом
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395.
На основу члана 63. став 1. тачка 6a. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), и члана
15. Одлуке о Правобранилаштву општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 18/2014),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 23.12.2015. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ КОВИН

1. ПОСТАВЉА СЕ за општинског правобраниоца општине Ковин, ДУШАН ИВАНЧЕВИЋ
дипломирани правник из Ковина.
2. Општински правобранилац се поставља
на период од пет година.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан
је у одредбама члана 63. став 1. тачка 6a. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
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11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), и члана
15. Одлуке о правобранилаштву општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 18/2014).
Чланом 63. став 1. тачка 6а. Статута општине Ковин прописано је да Општинско веће поставља и разрешава општинског правобраниоца и
заменика правобраниоца, на предлог председника
општине.
Чланом 15. Одлуке о правобранилаштву
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
18/2014) прописано је да општинског правобраниоца и заменика правобраниоца поставља Општинско веће општине Ковин, на предлог Председника
општине, на период од пет година. За општинског
правобраниоца и заменика правобраниоца може
бити постављен држављанин Републике Србије
који испуњава опште услове за рад у државним
органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит, има најмање пет година
радног искуства у правној струци после положеног
правосудног испита и достојан је правобранилачке
функције.
Председница општине Ковин Сања Петровић, у складу са наведеним одредбама, предложила
је да се за општинског правобраниоца општине
Ковин постави Душан Иванчевић, дипл. правник
са положеним правосудним испитом из Ковина.
Предложени кандидат за општинског правобраниоца
је држављанин Републике Србије, испуњава опште
услове за рад у државним органима, завршио је
правни факултет, има положен правосудни испит,
има најмање пет година радног искуства у правној
струци после положеног правосудног испита и
достојан је правобранилачке функције.
С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 021-5/2015-III од 23.12.2015. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог

28. децембар 2015. године

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ДОБРОВОЉНИМ ВАТРОГАСНИМ
ДРУШТВИМА-ЧЛАНИЦАМА
ОПШТИНСКОГ ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА
КОВИН
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о расподели средстава добровољним ватрогасним друштвима-чланицама Oпштинског ватрогасног савеза
Ковин који је донела Конференција Општинског
ватрогасног савеза Ковин на ванредној седници
одржаној дана 30.11.2015. године
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 45-100-/2015-III од 23. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог
397.
На основу члана 21. тачка 1. Статута
Општинског ватрогасног савеза Ковин, а у вези
члана 5. Одлуке Скупштине општине Ковин број
45-98/2015-I од дана 25.11.2015. године, Конференција Општинског ватрогасног савеза Ковин на
Ванредној седници одржаној дана 30.11.2015. године
доноси следећи
ПРАВИЛНИК
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ДОБРОВОЉНИМ ВАТРОГАСНИМ
ДРУШТВИМА – ЧЛАНИЦАМА
ОПШТИНСКОГ ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА
Члан 1.

396.
На основу члана 39. став 1. тачка 32.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, („Службени лист општине Ковин“, број
11/2012 - пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015),
члана 5. став 2. Одлуке о обезбеђивању средстава за програмске активности општинског ватрогасног савеза Ковин („Сл. лист општине Ковин“,
бр. 16/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 23.12.2015. године,
доноси

Овим Правилником уређују се начин, критеријуми и поступак расподеле средстава за програмске
активности и пројекте Општинског ватрогасног
савеза и удружења која су чланови овог савеза (у
даљем тексту: корисници средстава).
Члан 2.
Право на расподелу средстава из члана 1.
овог Правилника, имају Добровољна ватрогасна
друштва, савези и друге асоцијације који су регистровани као удружења која се баве превенцијом,
заштитом и гашењем пожара, као и одбране од
других елементарних непогода, а при том имају
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седиште или огранак на територији општине Ковин
и делују на том подручју.
Члан 3.
Висина средстава за програмске активности и
пројекте корисника средстава утврђује се бодовањем
програмских активности из претходне године.
Критеријуми за добијање бодова, на основу
којих ће се вршити расподела средстава:
1. број чланова удружења;
2. учешће у акцијама гашења пожара, одбране од елементарних непогода и санације
истих;
3. превенција заштите од пожара и других
елементарних непогода: семинари, обуке,
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показне вежбе, тренинзи, ватрогасне страже, кампање и сл.
4. такмичарске активности: број екипа и остварени пласман на општинском, регионалном,
републичком и међународном такмичењу;
5. учешће у акцијама других хуманитарних
и еколошких организација, као и учешће у
активностима које нису у вези са заштитом
од пожара и одбране од елементарних непогода, а од значај су за локалну заједницу;
6. о стале активности које су утврђене у
програмским активностима и пројектима
корисника средстава.
Бодовна вредност остварених активности
и резултата, налази се у прилогу овог документа и
његов је саставни део.

Бодовање на основу испуњавања критеријума за расподелу средстава ОВС-а Ковин и начин
утврђивања истих
Ред.
Бр.
1.

2.

Критеријум
(програмска активност)
Чланство

Такмичење, смотра, сусрети

3.

Акције гашења и одбране од елементарних
непогода

4.

Ватрогасна стража
(обезбеђење

5.

Показна вежба

6.

Едукација (курс, семинар, обука и сл.)

7.

Кампања (групна едукација, школе... итд)

8.
9.

10.

Превентивна делатност (жетва, обуке
пољопривредника и др.)
Учешће у акцијама и пројектима-других
хуманитарних и еколошких организација и
удружења грађана
Учешће у активностима које нису у вези са
заштитом од пожара и одбране од елементарних
непогода, али су од значаја за локалну заједницу

Члан 4.
Евиденцију о оствареном броју бодова,
на основу извршених програмских активности
корисника средстава, врши трочлана комисија коју
именује председништво ОВС-а Ковин.
Комисију чине председник комисије и два
члана.
Комисија ради и доноси одлуке на седницама.

Начин
утврђивања
Увид у матичну књигу
удружења

Записник о одржаном такмичењу
и пласману екипа (општинско,
окружно, републичко и
међународно)

Увидом у евиденцију МУП-а
и евиденицју добровољне
ватрогасне јединице

Бодови
1 по члану удружења
2 по такмичарској екипи
1 за треће место у екипи
3 за друго место по екипи
5 за прво место по екипи
1 по судији
10 за домаћина такмич.
2 по учеснику, за сваку
интервенцију посебно
1 по учеснику, за пасивно
дежурство

Извештај организатора
активности
Извештај организатора
активности
Извештај организатора
активности и дневник полазника
Извештај организатора
активности
Извештај организатора
активности

1 по полазнику који је
завршио обуку

Извештај организатора
активности

5 по активности

Извештај о активностима

2 по активности

1 по учеснику
1 по учеснику

10 по кампањи
10 по кампањи

Седницу Комисије сазива и њеним радом
руководи председник Комисије.
Комисија заседа почетком године, одмах
након усвајања буџета.
Седница Комисије може се одржати ако је
присутна већина од укупног броја чланова Комисије.
Комисија одучује већином гласова присунтих чланова.
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Члан 5.

Члан 7.

Комисија врши и надзор над извршењем и
квалитетом програмских активности које се бодују.
Корисници средстава подносе месечни извештај о оствареним активностима Комисији.
Корисници су дужни да на захтев комисије
доставе потребну документацију о реализацији
активности, на увид.
Активности за које се утврди да не поседују
одговарајућу документацију о реализацији истих,
неће бити бодоване.

Корисник средстава, у року од 30 дана од
дана реализације програмске активности и пројекта,
дужан је да поднесе извештај о утрошку добијених
средстава.
Корисник средстава који не поднесе извештај из става 1. овог члана не може да учествује
у наредној расподели средстава.

Члан 6.
Висина средстава за програмске активности
и пројекте корисницима средстава за текућу годину,
одређује се на редовној годишњој конференцији
Општинског ватрогасног савеза Ковин, на основу
писаног извештаја Комисије о оствареним бодовима на основу реализованих активности, током
претходне године.

Члан 8.
Ова Правилник ступа на снагу након добијене сагласности Општинског већа.
У Ковину, 30.11.2015. године
		
		
		

Председавајући
Конференције ОВС-а Ковин
Петар Станимиров
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

страна

акта СКУПШТИНЕ општине Ковин
361 Одлука о буџету општине Ковин за 2016.
годину; .....................................................1
362 Одлука о лока лним комуна лним
таксама; . ................................................83
363 Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације дела блока 96 у Ковину са
Планом детаљне регулације; ...............90
364 План детаљне регулације дела блока 96 у
Ковину; ..................................................90
365 Одлука о преносу права коришћења
непокретности у јавној својини општине
Ковин Установи културних делатности
„Центар за културу“ Ковин; . .............104
366 Одлука о преносу права коришћења
непокретности у јавној својини општине
Ковин Општинском ватрогасном савезу
Ковин; ..................................................105
367 Одлука о начину и поступку доделе
средстава црквама и верским
заједницама; ........................................105
368 Одлука о правима и услугама социјалне
з а ш т и т е н а т е р и то р и ј и о п ш т и н е
Ковин; ..................................................107
369 Одлука о обезбеђивању средстава за
финансирање и суфинансирање програма и
пројеката у области подстицања културно
уметничког стваралаштва на територији
општине Ковин; .................................. 115

Страна 139 Број 18

делатности на које се Закон о јавним
набавкама не примењује;.................... 119
372 Одлука о начелима комасације катастарске
општине Плочица; .............................. 119
373 Одлука о начелима комасације катастарске
општине Скореновац; .........................121
374 Решење о престанку функције члана
Општинског већа општине Ковин; . ..123
375 Решење о избору члана Општинског већа
општине Ковин; ..................................124
376 Решење о давању сагласности на Програм
пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин
за 2016. годину; ...................................125
377 Решење о давању сагласности на Програм
коришћења буџетске помоћи – субвенција
за 2016. годину ЈП „Ковински комуналац“
Ковин; ..................................................125
378 Решење о давању сагласности на Програм
пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2016.
годину; .................................................126
379 Решење о давању сагласно сти на
Финансијски план Туристичке организације
општине Ковин за 2016. годину; .......126
380 Решење о давању сагласности на Програм и
Финансијски план Општинског ватрогасног
саеза Ковин за 2016. годину; . ............126
381 Решење о разрешењу и именовању
председника Савета за урганизам и
комунално-стамбену делатност Скупштине
општине Ковин; ..................................126
382 Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за привреду Скупштине општине
Ковин; ..................................................127

370 Одлука о максималном броју запослених
на неодређено време у организационим
облицима система локалне самоуправе
општине Ковин за 2015. годину; ....... 117

383 Решење о разрешењу и именовању члана
Савета за заштиту животне средине
Скупштине општине Ковин; . ............127

371 Одлука о додељивању посебних права
ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији
је оснивач општина Ковин, за обављање

384 Решење о разрешењу и именовању
председника Савета за јавне службе
Скупштине општине Ковин; . ............127
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385 Решење о разрешењу и именовању
председника и чланова Комисије за прописе
Скупштне општине Ковин; ................128

акта ОПШТИНСКОГ ВЕЋА општине
Ковин

386 Решење о разрешењу и именовању чланова
Комисије за представке и притужбе
Скупштине општине Ковин; . ............128

393 Посебан програм расподеле средстава
остварених по основу накнаде за коришћење
минералних сировина и геотермалних
ресурса за 2016. годину; .....................133

387 Решење о разрешењу председника, чланова
и секретара Изборне комисије у сталном
саставу; ................................................129

394 Решење о разрешењу Општинског
правобраниоца општине Ковин; . ......135

388 Решење о именовању председника, чланова
и секретара Изборне комисије у сталном
саставу; ................................................130
389 Ре ш е њ е о р а з р е ш е њ у С а в е т а з а
међунационалне односе; ....................131
390 Решење о избору чланова Савета за
међунационалне односе; ....................131
391 Решење о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Дома здравља „Ковин“
Ковин; ..................................................132

395 Решење о постављењу Општинског
правобраниоца општине Ковин; . ......135
396 Решење о давању сагласности на Правилник о
расподели средстава добровољним ватрогасним
друштвима – чланицама Општинског
ватрогасног савеза Ковин; .....................136
397 Правилник о расподели средстава
добровољним ватрогасним друштвима
– чланицама Општинског ватрогасног
савета; ..................................................136

392 Решење о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Гимназије и Економске
школе „Бранко Радичевић“ Ковин; ...132

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Ковин, Ул. ЈНА бр. 5, Телефон 013/742-104
ШТАМПА: ЈП „Службени гласник“, Београд

