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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН

549.
На основу члана 47. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник 
РС“, број 129/2007) и члана 39. став 1. тачка 2.Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 
11/2012- пречишћен текст и 25/2013),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН  је, на седници од  06.11..2014. године, донела    

О Д Л У К У 
О ТРЕЋОЈ  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОВИН 
 ЗА 2014. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ДЕО 

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Ковин за 2014. годину („Сл. лист општине Ковин“, број 25/2013, 5/2014 
и 14/2014), мења се члан 1. и гласи:

-Укупни приходи и примања буџета општине Ковин (у даљем тексту: буџет) и издаци и расходи, 
утврђују се у износу од 846.813.000,00  динара.

-Вишак прихода из ранијих година износи  349.492.515,47 динара. 
             -Укупни приходи и примања у 2014. години и вишак прихода из ранијих година укупно износе 

1.196.305.515,47 динара.
             -Укупни расходи и издаци у 2014. години, укључујући и суфицит, укупно износе 1.196.305.515,47 

динара.
ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА

СРЕДСТАВА БУЏЕТА
 Опис Износ

 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) 841.128.000,00
 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  839.128.000,00

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 2000.000,00
 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) 1.172.845.615,47
 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) 868.029.886,93
 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) 304.815.728,54
 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) -331.717.615,47

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) 5.685.000,00

 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62) -326.032.615,47
 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) .
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходних година 349.492.515,47
Издаци за отплату главнице дуга (61) 23.459.900,0
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 326.032.615,47
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис
Шифра 

економске
класификације

Износ

1 2 3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 841.128.000,00

1.   Порески приходи 71 435.981.840,00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим    

самодоприноса) 711 309.511.000,00

1.2 Самодопринос 711180 5.635.000,00

1.3 Порез на имовину 713 86.100.000,00
  1.4 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко 

Буџетског фонда), у чему: 714 7.535.789,00

    - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 22.000.000,00

1.5. Остали порески приходи 716 5.200.000,00
2.   Непорески приходи
      (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему: 74 142.006.808,00

    - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 6.982.000,00

3.  Трансфери 733 253.969.319,67

4. Меморандумске ставке за рефундацију 77 188.032.33

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 2.000.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ  И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи 4 868.029.886,93

1.1. Расходи за запослене 41 172.484.990,00

1.2. Коришћење роба и услуга 42 374.011.437,49

1.3. Отплата камата 44 502.300,00

1.4. Субвенције 45 12.460.000,00

1.5. Социјална заштита из буџета 47 88.376.904,58

1.6. Остали расходи 48+49 74.919.816,73

2. Трансфери 46 145.274.438,13

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 304.815.728,54

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 -
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу продаје финансијске имовине 92 5.685.000,00

2. Задуживање  91
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911
2.2. Задуживање код страних кредитора 912
ОТПЛАТА  ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 23.459.900,00

3.   Отплата дуга 61 23.459.900,00

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 23.459.900,00

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 -

4. Набавка финансијске имовине 6211 -
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Члан 2.

Члан  2. мења се и гласи: “Укупни приходи и примања буџета и нераспоређени вишак прихода из ранијих година, утврђују се у билансу примања буџета 
општине Ковин за 2014. годину, у износу од 1.196.305.515,47 динара , а сопствени приходи и приходи из других извора корисника средстава буџета општине 
Ковин, утврђују се у износу  од 54.449.930,68 динара“ и то:

Ек. Клас. Врста прихода

Одлука о 
другој измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 %

Друга измена 
сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 % Одлука о 

трећој  измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 %

Трећа  измена 
сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 %

711000 Порези на доходак, добит и 
капиталне добитке         

711110 Порез на зараде 270.000.000,00 31,81   270.000.000,00 31,81   

711120 Порез на приход од самосталне 
делатности 15.500.000,00 1,83   15.500.000,00 1,83   

711140 Порез на приходе од имовине 1.650.000,00 0,19   2.010.000,00 0,24   

711160 Порез на приходе од осигурања лица 113.000,00 0,01   1.000,00    

711180 Средства самодоприноса 28.862.000,00 3,40   5.635.000,00 0,66   

711190 Порез на друге приходе 33.645.000,00 3,96   22.000.000,00 2,59   

 Укупно: 711000 349.770.000,00 41,21   315.146.000,00 37,13   

712000 Порез на фонд зарада         

712110 Порез на фонд зарада     51,00    

 Укупно:712000     51,00    

713000 Порез на имовину         

713120 Порез на имовину 54.850.000,00 6,46   62.600.000,00 7,37   

713310 Порез на наслеђе и поклон 4.500.000,00 0,53   5.500.000,00 0,65   

713420 Порез на пренос апсолутна права 25.000.000,00 2,95   18.000.000,00 2,12   

 Укупно: 713000 84.350.000,00 9,94   86.100.000,00 10,14   

714000 Порез на добра и услуге         

714430 Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа     1.890,00    

 714513  Комунална такса за држање друмских 
и пикључних возила 6.293.980,00 0,74   6.600.000,00 0,78   
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Ек. Клас. Врста прихода

Одлука о 
другој измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 %

Друга измена 
сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 % Одлука о 

трећој  измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 %

Трећа  измена 
сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 %

714514 Годишња накнада за моторна возила, 
тракторе и прикључна возила     1.000,00    

714543 Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта 100.000,00 0,01   100.000,00 0,01   

714547 Накнада за загађивање животне средине         
714552 Боравишна такса 661.000,00 0,08   661.000,00 0,08   

714562 Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 20.500.000,00 2,42   22.000.000,00 2,59   

714572 Комунална такса за држање средстава 
за игру 50.000,00 0,01   101.899,00 0,01   

714573
Комунална такса за коришћење 
витрина ради излагања робе ван 
пословне просторије

284.000,00 0,03   70.000,00 0,01   

 Укупно: 714000 27.888.980,00 3,29   29.535.789,00 3,48   

716000 Други порези         

716110 Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 4.615.800,00 0,54   5.200.000,00 0,61   

 Укупно: 716000 4.615.800,00 0,54   5.200.000,00 0,61   

733000 Трансфери од других нивоа власти         

733154 Текући наменски трансфери - РЦ Банат         

733156
Текући наменски трансфери из 
средстава АПВ (регресирање превоза 
ученика и студената)

6.765.530,00 0,79   6.765.530,00 0,80   

733156
Ненаменски трансфери од АПВ за 
реализацију општинског програма 
запошљавања

2.800.000,00    2.800.000,00 0,33   

733158 Ненаменски трансфери од АПВ 223.438.083,00 26,21   223.438.083,00 26,32   

733152 Наменска средства Комесеријата за 
избеглице 1.122.500,00 0,13 3.126.500,00 5,91 1.122.500,00 0,13 3.126.500,00 5,91
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Ек. Клас. Врста прихода

Одлука о 
другој измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 %

Друга измена 
сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 % Одлука о 

трећој  измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 %

Трећа  измена 
сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 %

733152 Наменска средства РС за спровођење 
програма малих школа   8.000.000,00 15,12   8.600.000,00 16,26

733252

Наменска средства АПВ за 
суфинансирање изградње и 
реконструкције фекалне канализације 
за насељено место Плочица

8.158.241,42 0,96   8.158.241,42 0,96   

733252
Наменска средства АПВ за 
суфинансирање израде Плана 
генералне регулације за насељено 
место Ковин

1.000.000,00 0,12   1.000.000,00 0,12   

733252

Наменска средства АПВ за 
суфинансирање унапређења 
саобраћајне инфраструктуре 
(постављање семафора код школе у 
Баваништу)

1.800.000,00 0,21   1.800.000,00 0,21   

733252
Наменска средства АПВ за изградњу 
примарне канализационе мреже за 
насељено место Скореновац

2.375.308,99 0,28   2.375.308,99 0,28   

733252
Наменска средства АПВ за санацију 
водоводне линије у ул. Вука Караџића 
у Ковину

3.375.863,46 0,40   3.375.863,46 0,40   

733252
Наменска средства АПВ за изграду 
Главног пројекта атмосферске 
канализације у Ковину

1.838.692,80 0,22   1.838.692,80 0,22   

733252
Наменска средства за Библиотеку 
“Вук Караџић” Ковин, у циљу 
суфинансирања набавке књига

70.100,00 0,01   70.100,00 0,01   

733252 Наменска средства из АПВ за Пројекат 
Електронско гласање 620.000,00 0,07   620.000,00 0,07   

733252 Наменска средства из АПВ за Пројекат 
Електронско гласање 605.000,00 0,07   605.000,00 0,07   

 Укупно: 733000 253.969.319,67 29,79 11.126.500,00 21,03 253.969.319,67 29,92 11.726.500,00 22,17
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Ек. Клас. Врста прихода

Одлука о 
другој измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 %

Друга измена 
сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 % Одлука о 

трећој  измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 %

Трећа  измена 
сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 %

741000 Приходи од имовине         

741151
Приходи буџета општина од камата 
на средства консолидованог рачуна 
трезора

24.867.000,00 2,93   19.000.000,00 2,24   

741513 Накнада за посечено дрво   300.000,00 0,57   300.000,00 0,57

741516 Накнада за коришћење минералних 
сировина 3.000.000,00 0,35   3.000.000,00 0,35   

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

63.000.000,00 7,42   84.000.000,00 9,90   

741526 Накнада за коришћење шума 680.000,00 0,08   680.000,00 0,08   

741531
Комунална такса за коришћење  
простора на јавним површ.или испред 
пословн. Простора у пословне сврхе

840.000,00 0,10 750.000,00 1,42 1.404.500,00 0,17 2.157.500,00 4,08

741533

Комунална такса за коришћење 
слободних површина за кампове, 
постављање шатора и друге облике 
привременог коришћења

10.000,00  1.951.000,00 3,69 10.000,00    

741534 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 4.000.000,00 0,47 800.000,00 1,51 8.500.000,00 1,00 1.910.000,00 3,61

741535 Комунална такса за заузеће 
грађевинског земљишта 3.000,00  1.130.000,00 2,14 3.000,00    

741582 Накнада за закуп делова земљишног 
појаса државног пута   646.950,00 1,22   646.950,00 1,22

 Укупно: 741000 96.400.000,00 11,36 5.577.950,00 10,55 116.597.500,00 13,74 5.014.450,00 9,48
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Ек. Клас. Врста прихода

Одлука о 
другој измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 %

Друга измена 
сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 % Одлука о 

трећој  измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 %

Трећа  измена 
сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 %

742000 Продаја добара и услуга         

742122

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користе државни органи, 
организације и установе

  7.323.900,96 13,85   2.689.788,50 5,08

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

  9.442.500,00 17,85   12.072.000,00 22,82

742152

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

2.890.000,00 0,34 5.071.770,00 9,59 3.872.000,00 0,46 4.742.902,00 8,97

742153 Приходи од закупа грађевинског 
земљишта у корист општина 3.000.000,00 0,35   3.400.000,00 0,40   

742155

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

      620.000,00 1,17

742251 Општинске административне таксе 1.200.000,00 0,14   1.200.000,00 0,14   

742253 Накнада за уређење грађевинског земљишта 2.000.000,00 0,24   2.600.000,00 0,31   

742351 Приход општинских органа управе 2.100.000,00 0,25   2.100.000,00 0,25   

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

  665.000,00 1,26   1.490.000,00 2,82

742378 Родитељски динар за ваннаставне 
активности   4.780.000,00 9,04   4.780.000,00 9,04

 Укупно: 742000 11.190.000,00 1,32 27.283.170,96 51,58 13.172.000,00 1,55 26.394.690,50 49,90

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист         

743324 Приходи од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје 3.150.000,00 0,37   3.600.000,00 0,42   
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Ек. Клас. Врста прихода

Одлука о 
другој измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 % Друга измена 

сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 % Одлука о 

трећој  измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 % Трећа  измена 

сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 %

743351 Приходи од новчаних казни изречених 
у прекршајном поступку 234.000,00 0,03   234.000,00 0,03   

 Укупно: 743000 3.384.000,00 0,40   3.834.000,00 0,45   

744000 Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица         

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

7.308,00  425.000,00 0,80 7.308,00  420.000,00 0,79

744251
Капитални добровољни трансфери 
од физичких и правних лица у корист 
нивоа општина

  3.300.000,00 6,24   3.401.000,00 6,43

 Укупно: 744000 7.308,00  3.725.000,00 7,04 7.308,00  3.821.000,00 7,22

745000 Остали приходи у корист нивоа 
општина         

745151 Остали приходи у корист нивоа 
општина 11.144.000,00 1,31 482.000,00 0,91 14.492.000,00 1,71 4.769.585,46 9,02

745154 Закупнина за стан у општинској 
својини у корист нивоа општина 886.000,00 0,10 3.667.000,00 6,93 886.000,00 0,10   

 Укупно: 745000 12.030.000,00 1,42 4.149.000,00 7,84 15.378.000,00 1,81 4.769.585,46 9,02

771000 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода         

771111 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода   1.035.000,00 1,96   2.080.000,00 3,93

 Укупно: 771000   1.035.000,00 1,96   2.080.000,00 3,93

772000 Меморандумске ставке за 
рефундацију из ранијих година         

772114 Меморандумске ставке за рефундацију 
из ранијих година 188.032,33 0,02   188.032,33 0,02   

 Укупно: 772000 188.032,33 0,02   188.032,33 0,02   
 УКУПНИ ПРИХОДИ  843.793.440,00 98,98 52.896.620,96 100,00 839.128.000,00 98,85 53.806.225,96 101,72

841000 Примања од продаје земљишта         

841151 Примања од продаје земљишта у 
корист нивоа општина 3.000.000,00 0,35   2.000.000,00 0,24   

 Укупно: 841000 3.000.000,00 0,35   2.000.000,00 0,24   
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Ек. Клас. Врста прихода

Одлука о 
другој измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 % Друга измена 

сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 % Одлука о 

трећој  измени и 
допуни Одлуке 

о буџету за 2014. 
годину

С
тр

ук
ту

ра
 % Трећа  измена 

сопствених 
прихода и 
прихода из 

других извора 
корисника 

буџета С
тр

ук
ту

ра
 %

921000 Примања од продаје домаће 
финансијске имовине         

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

5.685.000,00 0,67   5.685.000,00 0,67   

 Укупно:921000 5.685.000,00 0,67   5.685.000,00 0,67   
 I  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 852.478.440,00 100,00 52.896.620,96 100,00 846.813.000,00 99,76 53.806.225,96 101,72

II     ВИШАК ПРИХОДА  
        ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 349.492.515,47  643.704,72  349.492.515,47  643.704,72  

 
III ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2014.г. 
+ ПРЕНЕТА СТРЕДСТВА ИЗ 2013 
.Г. (I+II)

1.201.970.955,47  53.540.325,68  1.196.305.515,47  54.449.930,68  

                                                                       

Остали приходи у 
корист нивоа општина

Примања од продаје 
земљишта

Меморандумске 
ставке

Приходи од имовине

Продаја добара и 
услуга

Новчане казне и 
одузета имовинска 

корист

Примања од продаје 
домаће финансијске 

имовине 
Добровољни 
трансфери од 

физичких и правних 
лица

Порези на доходак, 
добит и капиталне 

добитке

Порез на фонд зарада

Порез на имовину
Порез на добра и 

услуге
Други порези

Трансфери од других 
нивоа власти
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи: „Издаци буџета општине Ковин за 2014. годину, у укупном износу од 1.196.305.515,47 

динара, по наменама, утврђују се у следећим износима“ и то:

Конто РАСХОДИ

Одлука о другој 
измени и допуни 
Одлуке о буџету  
за 2014. годину

Структура 
у %

Одлука о трећој  
измени и допуни 
Одлуке о буџету  
за 2014. годину

Структура 
у %

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 173.925.750,00 14,47 172.484.990,00 14,42

411 Плате, додаци и накнаде запослених 129.092.000,00 10,74 128.955.771,00 10,78
412 Социјални доприноси на терет послодавца 22.922.200,00 1,91 23.058.429,00 1,93
413 Накнаде у натури   18.000,00 0,00
414 Социјална давања запосленима 5.267.000,00 0,44 3.869.100,00 0,32
415 Накнада за запослене 11.198.100,00 0,93 11.112.100,00 0,93
416 Остали посебни расходи 3.646.450,00 0,30 3.673.250,00 0,31
417 Судијски и посланички додатак – одборнички дод. 1.800.000,00 0,15 1.798.340,00 0,15
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ 368.620.311,26 30,67 374.011.437,49 31,26

421 Стални трошкови 52.621.100,00 4,38 49.614.069,86 4,15
422 Трошкови путовања 7.820.560,00 0,65 2.065.000,00 0,17
423 Услуге по уговору 51.518.527,17 4,29 53.273.779,42 4,45
424 Специјализоване услуге 75.563.999,28 6,29 76.489.595,14 6,39
425 Текуће поправке и одржавање 161.354.738,81 13,42 176.456.982,14 14,75
426 Материјал 19.741.386,00 1,64 16.112.010,93 1,35

44 Отплта камата и пратећи трошкови задуживања 542.300,00 0,05 502.300,00 0,04

441 Отплата домаћих камата 273.400,00 0,02 263.400,00 0,02
444 Пратећи трошкови задуживања 268.900,00 0,02 238.900,00 0,02
45 СУБВЕНЦИЈЕ 12.460.000,00 1,04 12.460.000,00 1,04

451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 12.460.000,00 1,04 12.460.000,00 1,04

4511 Текуће субвенције  0,00 2.515.444,50 0,21
4512 Капиталне субвенције 12.460.000,00 1,04 9.944.555,50 0,83
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 160.776.699,74 13,38 145.274.438,13 12,14
463 Трансфери осталим нивоима власти 156.306.699,74 13,00 113.865.026,44 9,52

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 98.165.046,79 8,17 96.516.793,79 8,07

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 58.141.652,95 4,84 17.348.232,65 1,45

464  Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања   28.392.856,19 2,37

4641 Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања   1.813.127,00 0,15

4642 Капиталне  дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања   26.579.729,19 2,22

465 Остале капиталне донације и трансфери 4.470.000,00 0,37 3.016.555,50 0,25
47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 75.489.304,58 6,28 88.376.904,58 7,39
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 75.489.304,58 6,28 88.376.904,58 7,39
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 74.897.630,35 6,23 71.688.921,50 5,99
481 Дотације невладиним организацијама 59.901.727,19 4,98 55.802.018,34 4,66
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.124.200,00 0,26 3.550.200,00 0,30
483 Новчане казне по решењу судова и судских тела 10.270.155,16 0,85 10.735.155,16 0,90

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 1.601.548,00 0,13 1.601.548,00 0,13

49 АДМИНИСТРАТИВ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА 4.039.685,64 0,34 3.230.895,23 0,27
499 Средства резерве 4.039.685,64 0,34 3.230.895,23 0,27
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 302.978.473,90 25,21 300.090.728,54 25,08
511 Зграде и грађевински објекти 279.947.558,88 23,29 280.785.085,78 23,47
512 Машине и опрема 14.472.034,47 1,20 11.366.762,21 0,95
513 Остала опрема 5.120.000,00 0,43 4.500.000,00 0,38
514 Шуме 2.868.780,55 0,24 2.868.780,55 0,24
515 Нематеријална имовина 570.100,00 0,05 570.100,00 0,05
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 4.781.000,00 0,40 4.725.000,00 0,39
541 Земљиште 4.781.000,00 0,40 4.725.000,00 0,39

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА 23.459.800,00 1,95 23.459.900,00 1,96

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 23.459.800,00 1,95 23.459.900,00 1,96
 У К У П Н И   Р А С Х О Д И 1.201.970.955,47 100,00 1.196.305.515,47 100,00
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Члан 4.
 Члан 4. мења се и гласи „Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014, 2015. и 2016. 
годину исказују се у следећем прегледу“ и то :

Ек.
Клас.

Ред.
број Опис Износ у динарима

2014. 2015. 2016.
1 2 3 4 5 6

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511 Зграде и грађевински објекти

1. 
Инфраструктурно опремање 
Индустријске зоне у Ковину – Блок 
119, I фаза

94.362.000,00 120.000.000,00 56.195.636,58

Година почетка финансирања пројекта: 2014.
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2016.
Извори финансирања:
- из текућих прихода 120.000.000,00 56.195.636,58
- из суфицита 94.362.000,00

2.
Изградња постројења за 
пречишћавање воде за пиће насеља 
Баваниште

92.938.086,05 20.350.000,00

Година почетка финансирања пројекта: 
2014.
Година завршетка финансирања 
пројекта:  2015.
Извори финансирања:
- из текућих прихода 30.000.000,00 20.350.000,00
-са виших нивоа власти 50.000.000,00
- са Фонда за ГЗ 3.248.084,70
- неутрошена средства са виших нивоа 
власти 3.200.000,00

- из суфицита самодоприноса 6.490.001,35
3. Санација улице Бошка Бухе у Ковину 3.500.000,00

Извори финансирања
- из суфицита – Друга МЗ Ковин 3.500.000,00

4. Реконструкција водоводне мреже у 
ул. Вука Караџића -Прва МЗ Ковин 17.122.622,09

Извори финансирања:
- из текућих прихода и суфицита - 
самодопринос 4.000.000,00
-са виших нивоа власти 4.822.622,09
- са Фонда за ГЗ 5.660.091,94
-са Програма ГЗ, путева и комуналне 
потрошње 2.639.908,06

5. Изградња капеле у Гају 2.515.979,88
Извори финансирања:
-из суфицитра самодоприноса 2.515.979,88

6. Реконструкција зграде МЗ-е 
Скореновац 2.850.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода  2.850.000,00

7. Примарна канализациона мрежа – 
МЗ Скореновац 4.143.298,56
Извори финансирања:
 - са виших нивоа власти 3.393.298,56
- из суфицита 750.000,00

8. Примарна канализациона мрежа – 
МЗ Плочица 12.959.421,80

Извори финансирања:
- из суфицита самодоприноса 4.801.180,38
- са виших нивоа власти 8.158.241,42
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Ек.
Клас.

Ред.
број Опис Износ у динарима

2014. 2015. 2016.
1 2 3 4 5 6

9. Реконструкција зграде биоскопа у 
Плочици 3.100.000,00

Извори финансирања:
- из текућих прихода 3.100.000,00

10.
Радови на изградњи постројења за 
пречишћавање отпадних вода у МЗ 
Мраморак

2.921.380,00

Извори финансирања:
- из суфицита самодопринос 1.107.280,00
- из текућих прихода 1.814.100,00

11. 
Израда  Главног пројекта 
атмосферске канализације за 
насељено место Ковин

6.839.513,10

- са виших нивоа власти 2.626.704,00
-са Програма ГЗ, путева и комуналне 
потрошње 4.212.809,10

12. Израда Плана детаљне регулације за 
Блокове 16  и 20 1.790.000,00

Извори финансирања:
-са Програма ГЗ, путева и комуналне 
потрошње 1.790.000,00

13.
Изградња нове стубне станице ради 
раздвајања изворишта од постојеће 
трафо станице

1.930.000,00

Извори финансирања:
-са Програма ГЗ, путева и комуналне 
потрошње 1.930.000,00

14.
Санација коловоза у делу улица 
Бранка Радичевића,  Синђелићевој, 
Браће Стефановића  и делу Кречанске 
у Ковину

11.196.652,94

Извори финансирања:
- из  Фонда за ГЗ 1.546.652,94
-са Програма ГЗ, путева и комуналне 
потрошње 9.650.000,00

15. Канализациона мрежа – продужетак 
Кречанске и Петра Драпшина 5.275.805,90

Извори финансирања:
-са Програма ГЗ, путева и комуналне 
потрошње 5.275.805,90

16. Општинска управа Ковин – 
скупштинска сала 5.286.000,00

Извори финансирања:
- из суфицита 5.286.000,00
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

451
Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама

1.
ЈП „Ковински комуналац“ за набавку 
опреме – кипер, теренско возило и 
приколица из претходних година

1.230.640,00 845.640,00 310.640,00

2.
ЈП „Ковински комуналац“ за 
набавку опреме – дизалица за вађење 
бунарских агрегата и остала опрема

8.713.915,50

Извори финансирања:
- из текућих прихода 9.944.555,50 845.640,00 310.640,00
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Ек.
Клас.

Ред.
број Опис Износ у динарима

2014. 2015. 2016.
1 2 3 4 5 6

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ  
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

463 Капитални трансфери другим нивоима 
власти

1. Дом здравља Ковин
 -  изградња зграде хитне помоћи 22.092.852,97 17.270.000,00 23.017.164,00
Година почетка финансирања пројекта: 
2013.
Година завршетка финансирања 
пројекта:  2015.
Извори финансирања:
- из суфицита 17.924.002,95
- из текућих прихода  4.168.850,02 17.270.000,00 23.017.164,00
 - реконструкција електричних 
инсталација 1.809.274,65

- капитално одржавање амбуланти у 
Гају и Дубовцу 1.472.876,22
Извори финансирања:
- из текућих прихода  812.526,22
- из суфицита 660.350,00

541 КУПОВИНА ОБЈЕКАТА И 
ЗЕМЉИШТА

1. Куповина земљишта за проширење 
гробља у Малом Баваништу 600.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода 600.000,00

2. Куповина земљишта за проширење 
гробља у Дубовцу 321.285,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода 321.285,00

3.
Набавка  грађевинског земљишта – 
куповина парцела за решавање улаза у 
блокове 53. и 66.

2.000.000,00

Извори финансирања:
-са Програма ГЗ, путева и комуналне 
потрошње 2.000.000,00

4.
Куповина земљишта - земљиште код 
Аеродрома, у КО Гај, водоизвориште 
Мраморак и набавка земљишта  - 
Стрелиште

1.803.715,00 555.000,00 555.000,00

Извори финансирања:
- из текућих прихода 1.263.715,00 555.000,00 555.000,00
-из суфицита 540.000,00

511 5.
Капиталне инвестиције - 
куповина Дома ЈНА, магацина за 
водоснабдевање и помоћног објекта за 
комуналне потребе у Гају

1.200.000,00 952.000,00 952.000,00

Извори финансирања:
- из текућих прихода 1.047.000,00 952.000,00 952.000,00
- из суфицита 153.000,00

II  ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи: „Средства буџета за реализацију расхода, из прихода 2014. године, као и из 

средстава суфицита из ранијих година од 1.196.305.515,47 динара и средстава расхода индиректних корисника 
буџета општине Ковин из  сопствених прихода и прихода из других извора буџетских корисника, од 54.449.930,68 
динара, у укупном износу 1.250.755.446,15 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака“, и то:
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Назив

Одлука 
о  другој  
измени 

и допуни 
Одлуке о 
буџету за 

2014. годину

Одлука 
о  трећој 
измени 

и допуни 
Одлуке о 
буџету за 

2014. годину

Суфицит

Трећа  измена 
расхода и 

издатака из 
прихода и 

примања за 
2014. годину 

 (8+9)

Друга 
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
средстава 

за 2014. 
годину

Трећа  
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
средстава 

за 2014. 
годину

Укупна 
средства за 
2014. годину 

(10+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        
 1.1.    Скупштина општине        
  111   Извршни и законодавни органи        
   1 411 Плате запослених 2.731.460,00 3.272.160,00  3.272.160,00   3.272.160,00
   2 412 Социјални доприноси 491.640,00 574.200,00  574.200,00   574.200,00
   3 414 Социјална давања запосленима 75.100,00 30.600,00  30.600,00   30.600,00
   4 415 Накнаде за запослене 85.000,00 85.000,00  85.000,00   85.000,00
   391 416 Остали посебни расходи 60.000,00 60.000,00  60.000,00   60.000,00

   5 417 Судијски и посланички додатак – 
одборнички додатак 1.800.000,00 1.798.340,00  1.798.340,00   1.798.340,00

   6 421 Стални трошкови 5.210.000,00 1.760.000,00  1.760.000,00   1.760.000,00
   7 422 Трошкови путовања 123.000,00 75.000,00  75.000,00   75.000,00
   8 423 Услуге по уговору 6.108.000,00 6.788.000,00  6.788.000,00   6.788.000,00
   9 424 Специјализоване услуге 530.000,00 530.000,00  530.000,00   530.000,00
   10 426 Материјал 69.000,00 82.000,00  82.000,00   82.000,00
   437 512 Машине и опрема 620.000,00 620.000,00  620.000,00   620.000,00

     Извори финансирања за функцију 111:        

    01 Приходи из буџета 16.678.200,00 14.450.300,00  14.450.300,00   14.450.300,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 1.225.000,00 1.225.000,00  1.225.000,00   1.225.000,00
     Укупно функција 111: 17.903.200,00 15.675.300,00  15.675.300,00   15.675.300,00
     Извори финансирања за главу 1.1:        
    01 Приходи из буџета 16.678.200,00 14.450.300,00  14.450.300,00   14.450.300,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 1.225.000,00 1.225.000,00  1.225.000,00   1.225.000,00
     Укупно глава 1.1: 17.903.200,00 15.675.300,00  15.675.300,00   15.675.300,00

 1.2.    Општински избори        

  160   Опште јавне услуге        
   11 416 Остали посебни расходи 1.428.000,00 1.050.000,00  1.050.000,00   1.050.000,00
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 1.428.000,00 1.050.000,00  1.050.000,00   1.050.000,00
     Укупно функција 160: 1.428.000,00 1.050.000,00  1.050.000,00   1.050.000,00
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     Извори финансирања за главу 1.2:        
    01 Приходи из буџета 1.428.000,00 1.050.000,00  1.050.000,00   1.050.000,00

     Укупно глава 1.2: 1.428.000,00 1.050.000,00  1.050.000,00   1.050.000,00

 1.3.    Дотације политичким странкама        

  160   Опште јавне услуге        
   12 481 Редован рад политичких организација 609.400,00 613.500,00  613.500,00   613.500,00
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 609.400,00 613.500,00  613.500,00   613.500,00
     Укупно функција 160: 609.400,00 613.500,00  613.500,00   613.500,00
     Извори финансирања за главу 1.3:        
    01 Приходи из буџета 609.400,00 613.500,00  613.500,00   613.500,00
     Укупно глава 1.3: 609.400,00 613.500,00  613.500,00   613.500,00
     Извори финансирања за раздео 1:        

    01 Приходи из буџета 18.715.600,00 16.113.800,00  16.113.800,00   16.113.800,00

    07 Трансфери са виших нивоа власти 1.225.000,00 1.225.000,00  1.225.000,00   1.225.000,00

     УКУПНО РАЗДЕО 1 19.940.600,00 17.338.800,00  17.338.800,00   17.338.800,00

2     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ        

 2.1.    Председник општине и општинско веће        
  111   Извршни и законодавни органи        
   13 411 Плате запослених 3.080.400,00 2.813.200,00  2.813.200,00   2.813.200,00
   14 412 Социјални доприноси 510.000,00 533.700,00  533.700,00   533.700,00
   15 414 Социјална давања запосленима 106.500,00 62.000,00  62.000,00   62.000,00
   16 415 Накнаде за запослене 85.000,00 135.000,00  135.000,00   135.000,00
   17 416 Накнаде члановима комисија 620.000,00 1.070.000,00  1.070.000,00   1.070.000,00
   18 421 Стални трошкови 200.000,00 207.000,00  207.000,00   207.000,00
   19 422 Трошкови путовања 168.000,00 203.000,00  203.000,00   203.000,00
   20 423 Услуге по уговору 3.842.500,00 4.470.000,00  4.470.000,00   4.470.000,00
   21 424 Специјализоване услуге 349.000,00 150.000,00  150.000,00   150.000,00
   22 424 Чланарина  СКГО 447.600,00 497.600,00  497.600,00   497.600,00
   23 426 Материјал 110.000,00 110.000,00  110.000,00   110.000,00
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   450 4511
Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама - РЦ Банат

 453.444,50  453.444,50   453.444,50

   24 465 Остале текуће дотације и трансфери - РЦ Банат 870.000,00 416.555,50  416.555,50   416.555,50
   426 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 80.000,00 80.000,00  80.000,00   80.000,00
     Извори финансирања за функцију 111:        
    01 Приходи из буџета 10.469.000,00 11.201.500,00  11.201.500,00   11.201.500,00
     Укупно функција 111: 10.469.000,00 11.201.500,00  11.201.500,00   11.201.500,00
     Извори финансирања за главу 2.1:        
    01 Приходи из буџета 10.469.000,00 11.201.500,00  11.201.500,00   11.201.500,00
     Укупно глава 2.1: 10.469.000,00 11.201.500,00  11.201.500,00   11.201.500,00
     Извори финансирања за раздео 2:        
    01 Приходи из буџета 10.469.000,00 11.201.500,00  11.201.500,00   11.201.500,00
     УКУПНО РАЗДЕО 2 10.469.000,00 11.201.500,00  11.201.500,00   11.201.500,00
3 3.1.    ОПШТИНСКА УПРАВА        
  130   Опште услуге        
   25 411 Плате и додаци запослених 79.081.381,00 77.295.352,00  77.295.352,00   77.295.352,00

   26 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 14.003.531,00 13.796.500,00  13.796.500,00   13.796.500,00

   27 414 Социјална давања запосленима 2.986.000,00 2.986.000,00  2.986.000,00   2.986.000,00
   28 415 Накнаде за запослене 7.300.000,00 7.300.000,00  7.300.000,00   7.300.000,00

   29 416 Награде, бонуси и остали посебни 
расходи - јубиларне награде 1.031.450,00 1.024.250,00  1.024.250,00   1.024.250,00

   30 421 Стални трошкови 9.100.100,00 10.466.100,00  10.466.100,00   10.466.100,00
   31 422 Трошкови путовања 753.000,00 655.000,00  655.000,00   655.000,00
   32 423 Услуге по уговору 9.572.198,00 9.494.800,00 375.000,00 9.869.800,00   9.869.800,00

   33 423 Остале опште услуге - услуге чишћења 
зграде 5.600.000,00 6.000.000,00  6.000.000,00   6.000.000,00

   34 424 Специјализоване услуге 1.300.000,00 1.300.000,00  1.300.000,00   1.300.000,00
   35 425 Текуће поправке и одржавање 3.893.000,00 3.771.400,00 120.000,00 3.891.400,00   3.891.400,00
   36 426 Материјал 6.731.000,00 6.197.000,00 58.000,00 6.255.000,00   6.255.000,00
   37 444 Пратећи трошкови задуживања 30.000,00 30.000,00  30.000,00   30.000,00
   38 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета     612.000,00 612.000,00 612.000,00
   39 482 Порези, обавезне таксе и казне 192.000,00 249.000,00 28.000,00 277.000,00   277.000,00

   40 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 20.000,00 3.520.000,00  3.520.000,00   3.520.000,00
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   429 485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од државних органа 142.000,00 142.000,00  142.000,00   142.000,00

   41 511 Зграде и грађевински објекти 995.000,00 2.415.000,00 5.286.000,00 7.701.000,00   7.701.000,00

   42 511
Зграде и грађевински објекти - 
инвестиционо одржавање зграда за избегла 
лица

886.000,00 886.000,00 440.882,01 1.326.882,01   1.326.882,01

   43 512 Машине и опрема 2.523.061,75 1.122.789,49 600.272,26 1.723.061,75   1.723.061,75
     Извори финансирања за функцију 130:        
    01 Приходи из буџета 146.139.721,75 148.651.191,49  148.651.191,49   148.651.191,49

    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   6.549.882,27 6.549.882,27   6.549.882,27

    15 Неутрошена средства наменских трансфера 
из  ранијих година   358.272,00 358.272,00 612.000,00 612.000,00 970.272,00

     Укупно функција 130: 146.139.721,75 148.651.191,49 6.908.154,27 155.559.345,76 612.000,00 612.000,00 156.171.345,76
     Извори финансирања за главу 3.1:        
    01 Приходи из буџета 146.139.721,75 148.651.191,49  148.651.191,49   148.651.191,49
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   6.549.882,27 6.549.882,27   6.549.882,27

    15 Неутрошена средства наменских трансфера 
из  ранијих година   358.272,00 358.272,00 612.000,00 612.000,00 970.272,00

     Укупно глава 3.1: 146.139.721,75 148.651.191,49 6.908.154,27 155.559.345,76 612.000,00 612.000,00 156.171.345,76

 3.2.    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ        

     Прва МЗ Ковин        
  620   Развој заједнице        
   44 421 Стални трошкови 591.000,00  30.000,00 30.000,00   30.000,00
   45 422 Трошкови путовања 90.000,00       
   46 423 Услуге по уговору 850.000,00  488.913,56 488.913,56   488.913,56
   47 424 Специјализоване услуге 650.000,00  81.880,00 81.880,00   81.880,00
   48 425 Текуће поправке и одржавање 3.080.000,00 300.000,00 65.000,00 365.000,00   365.000,00
   49 426 Материјал 519.000,00       
   50 441 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 10.000,00       
   51 444 Казне 10.000,00       

   52 481 Дотације невладиним организацијама 2.880.000,00       
   53 482 Порези обавезне таксе и казне 20.000,00       
   392 483 Новчане казне и пенали по решењу суда   1.087.960,19 1.087.960,19   1.087.960,19



С
ЛУЖ

БЕН
И

 ЛИ
С

Т
С

трана 18 Број 17
 6. новембар 2014. године

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Е
ко

но
м

ск
а 

кл
ас

иф
ик

.

Назив

Одлука 
о  другој  
измени 

и допуни 
Одлуке о 
буџету за 

2014. годину

Одлука 
о  трећој 
измени 

и допуни 
Одлуке о 
буџету за 

2014. годину

Суфицит

Трећа  измена 
расхода и 

издатака из 
прихода и 

примања за 
2014. годину 

 (8+9)

Друга 
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
средстава 

за 2014. 
годину

Трећа  
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
средстава 

за 2014. 
годину

Укупна 
средства за 
2014. годину 

(10+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
   54 511 Зграде и грађевински објекти 5.100.000,00  2.901.194,43 2.901.194,43   2.901.194,43
   55 512 Машине и опрема 200.000,00 200.000,00 101.850,86 301.850,86   301.850,86
     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета 14.000.000,00 500.000,00  500.000,00   500.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.756.799,04 4.756.799,04   4.756.799,04
     Укупно функција 620: 14.000.000,00 500.000,00 4.756.799,04 5.256.799,04   5.256.799,04

  160   Остале опште услуге - средства за 
решавање комуналних потреба        

   56 411 Плате и додаци запослених 384.000,00 384.000,00  384.000,00   384.000,00

   57 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 68.800,00 68.800,00  68.800,00   68.800,00

   58 414 Социјална давања запосленима 22.300,00 200.000,00  200.000,00   200.000,00
   436 415 Накнаде трошкова за запослене      15.750,00 15.750,00
   59 421 Стални трошкови 515.000,00 515.000,00  515.000,00 132.000,00 116.250,00 631.250,00
   60 423 Услуге по уговору 950.900,00 962.900,00  962.900,00 200.000,00 188.000,00 1.150.900,00
   376 424 Специјализоване услуге 260.000,00 260.000,00  260.000,00   260.000,00
   61 425 Текуће поправке и одржавање  30.000,00  30.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00
   62 426 Материјал 60.000,00 60.000,00  60.000,00 50.000,00 50.000,00 110.000,00
   63 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 24.000,00 12.000,00  12.000,00   12.000,00
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 2.285.000,00 2.492.700,00  2.492.700,00   2.492.700,00
    04 Издаци из додатних прихода     432.000,00 390.000,00 390.000,00
     Укупно функција160: 2.285.000,00 2.492.700,00  2.492.700,00 432.000,00 390.000,00 2.882.700,00
     Укупно Прва МЗ Ковин: 16.285.000,00 2.992.700,00 4.756.799,04 7.749.499,04 432.000,00 390.000,00 8.139.499,04
     Друга МЗ Ковин        
  620   Развој заједнице        
   64 421 Стални трошкови 350.000,00 8.000,00  8.000,00   8.000,00
   65 423 Услуге по уговору 370.000,00 70.000,00  70.000,00   70.000,00
   66 424 Специјализоване услуге 30.000,00       
   67 425 Текуће поправке и одржавање 1.500.000,00 52.000,00 100.000,00 152.000,00   152.000,00
   68 426 Материјал 120.000,00 20.000,00  20.000,00   20.000,00
   69 444 Пратећи трошкови задуживања 10.000,00       
   70 481 Дотације невладиним организацијама 895.000,00       
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   71 482 Порези обавезне таксе и казне 15.000,00       
   72 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 10.000,00  396.644,59 396.644,59   396.644,59
   73 511 Зграде и грађевински објекти 1.700.000,00  1.022.409,14 1.022.409,14   1.022.409,14
     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета 5.000.000,00 150.000,00  150.000,00   150.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.519.053,73 1.519.053,73   1.519.053,73
     Укупно функција 620: 5.000.000,00 150.000,00 1.519.053,73 1.669.053,73   1.669.053,73

  160   Остале опште услуге - средства за 
решавање комуналних потреба        

   74 421 Стални трошкови 441.000,00 441.000,00  441.000,00 15.000,00 15.000,00 456.000,00
   75 423 Услуге по уговору 1.317.000,00 1.357.000,00  1.357.000,00 205.000,00 199.000,00 1.556.000,00
   76 424 Специјализоване услуге 165.000,00 165.000,00  165.000,00  12.000,00 177.000,00
   77 425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 500.000,00  500.000,00   500.000,00
   78 426 Материјал 120.000,00 120.000,00  120.000,00 50.000,00 10.000,00 130.000,00
   79 444 Казне за кашњење 10.000,00    20.000,00 20.000,00 20.000,00
   80 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 24.000,00 12.000,00  12.000,00   12.000,00
   81 481 Дотације невладиним организацијама     100.000,00 100.000,00 100.000,00
   82 482 Порези обавезне таксе и казне  10.000,00  10.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00
   451 483 Новчане казне и пенали по решењу суда      44.000,00 44.000,00

   83 511 Зграде и грађевински објекти - санација 
саобраћајнице у ул. Бошка Бухе   3.500.000,00 3.500.000,00 40.000,00 40.000,00 3.540.000,00

   84 512 Машине и опрема     50.000,00   
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 2.577.000,00 2.605.000,00 3.500.000,00 6.105.000,00   6.105.000,00
    04 Издаци из додатних прихода     500.000,00 460.000,00 460.000,00
     Укупно функција160: 2.577.000,00 2.605.000,00 3.500.000,00 6.105.000,00 500.000,00 460.000,00 6.565.000,00
     Укупно Друга МЗ Ковин: 7.577.000,00 2.755.000,00 5.019.053,73 7.774.053,73 500.000,00 460.000,00 8.234.053,73
     МЗ Делиблато        
  620   Развој заједнице        
   85 421 Стални трошкови 210.000,00 10.000,00  10.000,00   10.000,00
   86 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 15.000,00 881.111,95 896.111,95   896.111,95
   87 481 Дотације невладиним организацијама 850.000,00 575.000,00  575.000,00   575.000,00
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   88 511 Зграде и грађевински објекти 1.300.000,00 1.900.000,00 3.250.000,00 5.150.000,00   5.150.000,00
     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета 3.360.000,00 2.500.000,00  2.500.000,00   2.500.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.131.111,95 4.131.111,95   4.131.111,95
     Укупно функција 620: 3.360.000,00 2.500.000,00 4.131.111,95 6.631.111,95   6.631.111,95

  160   Остале опште услуге - средства за 
решавање комуналних потреба        

   89 411 Плате и додаци запослених 1.124.400,00 1.124.400,00  1.124.400,00 163.500,00  1.124.400,00

   90 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 201.400,00 201.400,00  201.400,00 29.100,00  201.400,00

   91 414 Социјална давања запосленима 67.000,00 230.000,00  230.000,00   230.000,00

   92 416 Награде, бонуси и остали посебни 
расходи     5.000,00 5.000,00 5.000,00

   93 421 Стални трошкови 1.837.200,00 2.000.200,00 130.000,00 2.130.200,00 515.000,00 552.000,00 2.682.200,00
   94 422 Трошкови путовања     6.000,00 6.000,00 6.000,00
   95 423 Услуге по уговору 510.000,00 510.000,00  510.000,00 122.000,00 122.000,00 632.000,00
   96 424 Специјализоване услуге 520.000,00 520.000,00  520.000,00 3.000,00 3.000,00 523.000,00
   97 425 Текуће поправке и одржавање     120.100,00 120.100,00 120.100,00
   98 426 Материјал 213.000,00 215.000,00  215.000,00 106.300,00 125.300,00 340.300,00
   99 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 24.000,00       
   393 482 Порези обавезне таксе и казне  200.000,00 602.000,00 802.000,00  1.000,00 803.000,00
   100 512 Машине и опрема     30.000,00 30.000,00 30.000,00
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 4.497.000,00 5.001.000,00  5.001.000,00   5.001.000,00
    04 Издаци из додатних прихода     1.100.000,00 964.400,00 964.400,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   732.000,00 732.000,00   732.000,00
     Укупно функција160: 4.497.000,00 5.001.000,00 732.000,00 5.733.000,00 1.100.000,00 964.400,00 6.697.400,00
     Укупно МЗ Делиблато: 7.857.000,00 7.501.000,00 4.863.111,95 12.364.111,95 1.100.000,00 964.400,00 13.328.511,95
     МЗ Баваниште        
  620   Развој заједнице        
   394 421 Стални трошкови   40.000,00 40.000,00   40.000,00
   395 423 Услуге по уговору   80.000,00 80.000,00   80.000,00
   396 483 Новчане казне и пенали по решењу суда   59.130,63 59.130,63   59.130,63
   397 511 Зграде и грађевински објекти   6.490.001,35 6.490.001,35   6.490.001,35
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     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета        
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   6.669.131,98 6.669.131,98   6.669.131,98
     Укупно функција 620:   6.669.131,98 6.669.131,98   6.669.131,98

  160   Остале опште услуге - средства за 
решавање комуналних потреба        

   101 411 Плате и додаци запослених 2.383.000,00 2.383.000,00  2.383.000,00 50.000,00 50.000,00 2.433.000,00
   102 412 Социјални доприноси на терет послодавца 426.800,00 426.800,00  426.800,00 8.950,00 8.950,00 435.750,00
   103 414 Социјална давања запосленима 133.400,00 30.000,00  30.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00
   104 421 Стални трошкови 2.527.800,00 2.527.800,00  2.527.800,00 632.000,00 632.000,00 3.159.800,00
   105 422 Трошкови путовања     75.000,00 6.000,00 6.000,00
   106 423 Услуге по уговору 730.000,00 840.000,00  840.000,00 478.000,00 368.000,00 1.208.000,00
   107 424 Специјализоване услуге 800.000,00 630.000,00  630.000,00 180.000,00 50.000,00 680.000,00
   108 425 Текуће поправке и одржавање 79.014,00 746.014,00  746.014,00 500.000,00 224.000,00 970.014,00
   109 426 Материјал 100.000,00 100.000,00  100.000,00 515.000,00 484.000,00 584.000,00
   110 444 Пратећи трошкови задуживања     8.000,00 8.000,00 8.000,00
   111 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 24.000,00 12.000,00  12.000,00   12.000,00
   112 481 Дотације невладиним организацијама     858.000,00 858.000,00 858.000,00
   113 482 Порези обавезне таксе и казне     92.000,00 113.000,00 113.000,00
   114 483 Новчане казне и пенали по решењу суда     20.000,00 20.000,00 20.000,00
   115 511 Зграде и грађевински објекти 30.000.000,00 30.000.000,00 3.200.000,00 33.200.000,00 3.000.000,00 3.100.000,00 36.300.000,00
   116 512 Машине и опрема     50.000,00 50.000,00 50.000,00
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 37.204.014,00 37.695.614,00  37.695.614,00   37.695.614,00
    04 Издаци из додатних прихода     6.526.950,00 6.001.950,00 6.001.950,00

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   3.200.000,00 3.200.000,00   3.200.000,00

     Укупно функција160: 37.204.014,00 37.695.614,00 3.200.000,00 40.895.614,00 6.526.950,00 6.001.950,00 46.897.564,00
     Укупно МЗ Баваниште: 37.204.014,00 37.695.614,00 9.869.131,98 47.564.745,98 6.526.950,00 6.001.950,00 53.566.695,98
     МЗ Гај        
  620   Развој заједнице        
   398 421 Стални трошкови   20.000,00 20.000,00   20.000,00
   399 426 Материјал   200.000,00 200.000,00   200.000,00
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   400 483 Новчане казне и пенали по решењу суда   158.157,49 158.157,49   158.157,49
   401 511 Зграде и грађевински објекти   2.515.979,88 2.515.979,88   2.515.979,88
     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета        

    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година   2.894.137,37 2.894.137,37   2.894.137,37

     Укупно функција 620:   2.894.137,37 2.894.137,37   2.894.137,37

  160   Остале опште услуге - средства за 
решавање комуналних потреба        

   377 411 Плате и додаци запослених 1.169.900,00 1.169.900,00  1.169.900,00   1.169.900,00

   378 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 209.400,00 209.400,00  209.400,00   209.400,00

   379 414 Социјална давања запосленима 66.700,00       
   380 421 Стални трошкови 1.425.500,00 1.730.500,00  1.730.500,00 2.085.000,00 1.795.000,00 3.525.500,00
   381 422 Трошкови путовања     50.000,00 50.000,00 50.000,00
   382 423 Услуге по уговору 620.000,00 620.000,00  620.000,00 570.000,00 615.000,00 1.235.000,00
   383 424 Специјализоване услуге 415.000,00 415.000,00  415.000,00 66.000,00 66.000,00 481.000,00
   384 425 Текуће поправке и одржавање 132.561,60 132.561,60  132.561,60 320.000,00 240.000,00 372.561,60
   385 426 Материјал 130.000,00 140.000,00  140.000,00 235.000,00 245.000,00 385.000,00
   386 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 24.000,00 12.000,00  12.000,00   12.000,00
   387 481 Дотације невладиним организацијама     155.000,00 155.000,00 155.000,00
   388 482 Порези обавезне таксе и казне 100.000,00 100.000,00  100.000,00 96.000,00 36.000,00 136.000,00
   389 511 Зграде и грађевински објекти   300.000,00 300.000,00  30.000,00 330.000,00
   452 512  Машине и опрема      30.000,00 30.000,00
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 4.293.061,60 4.529.361,60  4.529.361,60   4.529.361,60
    04 Издаци из додатних прихода     3.577.000,00 3.262.000,00 3.262.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   300.000,00 300.000,00   300.000,00
     Укупно функција160: 4.293.061,60 4.529.361,60 300.000,00 4.829.361,60 3.577.000,00 3.262.000,00 8.091.361,60
     Укупно МЗ Гај: 4.293.061,60 4.529.361,60 3.194.137,37 7.723.498,97 3.577.000,00 3.262.000,00 10.985.498,97
     МЗ Скореновац        
  620   Развој заједнице        
   402 421 Стални трошкови   1.000,00 1.000,00   1.000,00
   403 483 Новчане казне и пенали по решењу суда   7.289,94 7.289,94   7.289,94
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   404 511 Зграде и грађевински објекти   51.014,79 51.014,79   51.014,79
     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета        
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   59.304,73 59.304,73   59.304,73
     Укупно функција 620:   59.304,73 59.304,73   59.304,73

  160   Остале опште услуге - средства за 
решавање комуналних потреба        

   390 411 Плате и додаци запослених 722.300,00 722.300,00  722.300,00 357.661,00 358.561,00 1.080.861,00

   117 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 129.400,00 132.900,00  132.900,00 68.189,00 69.185,00 202.085,00

   118 414 Социјална давања запосленима 44.500,00       
   119 421 Стални трошкови 1.368.800,00 1.347.800,00  1.347.800,00 416.934,00 253.000,00 1.600.800,00
   120 422 Трошкови путовања     135.000,00 135.000,00 135.000,00
   121 423 Услуге по уговору 650.000,00 893.500,00  893.500,00 333.216,00 209.754,00 1.103.254,00
   122 424 Специјализоване услуге 1.515.000,00 1.515.000,00  1.515.000,00 230.000,00 45.000,00 1.560.000,00
   123 425 Текуће поправке и одржавање 300.701,98 315.701,98  315.701,98 210.000,00 295.000,00 610.701,98
   124 426 Материјал 290.000,00 290.000,00  290.000,00 235.000,00 185.000,00 475.000,00
   125 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.024.000,00 708.504,00  708.504,00   708.504,00
   126 481 Дотације невладиним организацијама     220.000,00 333.000,00 333.000,00
   127 482 Порези обавезне таксе и казне     5.000,00 5.000,00 5.000,00
   128 511 Зграде и грађевински објекти 5.825.308,99 5.925.308,99 1.802.489,57 7.727.798,56   7.727.798,56
   129 512 Машине и опрема     25.000,00 25.000,00 25.000,00
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 9.494.701,98 9.475.705,98  9.475.705,98   9.475.705,98
    04 Издаци из додатних прихода     2.236.000,00 1.913.500,00 1.913.500,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 2.375.308,99 2.375.308,99  2.375.308,99   2.375.308,99
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   784.500,00 784.500,00   784.500,00

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   1.017.989,57 1.017.989,57   1.017.989,57

     Укупно функција160: 11.870.010,97 11.851.014,97 1.802.489,57 13.653.504,54 2.236.000,00 1.913.500,00 15.567.004,54

     Укупно МЗ Скореновац: 11.870.010,97 11.851.014,97 1.861.794,30 13.712.809,27 2.236.000,00 1.913.500,00 15.626.309,27

     МЗ Плочица        

  620   Развој заједнице        
   130 421 Стални трошкови 20.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00   30.000,00
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   131 423 Услуге по уговору 365.000,00 365.000,00  365.000,00   365.000,00
   132 424 Специјализоване услуге 240.000,00 255.000,00  255.000,00   255.000,00
   133 425 Текуће поправке и одржавање 140.000,00 40.000,00  40.000,00   40.000,00
   134 426 Материјал 110.000,00 110.000,00  110.000,00   110.000,00
   135 481 Дотације невладиним организацијама 597.000,00       
   136 482 Порези обавезне таксе и казне 10.000,00 10.000,00  10.000,00   10.000,00
   137 511 Зграде и грађевински објекти 1.218.000,00 200.000,00 5.901.180,38 6.101.180,38   6.101.180,38
     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета 2.700.000,00 1.000.000,00  1.000.000,00   1.000.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   5.911.180,38 5.911.180,38   5.911.180,38
     Укупно функција 620: 2.700.000,00 1.000.000,00 5.911.180,38 6.911.180,38   6.911.180,38

  160   Остале опште услуге - средства за 
решавање комуналних потреба        

   138 411 Плате и додаци запослених 726.000,00 726.000,00  726.000,00   726.000,00
   139 412 Социјални доприноси на терет послодавца 129.850,00 129.850,00  129.850,00   129.850,00
   140 414 Социјална давања запосленима 44.500,00 65.000,00  65.000,00   65.000,00
   141 421 Стални трошкови 1.000.000,00 1.100.000,00  1.100.000,00 182.000,00 202.000,00 1.302.000,00
   142 422 Трошкови путовања     35.000,00 70.000,00 70.000,00
   143 423 Услуге по уговору 520.000,00 520.000,00  520.000,00 246.000,00 240.000,00 760.000,00
   144 424 Специјализоване услуге 850.000,00 650.000,00  650.000,00 50.000,00 7.000,00 657.000,00
   145 425 Текуће поправке и одржавање 266.950,00 121.950,00  121.950,00  11.000,00 132.950,00
   146 426 Материјал 110.200,00 210.200,00  210.200,00 239.000,00 230.580,00 440.780,00
   147 481 Дотације невладиним организацијама     7.000,00   
   148 482 Порези, обавезне таксе и казне     18.000,00 19.420,00 19.420,00
   149 511 Зграде и грађевински објекти 11.258.241,42 11.558.241,42 597.000,00 12.155.241,42 300.000,00  12.155.241,42
   405 512 Машине и опрема  127.000,00 500.000,00 627.000,00 415.000,00 585.000,00 1.212.000,00
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 6.747.500,00 7.050.000,00  7.050.000,00   7.050.000,00
    04 Издаци из додатних прихода     1.492.000,00 1.365.000,00 1.365.000,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 8.158.241,42 8.158.241,42  8.158.241,42   8.158.241,42
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   667.000,00 667.000,00   667.000,00

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   430.000,00 430.000,00   430.000,00
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     Укупно функција160: 14.905.741,42 15.208.241,42 1.097.000,00 16.305.241,42 1.492.000,00 1.365.000,00 17.670.241,42
     Укупно МЗ Плочица: 17.605.741,42 16.208.241,42 7.008.180,38 23.216.421,80 1.492.000,00 1.365.000,00 24.581.421,80
     МЗ Мраморак        
  620   Развој заједнице        
   150 421 Стални трошкови 530.900,00 312.796,87 10.000,00 322.796,87   322.796,87
   151 423 Услуге по уговору 62.000,00 24.877,00  24.877,00   24.877,00
   152 424 Специјализоване услуге 231.000,00 16.088,00 400.000,00 416.088,00   416.088,00
   153 425 Текуће поправке и одржавање 579.120,00 31.600,00 630.000,00 661.600,00   661.600,00
   154 426 Материјал 336.700,00 253.292,13 50.000,00 303.292,13   303.292,13
   155 481 Дотације невладиним организацијама 825.000,00 366.000,00  366.000,00   366.000,00
   156 511 Зграде и грађевински објекти 1.107.280,00 120.346,00 2.210.664,32 2.331.010,32   2.331.010,32
   406 512 Машине и опрема  230.000,00 670.000,00 900.000,00   900.000,00
     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета 3.672.000,00 1.355.000,00  1.355.000,00   1.355.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3.970.664,32 3.970.664,32   3.970.664,32
     Укупно функција 620: 3.672.000,00 1.355.000,00 3.970.664,32 5.325.664,32   5.325.664,32

  160   Остале опште услуге - средства за 
решавање комуналних потреба        

   157 411 Плате и додаци запослених 1.081.700,00 1.081.700,00  1.081.700,00 393.360,00 104.505,00 1.186.205,00

   158 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 193.400,00 193.400,00  193.400,00 70.410,00 18.730,00 212.130,00

   159 414 Социјална давања запосленима 66.700,00    160.000,00 280.000,00 280.000,00
   160 421 Стални трошкови 1.807.800,00 1.970.800,00  1.970.800,00 553.000,00 422.000,00 2.392.800,00
   161 422 Трошкови путовања     80.000,00 35.000,00 35.000,00
   162 423 Услуге по уговору 750.000,00 750.000,00  750.000,00 96.000,00 96.000,00 846.000,00
   163 424 Специјализоване услуге 400.000,00 700.000,00  700.000,00   700.000,00
   164 425 Текуће поправке и одржавање 152.956,99 652.956,99  652.956,99 10.000,00 700,00 653.656,99
   165 426 Материјал 10.000,00 25.000,00  25.000,00 172.000,00 206.100,00 231.100,00
   166 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 84.000,00 42.000,00  42.000,00   42.000,00
   167 482 Порези, обавезне таксе и казне  212.000,00  212.000,00 2.000,00 2.200,00 214.200,00
   407 511 Зграде и грађевински објекти   2.615.100,00 2.615.100,00   2.615.100,00
   453 512 Машине и опрема  30.000,00  30.000,00   30.000,00
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     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 4.546.556,99 5.657.856,99  5.657.856,99   5.657.856,99
    04 Издаци из додатних прихода     1.536.770,00 1.165.235,00 1.165.235,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2.615.100,00 2.615.100,00   2.615.100,00
     Укупно функција160: 4.546.556,99 5.657.856,99 2.615.100,00 8.272.956,99 1.536.770,00 1.165.235,00 9.438.191,99
     Укупно МЗ Мраморак: 8.218.556,99 7.012.856,99 6.585.764,32 13.598.621,31 1.536.770,00 1.165.235,00 14.763.856,31
     МЗ Мало Баваниште        
  620   Развој заједнице        
   168 421 Стални трошкови 7.000,00 7.000,00  7.000,00   7.000,00
   169 425 Текуће поправке и одржавање 110.700,00 110.700,00 195.699,43 306.399,43   306.399,43
   170 481 Дотације невладиним организацијама 12.300,00 12.300,00  12.300,00   12.300,00
     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета 130.000,00 130.000,00  130.000,00   130.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   195.699,43 195.699,43   195.699,43
     Укупно функција 620: 130.000,00 130.000,00 195.699,43 325.699,43   325.699,43

  160   Остале опште услуге - средства за 
решавање комуналних потреба        

   171 421 Стални трошкови 125.000,00 145.000,00  145.000,00 76.000,00 86.000,00 231.000,00
   172 423 Услуге по уговору 300.000,00 300.000,00  300.000,00 20.000,00 30.000,00 330.000,00
   173 424 Специјализоване услуге 465.000,00 435.000,00  435.000,00 20.000,00 70.000,00 505.000,00
   174 425 Текуће поправке и одржавање 252.150,00 252.150,00  252.150,00 83.000,00 108.000,00 360.150,00
   175 426 Материјал 6.000,00 36.000,00  36.000,00 49.000,00 49.000,00 85.000,00
   176 481 Дотације невладиним организацијама     10.000,00 110.000,00 110.000,00
   464 512  Машине и опрема      40.000,00 40.000,00
   177 541 Куповина земљишта        
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 1.148.150,00 1.168.150,00  1.168.150,00   1.168.150,00
    04 Издаци из додатних прихода     258.000,00 493.000,00 493.000,00
     Укупно функција160: 1.148.150,00 1.168.150,00  1.168.150,00 258.000,00 493.000,00 1.661.150,00
     Укупно МЗ Мало Баваниште: 1.278.150,00 1.298.150,00 195.699,43 1.493.849,43 258.000,00 493.000,00 1.986.849,43

     МЗ Дубовац        

  620   Развој заједнице        
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   408 421 Стални трошкови   7.000,00 7.000,00   7.000,00

   409 483 Новчане казне и пенали по решењу суда   5.972,32 5.972,32   5.972,32

   410 511 Зграде и грађевински објекти   344.097,45 344.097,45   344.097,45

     Извори финансирања за функцију 620:        

    01 Приходи из буџета        

    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   357.069,77 357.069,77   357.069,77
     Укупно функција 620:   357.069,77 357.069,77   357.069,77
  160   Остале опште услуге - средства за 

решавање комуналних потреба        

   178 411 Плате и додаци запослених 371.300,00 371.300,00  371.300,00   371.300,00
   179 412 Социјални доприноси на терет послодавца 68.000,00 68.000,00  68.000,00   68.000,00
   180 414 Социјална давања запосленима 22.300,00       

   181 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи - 
јубиларне награде 70.000,00 70.000,00  70.000,00   70.000,00

   182 421 Стални трошкови 850.000,00 1.005.000,00  1.005.000,00 308.000,00 253.000,00 1.258.000,00
   183 422 Трошкови путовања     20.000,00 20.000,00 20.000,00
   184 423 Услуге по уговору 535.000,00 435.000,00  435.000,00 24.000,00 24.000,00 459.000,00
   185 424 Специјализоване услуге 570.000,00 570.000,00  570.000,00   570.000,00
   186 425 Текуће поправке и одржавање 479.050,00 479.050,00  479.050,00 1.000,00 1.000,00 480.050,00
   187 426 Материјал 100.000,00 115.000,00  115.000,00 32.000,00 17.000,00 132.000,00
   188 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 48.000,00 24.000,00  24.000,00   24.000,00
   189 482 Порези, обавезне таксе и казне 70.000,00 70.000,00  70.000,00 5.000,00 6.000,00 76.000,00

   411 511
Зграде и грађевински објекти - 
инвестиционо одржавање омладинске 
сале II фаза

 1.452.820,00 500.000,00 1.952.820,00   1.952.820,00

   432 512 Машине и опрема 30.000,00 30.000,00  30.000,00   30.000,00
   190 541 Куповина земљишта        
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 3.213.650,00 4.690.170,00  4.690.170,00   4.690.170,00
    04 Издаци из додатних прихода     390.000,00 321.000,00 321.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   500.000,00 500.000,00   500.000,00
     Укупно функција160: 3.213.650,00 4.690.170,00 500.000,00 5.190.170,00 390.000,00 321.000,00 5.511.170,00
     Укупно МЗ Дубовац: 3.213.650,00 4.690.170,00 857.069,77 5.547.239,77 390.000,00 321.000,00 5.868.239,77
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     Месне заједнице - Укупно функција 620: 28.862.000,00 5.635.000,00 30.464.152,70 36.099.152,70   36.099.152,70
     Месне заједнице - Укупно функција 160: 86.540.184,98 90.884.108,98 13.746.589,57 104.630.698,55 18.048.720,00 16.336.085,00 120.966.783,55
     Извори финансирања за главу 3.2:        
    01 Приходи из буџета 104.868.634,57 86.000.558,57  86.000.558,57   86.000.558,57
    04 Издаци из додатних прихода     18.048.720,00 16.336.085,00 16.336.085,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 10.533.550,41 10.533.550,41  10.533.550,41   10.533.550,41

    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година   39.562.752,70 39.562.752,70   39.562.752,70

    15 Неутрошена средства наменских трансфера 
из  ранијих година   4.647.989,57 4.647.989,57   4.647.989,57

     Укупно глава 3.2: 115.402.184,98 96.534.108,98 44.210.742,27 140.744.851,25 18.048.720,00 16.336.085,00 157.080.936,25

 3.3.    УСТАНОВА “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ” 
КОВИН         

  820   Услуге културе        
   191 411 Плате и додаци запослених 7.281.999,00 7.281.999,00  7.281.999,00 2.677.499,00 2.392.378,00 9.674.377,00

   192 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.303.479,00 1.303.479,00  1.303.479,00 479.274,00 479.274,00 1.782.753,00

   412 413 Накнаде у натури     34.400,00 36.000,00 36.000,00
   193 414 Социјална давања запосленима 223.000,00 124.000,00  124.000,00 111.500,00 439.121,00 563.121,00
   194 415 Накнаде за запослене 640.000,00 550.000,00 105.600,00 655.600,00 200.000,00 140.000,00 795.600,00

   195 416 Награде, бонуси и остали посебни 
расходи - јубиларне награде 150.000,00 150.000,00  150.000,00  2.000,00 152.000,00

   196 421 Стални трошкови 4.980.000,00 4.680.000,00  4.680.000,00 695.000,00 581.000,00 5.261.000,00
   197 422 Трошкови путовања     50.000,00 50.000,00 50.000,00
   198 423 Услуге по уговору 355.000,00 340.000,00  340.000,00 836.631,48 801.431,48 1.141.431,48
   199 424 Специјализоване услуге 2.139.522,00 2.249.697,85 60.000,00 2.309.697,85 780.000,00 1.600.000,00 3.909.697,85
   200 425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 817.522,00 470.000,00 1.287.522,00 711.631,48 471.631,48 1.759.153,48
   201 426 Материјал 450.000,00 390.000,00  390.000,00 565.965,00 665.965,00 1.055.965,00
   202 441 Отплата домаћих камата     37.000,00 37.000,00 37.000,00
   433 465 Остале дотације и трансфери      99.500,00 99.500,00
   203 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.622.039,81 1.622.039,81  1.622.039,81   1.622.039,81
   438 481 Дотације невладиним организацијама 927.960,19 841.262,34  841.262,34   841.262,34
   204 482 Порези, обавезне таксе и казне     45.000,00 106.340,00 106.340,00
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   205 512 Машине и опрема 200.000,00 200.000,00  200.000,00 100.000,00  200.000,00
     Извори финансирања за функцију 820:        
    01 Приходи из буџета 20.773.000,00 20.550.000,00  20.550.000,00   20.550.000,00
    04 Издаци из додатних прихода     7.323.900,96 7.901.640,96 7.901.640,96
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   635.600,00 635.600,00   635.600,00
     Укупно функција 820: 20.773.000,00 20.550.000,00 635.600,00 21.185.600,00 7.323.900,96 7.901.640,96 29.087.240,96
     Извори финансирања за главу 3.3:        
    01 Приходи из буџета 20.773.000,00 20.550.000,00  20.550.000,00   20.550.000,00
    04 Издаци из додатних прихода     7.323.900,96 7.901.640,96 7.901.640,96

    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година   635.600,00 635.600,00   635.600,00

     Укупно глава 3.3: 20.773.000,00 20.550.000,00 635.600,00 21.185.600,00 7.323.900,96 7.901.640,96 29.087.240,96

 3.4.    БИБЛИОТЕКА “ВУК КАРАЏИЋ” 
КОВИН        

  820   Услуге културе        
   206 411 Плате и додаци запослених 8.080.000,00 7.580.000,00  7.580.000,00   7.580.000,00

   207 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.447.000,00 1.359.000,00  1.359.000,00   1.359.000,00

   454 413 Накнаде у натури  18.000,00  18.000,00   18.000,00
   208 414 Социјална давања запосленима 245.000,00 20.000,00  20.000,00  30.000,00 50.000,00
   209 415 Накнаде за запослене 680.000,00 634.000,00 116.000,00 750.000,00   750.000,00
   210 421 Стални трошкови 1.026.000,00 927.000,00  927.000,00 50.000,00 25.000,00 952.000,00
   211 422 Трошкови путовања 45.000,00 71.000,00  71.000,00 40.000,00 50.000,00 121.000,00
   212 423 Услуге по уговору 352.000,00 530.000,00  530.000,00 25.000,00 62.000,00 592.000,00
   213 424 Специјализоване услуге 170.000,00 200.000,00  200.000,00 30.000,00 20.000,00 220.000,00
   214 425 Текуће поправке и одржавање 240.000,00 260.000,00  260.000,00 55.000,00 40.000,00 300.000,00
   215 426 Материјал 172.000,00 192.000,00  192.000,00 35.000,00 25.000,00 217.000,00
   216 482 Порези, обавезне таксе и казне 7.000,00 7.000,00  7.000,00 5.000,00 5.000,00 12.000,00
   413 511 Зграде и грађевински објекти   1.000.000,00 1.000.000,00 5.000,00  1.000.000,00
   217 512 Машине и опрема 300.000,00 378.000,00  378.000,00 20.000,00 3.000,00 381.000,00
   218 515 Нематеријална имовина 570.100,00 570.100,00  570.100,00 160.000,00 160.000,00 730.100,00
     Извори финансирања за функцију 820:        
    01 Приходи из буџета 13.264.000,00 12.676.000,00  12.676.000,00   12.676.000,00
    04 Издаци из додатних прихода     425.000,00 420.000,00 420.000,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 70.100,00 70.100,00  70.100,00   70.100,00
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    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.116.000,00 1.116.000,00   1.116.000,00
     Укупно функција 820: 13.334.100,00 12.746.100,00 1.116.000,00 13.862.100,00 425.000,00 420.000,00 14.282.100,00
     Извори финансирања за главу 3.4:        
    01 Приходи из буџета 13.264.000,00 12.676.000,00  12.676.000,00   12.676.000,00
    04 Издаци из додатних прихода     425.000,00 420.000,00 420.000,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 70.100,00 70.100,00  70.100,00   70.100,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.116.000,00 1.116.000,00   1.116.000,00
     Укупно глава 3.4: 13.334.100,00 12.746.100,00 1.116.000,00 13.862.100,00 425.000,00 420.000,00 14.282.100,00
 3.5.    ПУ “НАША РАДОСТ” КОВИН        
  911   Предшколско образовање        
   219 411 Плате и додаци запослених 17.730.000,00 19.490.000,00  19.490.000,00 12.390.000,00 9.535.000,00 29.025.000,00

   220 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 3.174.000,00 3.490.000,00  3.490.000,00 2.222.500,00 1.761.000,00 5.251.000,00

   221 413 Накнаде у натури     31.000,00 31.000,00 31.000,00
   222 414 Социјална давања запосленима 978.000,00    1.110.000,00 2.140.000,00 2.140.000,00
   223 415 Накнаде за запослене 1.607.000,00 1.607.000,00 327.500,00 1.934.500,00 730.000,00 730.000,00 2.664.500,00

   224 416 Награде, бонуси и остали посебни 
расходи - јубиларне награде 190.000,00 152.000,00  152.000,00   152.000,00

   225 421 Стални трошкови 3.085.000,00 2.495.000,00  2.495.000,00 707.000,00 1.602.000,00 4.097.000,00
   226 422 Трошкови путовања     64.000,00 64.000,00 64.000,00
   227 423 Услуге по уговору 766.000,00 766.000,00  766.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 5.876.000,00
   228 424 Специјализоване услуге 540.000,00 540.000,00  540.000,00 17.000,00 17.000,00 557.000,00
   229 425 Текуће поправке и одржавање 520.660,00 259.000,00 100.000,00 359.000,00 315.000,00 1.114.000,00 1.473.000,00
   230 426 Материјал 4.010.000,00 2.560.000,00  2.560.000,00 611.000,00 2.785.000,00 5.345.000,00
   231 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 340.000,00 340.000,00  340.000,00   340.000,00
   435 482 Порези, обавезне таксе и казне      45.000,00 45.000,00
    483 Новчане казне и пенали по решењу суда      120.000,00 120.000,00
   232 511 Зграде и грађевински објекти 3.226.500,00 2.260.000,00  2.260.000,00   2.260.000,00
   233 512 Машине и опрема 583.000,00 583.000,00 194.000,00 777.000,00  178.000,00 955.000,00
     Извори финансирања за функцију 911:        
    01 Приходи из буџета 36.750.160,00 34.542.000,00  34.542.000,00   34.542.000,00
    04 Издаци из додатних прихода     23.307.500,00 25.232.000,00 25.232.000,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   621.500,00 621.500,00   621.500,00
     Укупно функција 911: 36.750.160,00 34.542.000,00 621.500,00 35.163.500,00 23.307.500,00 25.232.000,00 60.395.500,00
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     Извори финансирања за главу 3.5.        
    01 Приходи из буџета 36.750.160,00 34.542.000,00  34.542.000,00   34.542.000,00
    04 Издаци из додатних прихода     23.307.500,00 25.232.000,00 25.232.000,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година   621.500,00 621.500,00   621.500,00

     Укупно глава 3.5. 36.750.160,00 34.542.000,00 621.500,00 35.163.500,00 23.307.500,00 25.232.000,00 60.395.500,00

 3.6.    ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ КОВИН        

  473   Услуге туризма        
   234 411 Плате и додаци запослених 1.300.000,00 1.300.000,00  1.300.000,00   1.300.000,00

   235 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 234.000,00 234.000,00  234.000,00   234.000,00

   236 414 Социјална давања запосленима 46.000,00 26.000,00  26.000,00   26.000,00
   237 415 Накнаде за запослене 85.000,00 85.000,00  85.000,00   85.000,00
   238 421 Стални трошкови 121.000,00 253.000,00  253.000,00 155.000,00 27.000,00 280.000,00
   239 422 Трошкови путовања 110.000,00 110.000,00  110.000,00 30.000,00 20.000,00 130.000,00
   240 423 Услуге по уговору 530.000,00 752.000,00  752.000,00 140.000,00 130.000,00 882.000,00
   241 424 Специјализоване услуге 377.000,00 160.000,00  160.000,00 100.000,00 250.000,00 410.000,00
   242 426 Материјал 313.000,00 196.000,00  196.000,00 220.000,00 350.000,00 546.000,00
   243 482 Порези, обавезне таксе и казне     10.000,00 13.000,00 13.000,00

   414 511 Зграде и грађевински објекти – сређивање 
новог локала   605.000,00 605.000,00 10.000,00  605.000,00

   428 512 Машине и опрема 79.849,60 79.849,60  79.849,60   79.849,60
     Извори финансирања за функцију 473:        
    01 Приходи из буџета 3.195.849,60 3.195.849,60  3.195.849,60   3.195.849,60
    04 Издаци из додатних прихода     665.000,00 790.000,00 790.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   605.000,00 605.000,00   605.000,00
     Укупно функција 473: 3.195.849,60 3.195.849,60 605.000,00 3.800.849,60 665.000,00 790.000,00 4.590.849,60
     Извори финансирања за главу 3.6.:        
    01 Приходи из буџета 3.195.849,60 3.195.849,60  3.195.849,60   3.195.849,60
    04 Издаци из додатних прихода     665.000,00 790.000,00 790.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   605.000,00 605.000,00   605.000,00
     Укупно глава 3.6.: 3.195.849,60 3.195.849,60 605.000,00 3.800.849,60 665.000,00 790.000,00 4.590.849,60
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 3.7.    ФОНД ЗА СТАНОВАЊЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН        

  610   Стамбени развој        
   244 425 Текуће поправке и одржавање 160.000,00 160.000,00 2.174.312,00 2.334.312,00   2.334.312,00
   415 511 Зграде и грађевински објекти 8.104.000,00 8.104.000,00 25.407.180,99 33.511.180,99   33.511.180,99
     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета 8.264.000,00 8.264.000,00  8.264.000,00   8.264.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   27.581.492,99 27.581.492,99   27.581.492,99
     Укупно функција 620: 8.264.000,00 8.264.000,00 27.581.492,99 35.845.492,99   35.845.492,99
     Извори финансирања за главу 3.7:        
    01 Приходи из буџета 8.264.000,00 8.264.000,00  8.264.000,00   8.264.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   27.581.492,99 27.581.492,99   27.581.492,99
     Укупно глава 3.7: 8.264.000,00 8.264.000,00 27.581.492,99 35.845.492,99   35.845.492,99

 3.8.    

Фонд за грађевинско земљиште, путеве 
и комуналну потрошњу у општини 
Ковин - Реализација Програма ГЗ, 
Програма за путеве и Програма 
комуналне потрошње 

       

  620   Развој заједнице        
   245 421 Стални трошкови 4.470.744,63 4.470.744,63  4.470.744,63   4.470.744,63
   246 423 Услуге по уговору 7.895.032,23 7.895.032,23 724.663,07 8.619.695,30   8.619.695,30
   247 424 Специјализоване услуге 7.442.235,97 7.442.235,97 3.998.953,70 11.441.189,67   11.441.189,67
   248 425 Текуће поправке и одржавање 2.008.811,50 2.008.811,50 3.112.985,21 5.121.796,71   5.121.796,71
   249 426 Материјал 26.500,00 26.500,00  26.500,00   26.500,00
   250 482 Порези, обавезне таксе и казне   23.044,00 23.044,00   23.044,00
   251 483 Пенали и казне по решењу суда   96.500,00 96.500,00   96.500,00
   252 485 Накнада штете        
   253 511 Зграде и грађевински објекти 7.005.955,40 7.005.955,40 8.596.201,98 15.602.157,38   15.602.157,38
   254 512 Машине и опрема        
   416 541 Набавка грађевинског земљишта        
     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета 24.473.416,27 24.473.416,27  24.473.416,27   24.473.416,27
    04 Издаци из додатних прихода        
    07 Трансфери са виших нивоа власти 4.375.863,46 4.375.863,46  4.375.863,46   4.375.863,46
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    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   13.606.549,33 13.606.549,33   13.606.549,33

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   2.945.798,63 2.945.798,63   2.945.798,63

     Укупно функција 620: 28.849.279,73 28.849.279,73 16.552.347,96 45.401.627,69   45.401.627,69
     Извори финансирања за главу 3.8:        
    01 Приходи из буџета 24.473.416,27 24.473.416,27  24.473.416,27   24.473.416,27
    04 Издаци из додатних прихода        
    07 Трансфери са виших нивоа власти 4.375.863,46 4.375.863,46  4.375.863,46   4.375.863,46
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   13.606.549,33 13.606.549,33   13.606.549,33

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   2.945.798,63 2.945.798,63   2.945.798,63

     Укупно глава 3.8: 28.849.279,73 28.849.279,73 16.552.347,96 45.401.627,69   45.401.627,69
 3.9.    ОТПЛАТА КРЕДИТА        
  170   Трансакције  јавног  дуга        
   255 441 Отплата домаћих камата 263.400,00 263.400,00  263.400,00   263.400,00
   256 444 Пратећи трошкови задуживања 208.900,00 208.900,00  208.900,00   208.900,00
   257 611 Отплата ануитета 23.459.800,00 23.459.900,00  23.459.900,00   23.459.900,00
     Извори финансирања за функцију 170:        
    01 Приходи из буџета 23.932.100,00 23.932.200,00  23.932.200,00   23.932.200,00
     Укупно функција 170: 23.932.100,00 23.932.200,00  23.932.200,00   23.932.200,00
     Извори финансирања за главу 3.9:        
    01 Приходи из буџета 23.932.100,00 23.932.200,00  23.932.200,00   23.932.200,00
     Укупно глава 3.9: 23.932.100,00 23.932.200,00  23.932.200,00   23.932.200,00

 3.10.    ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ        

  560   Заштита животне средине        
   258 421 Стални трошкови 3.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00   8.000.000,00
   259 423 Услуге по уговору 150.000,00 150.000,00  150.000,00   150.000,00
   260 424 Специјализоване услуге 11.430.000,00 11.111.673,85 3.558.132,55 14.669.806,40   14.669.806,40
   261 481 Дотације невладиним организацијама 800.000,00 800.000,00  800.000,00   800.000,00
   262 511 Зграде и грађевински објекти  2.438.326,15  2.438.326,15   2.438.326,15
   417 513 Остала опрема 5.120.000,00 4.500.000,00  4.500.000,00   4.500.000,00
   263 514 Шуме 680.000,00 680.000,00 2.188.780,55 2.868.780,55   2.868.780,55
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     Извори финансирања за функцију 560:        
    01 Приходи из буџета 21.180.000,00 22.680.000,00  22.680.000,00   22.680.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   10.746.913,10 10.746.913,10   10.746.913,10
     Укупно функција 560: 21.180.000,00 22.680.000,00 10.746.913,10 33.426.913,10   33.426.913,10
     Извори финансирања за главу 3.10:        
    01 Приходи из буџета 21.180.000,00 22.680.000,00  22.680.000,00   22.680.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   10.746.913,10 10.746.913,10   10.746.913,10
     Укупно глава 3.10: 21.180.000,00 22.680.000,00 10.746.913,10 33.426.913,10   33.426.913,10

 3.11.    
Програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног 
земљишта општине Ковин

       

  421   Пољопривреда        
   264 423 Услуге по уговору 1.770.000,00 2.000.000,00  2.000.000,00   2.000.000,00
   265 424 Специјализоване услуге 5.025.000,00 8.525.000,00  8.525.000,00   8.525.000,00
   266 425 Текуће поправке и одржавање 52.325.000,00 73.095.000,00 69.675.298,46 142.770.298,46   142.770.298,46
   267 426 Материјал        
   268 512 Машине и опрема 3.980.000,00 480.000,00  480.000,00   480.000,00
     Извори финансирања за функцију 421:        
    01 Приходи из буџета 63.100.000,00 84.100.000,00  84.100.000,00   84.100.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   69.675.298,46 69.675.298,46   69.675.298,46
     Укупно функција 421: 63.100.000,00 84.100.000,00 69.675.298,46 153.775.298,46   153.775.298,46
     Извори финансирања за главу 3.11:        
    01 Приходи из буџета 63.100.000,00 84.100.000,00  84.100.000,00   84.100.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   69.675.298,46 69.675.298,46   69.675.298,46
     Укупно глава 3.11: 63.100.000,00 84.100.000,00 69.675.298,46 153.775.298,46   153.775.298,46
 3.12.    Аграрни буџет        
  421   Пољопривреда        
   269 424 Организовање пољочуварске службе 8.667.900,00 7.285.500,00  7.285.500,00   7.285.500,00
     Извори финансирања за функцију 421:        
    01 Приходи из буџета 8.667.900,00 7.285.500,00  7.285.500,00   7.285.500,00
     Укупно функција 421: 8.667.900,00 7.285.500,00  7.285.500,00   7.285.500,00
     Извори финансирања за главу 3.12:        
    01 Приходи из буџета 8.667.900,00 7.285.500,00  7.285.500,00   7.285.500,00
     Укупно глава 3.12: 8.667.900,00 7.285.500,00  7.285.500,00   7.285.500,00
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 3.13.    Програм унапређења саобраћаја на 
путевима на подручју општине Ковин        

  360   Јавни ред и безбедност 
некласификована на другом месту        

   418 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 42.000,00 42.000,00  42.000,00   42.000,00
   270 422 Трошкови путовања 20.000,00 20.000,00  20.000,00   20.000,00
   271 423 Услуге по уговору 303.000,00 328.000,00 410.000,00 738.000,00   738.000,00
   272 424 Специјализоване услуге 160.000,00 260.000,00 557.604,34 817.604,34   817.604,34
   273 425 Текуће поправке и одржавање 1.575.000,00 500.000,00 2.606.364,60 3.106.364,60   3.106.364,60
   274 426 Материјал 200.000,00 300.000,00 80.000,00 380.000,00   380.000,00
   275 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 170.000,00 170.000,00 30.000,00 200.000,00   200.000,00
   276 512 Машине и опрема 2.480.000,00 3.780.000,00 780.000,00 4.560.000,00   4.560.000,00
     Извори финансирања за функцију 360:        
    01 Приходи из буџета 3.150.000,00 3.600.000,00  3.600.000,00   3.600.000,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 1.800.000,00 1.800.000,00  1.800.000,00   1.800.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2.715.208,69 2.715.208,69   2.715.208,69

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   1.748.760,25 1.748.760,25   1.748.760,25

     Укупно функција 360: 4.950.000,00 5.400.000,00 4.463.968,94 9.863.968,94   9.863.968,94
     Извори финансирања за главу 3.13:        
    01 Приходи из буџета 3.150.000,00 3.600.000,00  3.600.000,00   3.600.000,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 1.800.000,00 1.800.000,00  1.800.000,00   1.800.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2.715.208,69 2.715.208,69   2.715.208,69

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   1.748.760,25 1.748.760,25   1.748.760,25

     Укупно глава 3.13: 4.950.000,00 5.400.000,00 4.463.968,94 9.863.968,94   9.863.968,94

 3.14.    
Програм коришћења средстава 
остварених од накнаде за коришћење 
минералних сировина и геотермалних 
ресурса

       

  620   Развој заједнице        

   277 511 Капиталне инвестиције - санација улице 
Бошка Бухе у Ковину        

   419 425 Текуће поправке и одржавање - уређење 
пешачких стаза на гробљу 3.000.000,00 3.000.000,00 500.000,00 3.500.000,00   3.500.000,00
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(10+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   420 511 Суфинансирање санације саобраћајнице у 
Делиблату   3.725.034,16 3.725.034,16   3.725.034,16

     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета 3.000.000,00 3.000.000,00  3.000.000,00   3.000.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.225.034,16 4.225.034,16   4.225.034,16
     Укупно функција 620: 3.000.000,00 3.000.000,00 4.225.034,16 7.225.034,16   7.225.034,16
     Извори финансирања за главу 3.14:        
    01 Приходи из буџета 3.000.000,00 3.000.000,00  3.000.000,00   3.000.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.225.034,16 4.225.034,16   4.225.034,16
     Укупно глава 3.14: 3.000.000,00 3.000.000,00 4.225.034,16 7.225.034,16   7.225.034,16

 3.15.    СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА        

  620   Развој заједнице        

   455 4511 Текуће субвенције ЈП”Ковински 
комуналац” Ковин  2.062.000,00  2.062.000,00   2.062.000,00

   278 4512 Капиталне субвенције ЈП”Ковински 
комуналац” Ковин 11.229.360,00 8.713.915,50  8.713.915,50   8.713.915,50

   279 4512 Капиталне субвенције ЈП”Ковински 
комуналац” Ковин из ранијих година 1.230.640,00 1.230.640,00  1.230.640,00   1.230.640,00

     Извори финансирања за функцију 620:        
    01 Приходи из буџета 12.460.000,00 12.006.555,50  12.006.555,50   12.006.555,50
     Укупно функција 620: 12.460.000,00 12.006.555,50  12.006.555,50   12.006.555,50
     Извори финансирања за главу 3.15:        
    01 Приходи из буџета 12.460.000,00 12.006.555,50  12.006.555,50   12.006.555,50
     Укупно глава 3.15: 12.460.000,00 12.006.555,50  12.006.555,50   12.006.555,50

 3.16.    Капиталне инвестиције, Куповина 
објеката и земљишта        

  620   Развој заједнице        

   421 511
Капиталне инвестиције 
-Инфраструктурно опремање 
Индустријске зоне, Блок 119- Прва 
фаза са црпном станицом

  94.362.000,00 94.362.000,00   94.362.000,00

   280 511
Капиталне инвестиције - 
куповина Дома ЈНА, магацина за 
водоснабдевање и помоћног објекта 
за ком.потребе у Гају

1.047.000,00 1.047.000,00 153.000,00 1.200.000,00   1.200.000,00
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   281 541

Куповина земљишта - земљиште код 
Аеродрома, у КО Гај, водоизвориште 
у КО Мраморак и земљиште за 
проширење гробља у Дубовцу и 
М.Баваништу и набавка земљишта 
(стрелиште)

2.241.000,00 2.185.000,00 540.000,00 2.725.000,00   2.725.000,00

     Извори финансирања за 
функцију620:        

    01 Приходи из буџета 3.288.000,00 3.232.000,00  3.232.000,00   3.232.000,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   95.055.000,00 95.055.000,00   95.055.000,00

     Укупно функција 620: 3.288.000,00 3.232.000,00 95.055.000,00 98.287.000,00   98.287.000,00
     Извори финансирања за главу 3.16:        
    01 Приходи из буџета 3.288.000,00 3.232.000,00  3.232.000,00   3.232.000,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   95.055.000,00 95.055.000,00   95.055.000,00

     Укупно глава 3.16: 3.288.000,00 3.232.000,00 95.055.000,00 98.287.000,00   98.287.000,00
 3.17.    Средства за ванредне ситуације        

  360   Јавни ред и безбедност 
некласификована на другом месту        

   282 424 Специјализоване услуге 2.092.250,00 2.292.250,00 607.750,00 2.900.000,00   2.900.000,00
   283 425 Текуће поправке и одржавање 30.000,00 30.000,00  30.000,00   30.000,00
   284 426 Материјал 1.282.742,00 1.074.200,00  1.074.200,00   1.074.200,00
   285 485 Накнада штете 1.000.000,00 1.000.000,00  1.000.000,00   1.000.000,00
   422 512 Машине и опрема 500.000,00 530.000,00  530.000,00   530.000,00
     Извори финансирања за функцију 360:        
    01 Приходи из буџета 4.904.992,00 4.926.450,00  4.926.450,00   4.926.450,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   607.750,00 607.750,00   607.750,00

     Укупно функција 360: 4.904.992,00 4.926.450,00 607.750,00 5.534.200,00   5.534.200,00
     Извори финансирања за главу 3.17.:        
    01 Приходи из буџета 4.904.992,00 4.926.450,00  4.926.450,00   4.926.450,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   607.750,00 607.750,00   607.750,00

     Укупно глава 3.17: 4.904.992,00 4.926.450,00 607.750,00 5.534.200,00   5.534.200,00
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 3.18.    Програм Савета за младе        

  160   Остале опште услуге 
некласификоване на другом месту        

   286 421 Стални трошкови 20.000,00 20.000,00  20.000,00   20.000,00
   287 423 Услуге по уговору 88.000,00 88.000,00  88.000,00   88.000,00
   423 425 Текуће поправке и одржавање   214.267,80 214.267,80   214.267,80
   288 426 Материјал 50.000,00 50.000,00  50.000,00   50.000,00
   289 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 206.000,00 206.000,00  206.000,00   206.000,00
   290 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.000,00 1.000,00  1.000,00   1.000,00
     Извори финансирања за функцију 160:        
    01 Приходи из буџета 365.000,00 365.000,00  365.000,00   365.000,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година   214.267,80 214.267,80   214.267,80

     Укупно функција 160: 365.000,00 365.000,00 214.267,80 579.267,80   579.267,80
     Извори финансирања за главу 3.18:        
    01 Приходи из буџета 365.000,00 365.000,00  365.000,00   365.000,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   214.267,80 214.267,80   214.267,80

     Укупно глава 3.18: 365.000,00 365.000,00 214.267,80 579.267,80   579.267,80
 3.19.    ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ        
  912  463 Трансфери осталим нивоима власти        

     
Средства апропријације у овој 
глави користиће се за финансирање  
индиректних корисника у складу са 
финансијдским плановима

       

   291 4631 - накнаде у натури 271.500,00 225.500,00  225.500,00   225.500,00
   292 4631  - социјална давања 251.000,00 298.000,00  298.000,00   298.000,00
   293 4631 - накн.запосл.за превоз на посао и са пос. 14.000.000,00 13.881.000,00 600.000,00 14.481.000,00   14.481.000,00
   294 4631 награде, бонуси и остали посебни расходи 2.003.000,00 1.777.692,00 92.000,00 1.869.692,00   1.869.692,00
   295 4631 - стални трошкови 28.807.200,00 29.132.300,00 104.000,00 29.236.300,00   29.236.300,00
  . 296 4631 - трошкови путовања   3.995.000,00   3.924.070,00 640.000,00 4.564.070,00   4.564.070,00
   297 4631 - услуге по уговору 4.477.500,00 4.554.800,00  4.554.800,00   4.554.800,00
   298 4631 - специјализоване услуге 521.500,00 526.500,00  526.500,00   526.500,00
   299 4631 - текуће поправке и одржавање 6.115.000,00 6.439.030,00 586.000,00 7.025.030,00   7.025.030,00
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   300 4631 - материјал 6.689.850,00 7.117.550,00 353.000,00 7.470.550,00   7.470.550,00
   301 4631 -пратећи трошкови задуживања 20.000,00 20.000,00  20.000,00   20.000,00
   302 4631 -накнада за социјалну заштиту из буџета 724.450,00 802.300,00 5.000,00 807.300,00   807.300,00
   303 4631  -порези, обавезне таксе и казне 132.000,00 142.000,00  142.000,00   142.000,00
   304 4631 -новчане казне по решењу судова 1.000.000,00 320.000,00 580.000,00 900.000,00   900.000,00

   305 4632  - капитални трансфери - инвестиционо 
одржавање 5.751.600,00 8.157.450,00 50.000,00 8.207.450,00   8.207.450,00

   306 4632  - машине и опрема 2.060.000,00 2.551.508,00 3.290.000,00 5.841.508,00   5.841.508,00
     Извори финансирања за функцију 912:       
    01 Приходи из буџета 76.819.600,00 79.869.700,00  79.869.700,00   79.869.700,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   6.300.000,00 6.300.000,00   6.300.000,00

     Укупно функција 912: 76.819.600,00 79.869.700,00 6.300.000,00 86.169.700,00   86.169.700,00
     Извори финансирања за главу 3.19:        
    01 Приходи из буџета 76.819.600,00 79.869.700,00  79.869.700,00   79.869.700,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година   6.300.000,00 6.300.000,00   6.300.000,00

     Укупно глава 3.19: 76.819.600,00 79.869.700,00 6.300.000,00 86.169.700,00   86.169.700,00
 3.20.    СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ        
  920  463 Трансфери осталим нивоима власти        

     
Средства апропријације у овој 
глави користиће се за финансирање  
индиректних корисника у складу са 
финансијским плановима 

       

   308 4631 - накнаде у натури 1.000,00 1.000,00  1.000,00   1.000,00
   309 4631  - социјална давања 95.573,00 95.573,00  95.573,00   95.573,00

   310 4631 - накн.запосл.за превоз на посао и са 
пос. 1.932.000,00 2.370.100,00  2.370.100,00   2.370.100,00

   311 4631 награде, бонуси и остали посебни 
расходи 481.000,00 325.543,00  325.543,00   325.543,00

   312 4631 - стални трошкови 7.551.000,00 6.849.557,00  6.849.557,00   6.849.557,00
   313 4631 - трошкови путовања 231.000,00 255.000,00  255.000,00   255.000,00
   314 4631 - услуге по уговору 1.415.000,00 1.280.000,00  1.280.000,00   1.280.000,00
   315 4631 - специјализоване услуге 1.185.000,00 1.935.000,00  1.935.000,00   1.935.000,00
   316 4631 - текуће поправке и одржавање 1.220.000,00 1.245.000,00 200.000,00 1.445.000,00   1.445.000,00
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(10+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
   317 4631 - материјал 1.144.300,00 1.400.300,00  1.400.300,00   1.400.300,00
   318 4631  -накнада за социјалну заштиту из буџета 100.000,00 85.000,00  85.000,00   85.000,00
   319 4631  -порези, обавезне таксе и казне 3.000,00 3.000,00  3.000,00   3.000,00
   424 4631 -новчане казне по решењу судова 30.000,00 28.800,00  28.800,00   28.800,00
   320 4632  - машине и опрема 600.000,00 715.000,00 105.000,00 820.000,00   820.000,00
     Извори финансирања за функцију 920:        
    01 Приходи из буџета 15.988.873,00 16.588.873,00  16.588.873,00   16.588.873,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   305.000,00 305.000,00   305.000,00

     Укупно функција 920: 15.988.873,00 16.588.873,00 305.000,00 16.893.873,00   16.893.873,00
     Извори финансирања за главу 3.20:        
    01 Приходи из буџета 15.988.873,00 16.588.873,00  16.588.873,00   16.588.873,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   305.000,00 305.000,00   305.000,00

     Укупно глава 3.20: 15.988.873,00 16.588.873,00 305.000,00 16.893.873,00   16.893.873,00

 3.21.    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
“КОВИН” КОВИН        

  090   Социјална заштита        
    463 Трансфери осталим нивоима власти        
   321 4631 Плате и додаци запослених 2.907.000,00 1.650.000,00  1.650.000,00   1.650.000,00
   322 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 520.000,00 287.000,00  287.000,00   287.000,00
   323 4631 Социјална давања запосленима        
   324 4631 Накнаде за запослене 445.000,00 655.000,00  655.000,00   655.000,00
   325 4631 Награде, бонуси и остали посебни расходи        
   326 4631 Стални трошкови 1.425.000,00 1.245.000,00  1.245.000,00   1.245.000,00
   327 4631 Трошкови путовања 60.000,00 120.000,00  120.000,00   120.000,00
   328 4631 Услуге по уговору 576.000,00 26.000,00 1.473.000,00 1.499.000,00   1.499.000,00
   329 4631 Специјализоване услуге 700.000,00 495.250,00  495.250,00   495.250,00
   330 4631 Текуће поправке и одржавање 170.000,00 170.000,00  170.000,00   170.000,00
   331 4631 Материјал 859.000,00 859.000,00  859.000,00   859.000,00
   332 4632  - капитални трансфери - 

инвестиционо одржавање 170.000,00 170.000,00 300.000,00 470.000,00   470.000,00

   333 4632 Капитални трансфери - машине и 
опрема 200.000,00 200.000,00  200.000,00   200.000,00



С
ЛУЖ

БЕН
И

 ЛИ
С

Т
6. новембар 2014. године

              С
трана 41 Број 17

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Е
ко

но
м

ск
а 

кл
ас

иф
ик

.

Назив

Одлука 
о  другој  
измени 

и допуни 
Одлуке о 
буџету за 

2014. годину

Одлука 
о  трећој 
измени 

и допуни 
Одлуке о 
буџету за 

2014. годину

Суфицит

Трећа  измена 
расхода и 

издатака из 
прихода и 

примања за 
2014. годину 

 (8+9)

Друга 
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
средстава 

за 2014. 
годину

Трећа  
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
средстава 

за 2014. 
годину

Укупна 
средства за 
2014. годину 

(10+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   334 472 Финансијска помоћ новорођеној деци у 
2014. години 9.000.000,00 6.000.000,00  6.000.000,00   6.000.000,00

   335 472 Новчана помоћ за превоз студената 462.590,00 462.590,00  462.590,00   462.590,00

   336 472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета  - проширена права 39.495.221,77 48.135.221,77  48.135.221,77   48.135.221,77

   337 472 Помоћ пензионерима 3.600.000,00 2.800.000,00  2.800.000,00   2.800.000,00
   434 482 Порези, обавезне таксе и казне        
     Извори финансирања за функцију 090:        
    01 Приходи из буџета 59.569.281,77 57.268.531,77  57.268.531,77   57.268.531,77
    04 Издаци из додатних прихода        
    07 Трансфери са виших нивоа власти 1.020.530,00 6.006.530,00  6.006.530,00   6.006.530,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година   1.773.000,00 1.773.000,00   1.773.000,00
     Укупно функција 090: 60.589.811,77 63.275.061,77 1.773.000,00 65.048.061,77   65.048.061,77
     Извори финансирања за главу 3.21:        
    01 Приходи из буџета 59.569.281,77 57.268.531,77  57.268.531,77   57.268.531,77
    04 Издаци из додатних прихода        
    07 Трансфери са виших нивоа власти 1.020.530,00 6.006.530,00  6.006.530,00   6.006.530,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година   1.773.000,00 1.773.000,00   1.773.000,00

     Укупно глава 3.21: 60.589.811,77 63.275.061,77 1.773.000,00 65.048.061,77   65.048.061,77
 3.22.    ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН        

  760   Здравство некласификовано на 
другом месту        

   338 4631
Текући трансфери - трошкови 
осигурања објеката и опреме, 
обезбеђење објекта, лекови и 
санитетски материјал

653.950,00 529.873,00 269.223,79 799.096,79   799.096,79

   339 4631 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 492.832,00  492.832,00   492.832,00

   340 4632
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти - средства за зграду 
Хитне помоћи и учешће у реализацији 
Пројекта “Соларни колектори”

21.438.382,00       

   341 4632
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти - Инвестиционо 
одржавање здравствених станица Гај и 
Дубовац

1.405.978,00       
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   342 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти -реконструкција електро инсталације 2.672.340,00 1.809.274,65  1.809.274,65   1.809.274,65

   456 4641
Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања-трошкови осигурања 
објеката и опреме, обезбеђење објекта, 
лекови и санитетски материјал

 70.127,00  70.127,00   70.127,00

   457 4641
Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања-Текуће поправке и 
одржавање Амбуланта Скореновац

 219.000,00  219.000,00   219.000,00

   458 4641
Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања-Израда пројеката 
надстрешнице, радна униформа и стручне 
услуге специјалиста

 1.524.000,00  1.524.000,00   1.524.000,00

   459 4642
Капиталне  дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања - средства 
за зграду Хитне помоћи и учешће у 
реализацији Пројекта “Соларни колектори”

 5.668.850,02 19.438.002,95 25.106.852,97   25.106.852,97

   460 4642
Капиталне  дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања -  
Инвестиционо одржавање здравствених 
станица Гај и Дубовац

 812.526,22 660.350,00 1.472.876,22   1.472.876,22

     Извори финансирања за функцију 760:        

    01 Приходи из буџета 26.670.650,00 11.126.482,89  11.126.482,89   11.126.482,89

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   20.367.576,74 20.367.576,74   20.367.576,74

     Укупно функција 760: 26.670.650,00 11.126.482,89 20.367.576,74 31.494.059,63   31.494.059,63
     Извори финансирања за главу 3.22:        
    01 Приходи из буџета 26.670.650,00 11.126.482,89  11.126.482,89   11.126.482,89

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   20.367.576,74 20.367.576,74   20.367.576,74

     Укупно глава 3.22: 26.670.650,00 11.126.482,89 20.367.576,74 31.494.059,63   31.494.059,63
 3.23.    Социјална заштита        

  090   Социјална заштита 
некласификована на другом месту        

   343 472 Накнада за социјал. заштиту из 
буџета - стипендије 100.000,00 75.000,00  75.000,00   75.000,00
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   344 472 Накнада за социјалну заштиту из 
буџета - кадровачка помоћ и РВИ 650.000,00 550.000,00  550.000,00   550.000,00

   345 472
Накнаде из буџета за образовање - 
вуковци, дан просветних радника, 
дечија недеља

300.000,00 300.000,00  300.000,00   300.000,00

   346 472 Подршка реализацији пројеката 
збрињавања избеглих и расељених лица 1.067.500,00 1.067.500,00  1.067.500,00 3.126.500,00 3.126.500,00 4.194.000,00

   347 472 Општински програм запошљавања 15.800.000,00 23.300.000,00 105.453,00 23.405.453,00   23.405.453,00

   348 472 Комуналне услуге примаоцима 
социјалне помоћи 1.200.000,00 900.000,00 64.500,00 964.500,00   964.500,00

     Извори финансирања за функцију 090:       

    01 Приходи из буџета 15.450.000,00 22.525.000,00  22.525.000,00   22.525.000,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 3.667.500,00 3.667.500,00  3.667.500,00   3.667.500,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   64.500,00 64.500,00   64.500,00

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   105.453,00 105.453,00   105.453,00

     Укупно функција 090: 19.117.500,00 26.192.500,00 169.953,00 26.362.453,00   26.362.453,00
     Извори финансирања за главу 3.23:        
    01 Приходи из буџета 15.450.000,00 22.525.000,00  22.525.000,00   22.525.000,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 3.667.500,00 3.667.500,00  3.667.500,00 3.126.500,00 3.126.500,00 6.794.000,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   64.500,00 64.500,00   64.500,00

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   105.453,00 105.453,00   105.453,00

     Укупно глава 3.23: 19.117.500,00 26.192.500,00 169.953,00 26.362.453,00 3.126.500,00 3.126.500,00 29.488.953,00
 3.24.    Опште услуге        
  130   Опште услуге        
   349 422 Регресирани превоз  средњошколаца 6.000.000,00 424.600,00  424.600,00   424.600,00
   461 472 Регресирани превоз  средњошколаца  708.000,00  708.000,00   708.000,00
   462 472  Регресирани превоз  средњошколаца  

на језицима мањина  403.496,00  403.496,00   403.496,00

     350 422 Превоз ученика специјалних школа 478.560,00 473.400,00  473.400,00   473.400,00

   463 472 Превоз ученика специјалних школа  314.600,00  314.600,00   314.600,00
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   351 423 Услуге по уговору- специјалне школе 1.045.000,00 1.040.000,00 586.000,00 1.626.000,00   1.626.000,00

   425 424
Специјализоване услуге-Израда 
Идејног решења изградње наутичког 
центра и марине са студијом економске 
оправданости

  395.000,00 395.000,00   395.000,00

   352 465
Остале капиталне донације и 
трансфери-помоћ при адаптацији 
фасада стамбених зграда 

600.000,00 600.000,00  600.000,00   600.000,00

   353 481
Дотације невладиним организацијама-
Удружење Ажунен ромале-ромски 
координатор

360.000,00 360.000,00  360.000,00   360.000,00

   354 482 Порези,обавезне таксе и казне-накнада 
за одводњавање 1.839.200,00 1.839.200,00  1.839.200,00   1.839.200,00

   431 485 Накнаде штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 9.548,00 9.548,00  9.548,00   9.548,00

  760   Здравство некласификовано на 
другом месту        

   427 4631
Текући трансфери - оележавање 90. 
годишњице Неуропсихијатријске 
болнице Ковин

50.000,00 50.000,00  50.000,00   50.000,00

     Извори финансирања за функцију 130:        
    01 Приходи из буџета 4.332.308,00 5.158.844,00  5.158.844,00   5.158.844,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 6.000.000,00 1.014.000,00  1.014.000,00   1.014.000,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   981.000,00 981.000,00   981.000,00

     Укупно функција 130: 10.332.308,00 6.172.844,00 981.000,00 7.153.844,00   7.153.844,00
     Извори финансирања за функцију 760:       
    01 Приходи из буџета 50.000,00 50.000,00  50.000,00   50.000,00
     Укупно функција 760: 50.000,00 50.000,00  50.000,00   50.000,00
     Извори финансирања за главу 3.24:        
    01 Приходи из буџета 4.382.308,00 5.208.844,00  5.208.844,00   5.208.844,00
    07 Трансфери са виших нивоа власти 6.000.000,00 1.014.000,00  1.014.000,00   1.014.000,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   981.000,00 981.000,00   981.000,00

     Укупно глава 3.24: 10.382.308,00 6.222.844,00 981.000,00 7.203.844,00   7.203.844,00
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 3.25.    Дотације невладиним организацијама       
  840   Верске и друге услуге заједнице        
   355 481 Верске заједнице 2.595.000,00 2.595.000,00  2.595.000,00   2.595.000,00
     Извори финансирања за функцију 840:       
    01 Приходи из буџета 2.595.000,00 2.595.000,00  2.595.000,00   2.595.000,00
     Укупно функција 840: 2.595.000,00 2.595.000,00  2.595.000,00   2.595.000,00
     Извори финансирања за главу 3.25:        
    01 Приходи из буџета 2.595.000,00 2.595.000,00  2.595.000,00   2.595.000,00
     Укупно глава 3.25: 2.595.000,00 2.595.000,00  2.595.000,00   2.595.000,00
 3.26.    Дотације невладиним организацијама       
  810   Услуге рекреације и спорта        
   356 481 Спортски савез  општине Ковин 25.080.000,00 26.168.889,00 31.000,00 26.199.889,00   26.199.889,00
     Извори финансирања за функцију 810:        
    01 Приходи из буџета 25.080.000,00 26.168.889,00  26.168.889,00   26.168.889,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   31.000,00 31.000,00   31.000,00

     Укупно функција 810: 25.080.000,00 26.168.889,00 31.000,00 26.199.889,00   26.199.889,00
     Извори финансирања за главу 3.26:        
    01 Приходи из буџета 25.080.000,00 26.168.889,00  26.168.889,00   26.168.889,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   31.000,00 31.000,00   31.000,00

     Укупно глава 3.26: 25.080.000,00 26.168.889,00 31.000,00 26.199.889,00   26.199.889,00

 3.27.    
Средства за финансирање 
националних савета националних 
мањина

       

  840   Верске и друге услуге заједнице        

   357 481 Средства за финансирање националних 
савета националних мањина 100.000,00 100.000,00  100.000,00   100.000,00

     Извори финансирања за функцију 840:        
    01 Приходи из буџета 100.000,00 100.000,00  100.000,00   100.000,00
     Укупно функција 840: 100.000,00 100.000,00  100.000,00   100.000,00
     Извори финансирања за главу 3.27:        
    01 Приходи из буџета 100.000,00 100.000,00  100.000,00   100.000,00
     Укупно глава 3.27: 100.000,00 100.000,00  100.000,00   100.000,00
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Назив

Одлука 
о  другој  
измени 

и допуни 
Одлуке о 
буџету за 

2014. годину

Одлука 
о  трећој 
измени 

и допуни 
Одлуке о 
буџету за 
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Суфицит

Трећа  измена 
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издатака из 
прихода и 

примања за 
2014. годину 

 (8+9)

Друга 
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
средстава 

за 2014. 
годину

Трећа  
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
средстава 

за 2014. 
годину

Укупна 
средства за 
2014. годину 

(10+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 3.28.    Дотације невладиним организацијама       
  860   Рекреација, култура, вере        
   358 481 Црвени крст Ковин 3.224.067,00 3.224.067,00  3.224.067,00   3.224.067,00
   359 481 Црвени крст Ковин - народне кухиње 5.755.000,00 5.755.000,00  5.755.000,00   5.755.000,00

   360 481 Црвени крст Ковин - Помоћ у кући 2.100.000,00 2.100.000,00  2.100.000,00   2.100.000,00

   361 481 Дотације невладиним организацијама 
по конкурсима 12.260.000,00 12.260.000,00  12.260.000,00   12.260.000,00

   362 465
Остале текуће дотације и трансфери 
- средства за јавно информисање по 
конкурсима

3.000.000,00 2.000.000,00  2.000.000,00   2.000.000,00

     Извори финансирања за функцију 860:        
    01 Приходи из буџета 26.339.067,00 25.339.067,00  25.339.067,00   25.339.067,00
     Укупно функција 860: 26.339.067,00 25.339.067,00  25.339.067,00   25.339.067,00
     Извори финансирања за главу 3.28:        
    01 Приходи из буџета 26.339.067,00 25.339.067,00  25.339.067,00   25.339.067,00
     Укупно глава 3.28: 26.339.067,00 25.339.067,00  25.339.067,00   25.339.067,00
 3.29.    Средства резерве        
  160   Опште јавне услуге        
   363 499 Текућа буџетска резерва 2.039.685,64 1.530.895,23  1.530.895,23   1.530.895,23
   364 499 Стална буџетска резерва 2.000.000,00 1.700.000,00  1.700.000,00   1.700.000,00
     Извори финансирања за функцију 160:       
    01 Приходи из буџета 4.039.685,64 3.230.895,23  3.230.895,23   3.230.895,23
     Укупно функција 160: 4.039.685,64 3.230.895,23  3.230.895,23   3.230.895,23
     Извори финансирања за главу 3.29:        
    01 Приходи из буџета 4.039.685,64 3.230.895,23  3.230.895,23   3.230.895,23
     Укупно глава 3.29: 4.039.685,64 3.230.895,23  3.230.895,23   3.230.895,23

 3.30.    
Програм  грађевинског земљишта, 
путева и комуналне потрошње у 
општини Ковин 

       

  620   Развој заједнице        
   439 421 Стални трошкови 2.509.255,37 2.896.328,36  2.896.328,36   2.896.328,36
   440 423 Услуге по уговору 1.273.507,83 1.645.281,08 623.812,48 2.269.093,56   2.269.093,56
   441 424 Специјализоване услуге 7.621.779,97 7.653.838,13 10.501.390,75 18.155.228,88   18.155.228,88
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Одлука 
о  другој  
измени 

и допуни 
Одлуке о 
буџету за 

2014. годину

Одлука 
о  трећој 
измени 

и допуни 
Одлуке о 
буџету за 

2014. годину

Суфицит

Трећа  измена 
расхода и 

издатака из 
прихода и 

примања за 
2014. годину 

 (8+9)

Друга 
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
средстава 

за 2014. 
годину

Трећа  
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
средстава 

за 2014. 
годину

Укупна 
средства за 
2014. годину 

(10+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
   442 425 Текуће поправке и одржавање 3.960.008,50 4.211.509,83 3.686.014,79 7.897.524,62 31.704,72 31.704,72 7.929.229,34
   443 426 Материјал 3.634.304,00 2.762.378,80  2.762.378,80   2.762.378,80
   444 482 Порези, обавезне таксе и казне   36.956,00 36.956,00   36.956,00
   445 483 Пенали и казне по решењу суда   603.500,00 603.500,00   603.500,00
   446 485 Накнада штете   450.000,00 450.000,00   450.000,00
   447 511 Зграде и грађевински објекти 6.008.600,86 10.306.415,61 18.389.241,76 28.695.657,37   28.695.657,37
   448 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00  100.000,00   100.000,00
   449 541 Набавка грађевинског земљишта   2.000.000,00 2.000.000,00   2.000.000,00
     Извори финансирања за функцију 620:       
    01 Приходи из буџета 23.268.763,73 27.737.059,01  27.737.059,01   27.737.059,01
    04 Издаци из додатних прихода        
    07 Трансфери са виших нивоа власти 1.838.692,80 1.838.692,80  1.838.692,80   1.838.692,80
    13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година   35.502.529,58 35.502.529,58 31.704,72 31.704,72 35.534.234,30

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   788.386,20 788.386,20   788.386,20

     Укупно функција 620: 25.107.456,53 29.575.751,81 36.290.915,78 65.866.667,59 31.704,72 31.704,72 65.898.372,31
     Извори финансирања за главу 3.30:        
    01 Приходи из буџета 23.268.763,73 27.737.059,01  27.737.059,01   27.737.059,01
    04 Издаци из додатних прихода        
    07 Трансфери са виших нивоа власти 1.838.692,80 1.838.692,80  1.838.692,80   1.838.692,80
    13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година   35.502.529,58 35.502.529,58 31.704,72 31.704,72 35.534.234,30

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   788.386,20 788.386,20   788.386,20

     Укупно глава 3.30: 25.107.456,53 29.575.751,81 36.290.915,78 65.866.667,59 31.704,72 31.704,72 65.898.372,31
     Извори финансирања за раздео 3:        
    01 Приходи из буџета 782.080.003,33 781.239.063,33 781.239.063,33   781.239.063,33
    04 Издаци из додатних прихода     49.770.120,96 50.679.725,96 50.679.725,96
    07 Трансфери са виших нивоа власти 29.306.236,67 29.306.236,67 29.306.236,67 3.126.500,00 3.126.500,00 32.432.736,67

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   338.842.855,82 338.842.855,82 31.704,72 31.704,72 338.874.560,54

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   10.594.659,65 10.594.659,65 612.000,00 612.000,00 11.206.659,65

     УКУПНО РАЗДЕО 3 811.386.240,00 810.545.300,00 349.437.515,471.159.982.815,47 53.540.325,68 54.449.930,681.214.432.746,15
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Одлука 
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Одлуке о 
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Суфицит
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2014. годину 

 (8+9)

Друга 
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
средстава 

за 2014. 
годину

Трећа  
измена 

расхода и 
издатака из 

додатних 
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за 2014. 
годину

Укупна 
средства за 
2014. годину 

(10+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4     ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО        
  330   Судови        
   365 411 Плате и додаци запослених 1.844.160,00 1.960.460,00  1.960.460,00   1.960.460,00

   366 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 331.500,00 337.000,00  337.000,00   337.000,00

   367 414 Социјална давања запосленима 140.000,00 95.500,00  95.500,00   95.500,00
   368 415 Накнаде за запослене 167.000,00 167.000,00  167.000,00   167.000,00
   307 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи   55.000,00 55.000,00   55.000,00
   369 421 Стални трошкови 44.000,00 50.000,00  50.000,00   50.000,00
   370 422 Трошкови путовања 33.000,00 33.000,00  33.000,00   33.000,00
   371 423 Услуге по уговору 50.000,00 50.000,00  50.000,00   50.000,00
   372 425 Текуће поправке и одржавање 38.000,00 33.000,00  33.000,00   33.000,00
   373 426 Материјал 79.940,00 89.440,00  89.440,00   89.440,00
   430 482 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 82.000,00  82.000,00   82.000,00
   374 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 7.825.000,00 4.800.000,00  4.800.000,00   4.800.000,00
   375 512 Машине и опрема 30.000,00 30.000,00  30.000,00   30.000,00
     Извори финансирања за функцију 330:       
    01 Приходи из буџета 10.682.600,00 7.727.400,00  7.727.400,00   7.727.400,00
    13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година   55.000,00 55.000,00   55.000,00
     Укупно функција 330: 10.682.600,00 7.727.400,00 55.000,00 7.782.400,00   7.782.400,00
     Извори финансирања за раздео 4:        
    01 Приходи из буџета 10.682.600,00 7.727.400,00  7.727.400,00   7.727.400,00

    13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година   55.000,00 55.000,00   55.000,00

     УКУПНО РАЗДЕО 4 10.682.600,00 7.727.400,00 55.000,00 7.782.400,00   7.782.400,00
     Извори финансирања :        
    01 Приходи из буџета 821.947.203,33 816.281.763,33 816.281.763,33   816.281.763,33
    04 Издаци из додатних прихода     49.770.120,96 50.679.725,96 50.679.725,96
    07 Трансфери са виших нивоа власти 30.531.236,67 30.531.236,67 30.531.236,67 3.126.500,00 3.126.500,00 33.657.736,67
    13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година   338.897.855,82 338.897.855,82 31.704,72 31.704,72 338.929.560,54

    15 Неутрошена средства наменских 
трансфера из  ранијих година   10.594.659,65 10.594.659,65 612.000,00 612.000,00 11.206.659,65

     УКУПНО РАЗДЕО 1 ДО 4 852.478.440,00 846.813.000,00 349.492.515,47 1.196.305.515,47 53.540.325,68 54.449.930,68 1.250.755.446,15
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Члан 6.
 У члану 15. став 1. износ од „2.039.685,64“ замењује се износом од „1.530.895,23“, а „0,17 %“  замењује 
се са „0,13 %“.

Члан 7. 
 У члану 16. став 1. износ од „2.000.000,00“ замењује се износом од „1.700.000,00“, а „0,17 %“  замењује 
се са „0,14 %“.
      Члан 8.  
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу општине Ковин”
 и  биће достављена Министарству финансија РС, а примењиваће  се од 01.01.2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-18/2014-I  од  06. новембра 2014. године

                                                                                                                                                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл.инг.пољ.

550.
  
 На основу члана 28. став 3. и члана 32. 
Закона о легализацији објеката („Сл.гласник РС“, 
бр. 95/13), члана 32. став 1. тачка 3. и 14. Закона 
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07 и 83/14-др.закон), члана 7. став 1. Закноа 
о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник 
РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13-ускл.дин.
изн) и члана 39. став 1. тачка 3. и 14. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА 

ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ 
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 1.
 У Одлуци о мерилима за обрачун висине 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
у поступку легализације („Сл.лист општине 
Ковин“, број 5/14) у члану 2. речи „Фондом за 
грађевинско земљиште, путеве и комуналну 
потрошњу општине Ковин, (у даљем тексту: 
Фонд)“, замењују се речима „Општинском 
управом Ковин, (у даљем тексту: Општинска 
управа)“.

Члан 2.
 У члану 5. речи „(„Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 6/10, 13/10, 8/11, 5/12 и 25/13)“ 
замењују се речима „(„Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 8/14-пречишћен текст)“.

Члан 3.
 У члану 6. речи „(„Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 6/10, 13/10, 8/11, 5/12 и 25/13)“ 
замењују се речима „(„Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 8/14-пречишћен текст)“.

Члан 4.
 У члану 8. речи „(„Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 6/10, 13/10, 8/11, 5/12 и 25/13)“ 
замењују се речима „(„Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 8/14-пречишћен текст)“.

Члан 5.
 У члану 12. став 4. речи „у корист Фонда“, 
замењују се речима „у корист Општинске управе“. 

Члан 6.
 У члану 13. став 1. речи „закључује 
Фонд“, замењују се речима „закључује Општинска 
управе“. 

Члан 7.
 У члану 14. став 2. и 3. реч „Фонд“, 
замењује се речима „Општинска управа“. 

Члан 8.
 У члану 15. став 1. и 2. реч „Фонд“, 
замењује се речима „Општинска управа“. 

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 418-8/2014-I од  06. новембра 2014. године
     
 ПРЕДСЕДНИК
  Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
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Члан 8.
 У члану 25. став 1. реч „Фонд“, замењује 
се речима „Општинска управа“, а у алинејама 6. и 
8. реч „Фонда“, замењује се речима „Општинске 
управе“. 
 У ставу 2. речи „Фонд за грађевинско 
земљиште, путеве и комуналну потрошњу 
општине Ковин“, замењује се речима „Општинска 
управа“. 

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 418-7/2014-I од  06. новембра 2014. године

     
 ПРЕДСЕДНИК

       Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

552.

На основу члана 32. став 1. тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, 
број 129/07 , 84/2014 и др закони), члана 35. став 
7. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник 
РС“, број: 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС) 
и члана 15. став 1. тачка 3. Статута општине 
Ковин („ Сл. Лист Општина Ковин „ број 11/2012 
–пречишћен тект и 25/2013) , уз прибављено 
мишљење Комисије за планове општине Ковин са 
седнице одржане дана 31.07.2014.године
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана  06.11.2014. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СЕВЕРОЗАПАДНЕ 
РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ МРАМОРАК

Члан 1.
 Доноси се План детаљне регулације за 
део северозападне радне зоне у насељу Мраморак 
који се састоји из текстуалног и графичког дела.

Члан 2.
 Саставни део ове Одлуке је План детаљне 
регулације за део северозападне радне зоне у 
насељу Мраморак.

551.

 На основу члана 93. став 4. Закона 
о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-Одлука УС, 
24/11, 121/12-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 
98/13-Одлука УС), члана 32. став 1. тачка 3. и 
14. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 7. став 1. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 39. 
став 1. тачка 3. и 14. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен 
текст и 25/2013)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014., године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 
 У Одлуци о утврђивању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 8/14-пречишћен текст) у 
члану 3. став 1. речи „Фонду за грађевинско 
земљиште, путеве и комуналну потрошњу 
општине Ковин (у даљем тексту: Фонд)“ замењују 
се речима „Општинској управи Ковин (у даљем 
тексту: Општинска управа)“. 

Члан 2.
 У члану 16. став 2. алинеја 1. речи 
„односно Фонд“ бришу се.

Члан 3.
 У члану 20. став 1. речи „закључује 
Фонд“, замењују се речима „закључује Општинска 
управа“. 

Члан 4.
 У члану 21. став 4. речи „у корист Фонда“, 
замењују се речима „у корист Општинске управе“. 

Члан 5.
 У члану 22. став 1. и 2. реч „Фонд“, 
замењује се речима „Општинска управа“. 

Члан 6.
 У члану 23. став 1. и 2. реч „Фонд“, 
замењује се речима „Општинска управа“. 

Члан 7.
 У члану 24. став 2. речи „подноси Фонду“, 
замењују се речима „подноси Општинској 
управи“. 
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Члан 3.
 Ова Одлука и План детаљне регулације за 
део северозападне радне зоне у насељу Мраморак 
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: 350-32/2014-I од  06. новембра 2014. 

године

                                    ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић,дипл.инж.пољ.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ 

У НАСЕЉУ МРАМОРАК

Нови Сад, октобар 2014. година

НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:   
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ 
МРАМОРАК – Нацрт плана

НАРУЧИЛАЦ:    
ОПШТИНА КОВИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:  
Душан Петровић                             
            
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:   
Одељење за грађевинско-комуналне послове, 
инспексијске, правне и послове привреде

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА:  
ЈП ‘’Завод за урбанизам Војводине’’ Нови Сад                                           
Железничка 6/III

ДИРЕКТОР:    
Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш.

Е –БРОЈ:2493

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:   
Весна Просеница, дипл.инж.арх.
 

СТРУЧНИ ТИМ: 

Лана Исаков, дипл.инж.арх. – мастер

Далибор Јурица,дипл.инж.геод.

Зоран Кордић,дипл.инж.саобр.

мр Љубица Протић Еремић дипл.инж.хорт.

Бранко Миловановић,дипл.инж.мелио.

Славица Пивнички,дипл.инж.пејз.арх.

Зорица Санадер,дипл.инж.елек.

Милан Жижић, дипл.инж.маш.

Теодора Томин Рутар,дипл.прав.

Драгана Матовић,оператер 

Аљоша Дабић,копирант  

                       
УВОД

 На основу Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације за део северозападне радне 
зоне у насељу Мраморак (“Службени лист 
општине Ковин”, број 22/2012), приступило се  
изради Плана детаљне регулације (у даљем пексту 
План). 
Имајући у виду да се ради о мање сложеном 
пласком документу, Одлуком је дефинисано да 
се неће радити Концепт плана, већ ће се одмах 
приступити изради Нацрта плана.
 Саставни део Плана је и Стратешка 
процена утицаја плана на животну средину.
 Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације је Просторни план Општине Ковин 
(‘’Службени лист општине Ковин’’, број 
18/2012), којим су, између осталог, дефинисана 
основна просторна решења, правила уређења и 
правила грађења насеља у општини, дефинисани 
коридори основних инфраструктурних система, 
критеријуми заштите животне средине.
 Основни циљ израде Плана детаљне 
регулације за део северозападне радне зоне у 
насељу Мраморак је да се дефинише саобраћајно 
решење у том делу насеља и површине које ће се 
издвојити за јавну намену – уличне коридоре. 
 Садржина и начин израде Концепта плана 
су регулисани одредбама Закона о планирању и 
изградњи (’’Службени гласник РС’’, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС и 98/13-УС) и Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената 
(”Службени гласник Републике Србије”, бр. 31/10, 
69/10 и 16/11). План је урађен у складу и са другим 
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- Главну насељску саобраћајницу пројектовати 
са ширином коловоза од 7,0 m (мин. 6,0 m) 
за двосмерни саобраћај, са једностраним 
нагибом коловоза, минималном носивошћу 
за средњи саобраћај, са свим припадајућим 
путним елементима и савременом коловозном 
конструкцијом;

- Сабирне насељске саобраћајнице пројектовати 
за двосмерни саобраћај са ширином коловоза до 
6,0 m са једностраним нагибом, са носивошћу 
коловозне конструкције за средњи саобраћај и 
савременом коловозном конструкцијом;

- Приступне саобраћајнице пројектовати за 
двосмерни саобраћај са ширином коловоза од 
мин. 5,5 m (3,0 m за једносмерни саобраћај), 
са једностраним нагибом и носивошћу за 
лак саобраћај и савременом коловозном 
конструкцијом.

Бициклистички саобраћај:
- Бициклистичке стазе пројектовати са ширином 

од мин. 1,0 m (2,0 m за двосмерна кретања);
- Бициклистичке стазе градити од савремених 

коловозних материјала (бетона или асфалта);
- У случајевима повољне ширине регулационог 

профила улица, бициклистичке стазе градити 
двострано дуж саобраћајница;

- У случају мањег саобраћајног оптерећења 
насељских саобраћајница могуће је градити 
бициклистичке траке у оквиру јединствене 
површине саобраћајних трака – обострано са 
ширином од 1,0 m (мин.0,8 m).

Пешачки саобраћај:
- Пешачке стазе градити у оквиру уличних 

коридора (обострано), тако да се формира 
затворени систем, са ширином стаза од мин. 
1,5 m, од бетона или других савремених 
материјала.

Стационарни саобраћај:
- Паркинге за путничка возила градити са 

димензијама једног паркинг места (5,0 х 2,5m) 
од савремених материјала (асфалт, бетон, 
префабриковани елементи);

- Паркинге за теретна возила пројектовати са 
обезбеђењем правилне проточности  теретног 
саобраћаја;

- Саобраћајно манипулативне површине извести 
са одговарајућом коловозном конструкцијом;

- Гараже за путничка возила градити од 
савремених материјала са обезбеђењем 
простора за гаражно место димензија мин. 4,5 
х 3,5 m.

прописима који непосредно и посредно регулишу 
ову област.
 За потребе израде Плана детаљне 
регулације коришћена је и релевантна планска, 
информациона и техничка документација, 
као и подаци добијени од надлежних органа и 
институција.
 Планом је обухваћена површина од око 
10,47 ha. 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

 Просторним планом општине Ковин дата 
су правила уређења и правила грађења за сва 
насељена места општине за која није предвиђена 
израда плана генералне регулације, међу које 
спада и насеље Мраморак.
 Правила уређења и грађења која се односе 
на јавне површине и садржаје, а битни су за 
израду предметног Плана из области саобраћајне 
и остале инфраструктуре.
 Уређење и изградња уличних коридора 
- Улични коридори су део површине за јавне 
намене у којим је утврђена (или ће бити утврђена) 
регулација и нивелација саобраћајне, водоводне, 
канализационе, енергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре и површине намењене за 
подизање уличног зеленила. 
 У оквиру уличних коридора формирати 
линијско зеленило (високи, средњи и ниски 
лишћари или партерно зеленило) у зависности 
од ширине уличног профила које ће повезати 
зелене површине насеља, посебно јавне, у систем 
зелених површина. 
 За постојеће уличне коридоре услови за 
изградњу се издају на основу овог Просторног 
плана. За нове уличне коридоре неопходна је 
израда плана детаљне регулације у складу са 
смерницама датим у овом Просторном плану.

Путни-друмски саобраћај: 
- Све насељске саобраћајнице пројектовати у 

складу са важећим законима и правилницима1

- Општинске путеве реконструисати на 
захтевану ширину коловоза од 6,0 m (2 х 2,75 m 
саобраћајне траке, 2 х 0,25 m ивичне траке или 
ивичњаци, 2 х 1,0 m банкине), са једностраним 
нагибом, одговарајућим осовинским 
оптерећењем, обезбеђењем свих припадајућих 
путних елемената који су потребни за овакав 
ниво категорисаног пута;

 1 ЗОЈП (Службени гласник РС, бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12 ), и Правилник о условима које са аспекта безбедности 
  саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Службени гласник РС, бр.50/11).
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Потребе стационарног саобраћаја, одредђене су на следећи начин:

- управно - административни објекти 1п.м./ 60 m2 нето површине објекта
- складишта и магацини 1п.м./ 4 запослена
- управне зграде и сл. 1п.м./ 50 m2 нето површине објекта

 Водоводна и канализациона мрежа - приликом реконструкције постојеће водоводне мреже, 
односно изградње нових деоница, применити пластичне цеви ПВЦ, односно ПЕ цев) за одговарајући радни 
притисак до 10 bara. Траса за постављње водоводних цеви предвиђа се у појасу од 1,00 m уз тротоаре, како би 
остатак уличног профила био слободан за остале инфраструктурне инсталације. При реализацији водовода 
придржавати се техничких прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање мреже. Пројектовање 
и изградњу објеката водовода вршити у сарадњи са јавним комуналним предузећем, а на пројекте објеката 
прибавити сагласност истог. 
 На територији насеља  канализациону мрежу изградити као сепаратну, тако да се посебно прихватају 
санитарне, а посебно атмосферске воде. Пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити до степена 
који пропише надлежно водопривредно предузеће. Насељске отпадне воде одводити до постројења за 
пречишћавање отпадних вода. 
 Каналско земљиште - ради заштите система за одводњавање (канала) и њиховог редовног одржавања 
неопходно је обезбедити појас ширине најмање 5,0 m од ивице канала са обе стране, у ком није дозвољено 
градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима се ремети функција или 
угрожава стабилност канала. 
 У канал се могу упуштати само чисте воде и евентуално технолошке које морају бити пречишћене, без 
таложљивих или муљевитих материја (пливајући предмети, амбалажа, делови хране, тешки метали, разна уља 
и течности за моторе и сл,), ради обезбеђења и одржавања IIб класе квалитета воде у каналу, односно крајњем 
реципијенту. Атмосферске и условно чисте технолошке воде, чији квалитет одговара IIб класи, могу се без 
пречишћавања упуштати у мелиорациони канал. За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина 
(станица за снабдевање горивом, радне површине и сл.) пре улива у атмосферску канализацију или отворени 
канал предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник). Садржај уља у третираној води не сме 
бити већи од 0,1 mg/l а суспендованих материја од 30 mg/l. Изливи атмосферских вода у мелиорациони канал 
морају бити изведени на одговарајући начин, како би се спречило деградирање и нарушавање стабилности 
косина канала. 
 Електроенергетска инфраструктура - Електроенергетска мрежа у насељима ће бити углавном 
надземна, на бетонским и гвоздено-решеткастим стубовима. У деловима насеља где је планирано 
вишепородично становање, радне зоне, централни садржаји, спортско-рекреативне и парковске површине, 
мрежа ће се у потпуности каблирати.
 Мрежа јавног осветљења ће се каблирати у деловима насеља где је електроенергетска мрежа каблирана, 
а у деловима насеља где је електроенергетска мрежа надземна, светиљке за јавно осветљење ће се постављати 
по стубовима електроенергетске мреже.
 Гасоводна инфраструктура - Гасификација ових насеља извешће се изградњом разводних гасовода 
и прикључењем на најближу гасоводну инфраструктуру, према условима и сагласности од власника гасовода 
ЈП ‘’Ковин-Гас’’, који ће према расположивом капацитету и положају гасовода одредити на који ће се гасовод 
планирани потрошачи прикључити и на ком месту.
 Коришћење обновљивих извора енергије - У наредном планском периоду потребно је стимулисати 
развој и коришћење обновљивих облика енергије, чиме би се знатно утицало на побољшање животног стандарда 
и заштиту и очување природне и животне средине.
 Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса, биогас, геотермална 
енергија, соларна енергија) који ће ову енергију користити за сопствене потребе, а у случају већих капацитета 
вишак конектовати у јавну мрежу, могу се градити у склопу радних комплекса, односно туристичких комплекса 
(геотермална енергија), како у насељима тако и ван њих.
 Појединачни енергетски производни објекти већих капацитета који би користили биомасу и биогас за 
производњу енергије, као и енергетски производни објекти који би користили сунчеву енергију већих капацитета 
који ће произведену енергију конектовати у јавну мрежу, могу се градити и у радним зонама у насељима. 
 Просторним планом су дата и правила грађења за остало грађевинско земљиште:
 Правила грађења у зони рада - Под појмом зона рада се подразумевају радне зоне и појединачни радни 
комплекси ван радних зона. Зона рада је онај простор који је првенствено намењен привредним активностима, 
односно таквим делатностима као што су индустрија, производно занатство, складиштење и обрада разних роба, 
као и они сервиси који, због своје природе, не могу бити лоцирани у оквиру других насељских структура.



СЛУЖБЕНИ ЛИСТСтрана 54 Број 17     6. новембар 2014. године

 Од тромеђе граница у правцу истока 
прати границу грађевинског подручја насеља 
Мраморак до тромеђе Нове улице, парцела 2317, 
пољског пута, парцела 7084 и парцеле 5223.
 Од тромеђе граница наставља у правцу 
југа, прати источну међу парцеле 5223, мења 
правац ка западу и пратећи северну међу парцела 
71 и 70/1 долази до тромеђе пута, парцела 2316 и 
парцела 70/1 и 5222.
Од тромеђе граница скреће ка југу и пратећи 
источну међу пута, парцела 2316 долази до 
тромеђе пута и парцела 7 и 9.
 Од тромеђе граница у правцу запада 
пресеца пут , прати северну међу парцеле 2, мења 
правац ка југу и пратећи западну међу парцела 2, 
14/1, 14/4 и 14/3 долази до тромеђе улице Жарка 
Зрењанина, парцела 2315/1 и парцела 14/3 и 
5257/1.
 Од тромеђе граница у правцу југа пресеца 
улицу до тромеђе улице и парцела 615 и 616, мења 
правац ка северозападу и прати јужну међу улице 
дужином од око 210 м, пресеца је у правцу севера 
и долази до тромеђе улице, пута, парцела 7083 и 
парцеле 5260.
 Од тромеђе граница скреће ка југоистоку, 
прати северну међу улице до тромеђе улице 
Жарка Зрењанина, канала, парцела 5262 и парцеле 
5261, мења правац ка северу, прати западну међу 
канала, пресеца га и даље ка северу прати границу 
грађевинског подручја насеља Мраморак до 
почетне тачке описа обухвата Плана.
 Укупна површина обухвата Плана износи 
око 10,47 hа.
    
1.2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

1.2.1. Граница грађевинског земљишта у 
грађевинском подручју насељеног 
места (грађевинско земљиште у 
граници градског грађевинског 
земљишта)

 Граница грађевинског земљишта 
у грађевинском подручју насељеног места 
(грађевинско земљиште у граници градског 
грађевинског земљишта) је идентична граници 
обухвата Плана.

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА 
ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И 
ЗОНЕ

 Преовлађујућа намена на простору 
обухваћеним Планом је радна зона. Мањи део 

 У оквиру грађевинске парцеле у овој зони 
дозвољена је изградња главних објеката: пословних, 
производних и складишних објеката, као и 
изградња у комбинацијама: пословно-производни 
објекат, пословно-складишни објекат, производно-
складишни објекат, пословно-производно-
складишни објекат и друга комбинација. Дозвољена 
је изградња и осталих објеката на парцели: гараже, 
оставе, силоси, сточне стаје, надстрешнице за 
машине и возила, санитарни пропусници, трафо 
станице, радио-базне станице, водонепропусне 
бетонске септичке јаме (као прелазно решење), 
бунари, ограде и сл.
 У оквиру радног комплекса могуће је 
изградити једну стамбену јединицу – као стан у 
оквиру пословног објекта или као засебан објекат 
са једним станом.
 Пословне делатности које се могу 
дозволити у овој зони су све производне, пословне 
и радне активности мањег или већег обима, односно 
капацитета, уз обезбеђење услова заштите животне 
средине. 
 Објекти се могу градити као 
слободностојећи, двојни или као објекти у 
(прекинутом или непрекинутом) низу, а све у 
зависности од техничко-технолошког процеса рада 
и задовољавања прописаних услова заштите.
 Правила грађења у зони породичног 
становања - У зони становања, као главни објекти, 
дозвољени су: породични стамбени објекти, 
пословни, производни и верски објекти. Могуће 
је комбиновати намене пословања и становања. 
Породични стамбени објекти могу имати највише 
три стамбене јединице (стана).
 Пословне делатности које се могу 
дозволити у зони становања су из области: трговине 
на мало, производног и услужног занатства и мале 
привреде, угоститељства и услужних делатности, 
као и делатности из области образовања, здравства, 
социјалне заштите, културе, спорта, рекреације и 
комуналних услуга.
 Производне делатности мањег обима 
(када се у процесу производње користе само 
лака теретна возила) у зони становања се могу 
дозволити уз обезбеђење услова заштите животне 
средине. 
II ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

1.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 

 Почетна тачка описа границе Плана 
детаљне регулације дела северозападне радне 
зоне у насељу Мраморак се налази на тромеђи 
пољског пута, парцела 5174 и парцела 5215 и 
5220.
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инсталационих водова (водовод, канализација...) 
са каналима решити полагањем инсталација 
испод дна канала или полагањем уз конструкцију 
моста или пропуста.  

2.2.3. Радна зона 

 Радна зона обухвата око 6,2 hа, и 
представаља део северозападне радне зоне 
насеља Мраморак. Пословање – рад, који је 
планиран у овој радној зони је пре свега везан за 
пољопривреду, односно прераду пољопривредних 
производа.  Дозвољено је формирање и других 
производних и пословних објеката (комплекса), 
уз обавезно обезбеђење услова заштите животне 
средине, посебно ако се има у виду близина 
стамбеног дела насеља.

2.2.4. Породично становање

 Планом је обухваћен мањи део стамбене 
зоне, због дефинисања саобраћајне површине 
која ће представљати везу радне зоне са главном 
насељском улицом. У оквиру становања могуће 
је формирати радне просторе за делатности из 
области трговине, угоститељства, занатства 
и производних делтности мањег обима, уз 
обезбеђење заштите животне средине.
 У североисточном делу обухвата Плана, 
у делу где је предвиђено формирање заштитног 
зеленог појаса, поред планираних појасева 
заштитног зеленила предвиђена је намена 
становање са пољопривредном делатношћу 
– могућност формирања пољопривредног 
газдинства. 

2.2.5. Заштитно зеленило
 Заштитно зеленило је планирано у 
североисточном делу обухваћеног подручја. 
Предвиђено је формирање заштитног зеленог 
појаса ширине 25 m са јужне стране и по 20 m са 
источне и западне стране.
 Мања површина намењена заштитном 
зеленилу се налази и у јужном делу, уз главну 
насељску улицу.

површине је намењен породичном становању, 
а као посебан садржај присутно је заштитно 
зеленило. 
 До планиране радне зоне не постоји 
изграђен одговарајући саобраћајни прилаз, тако 
да ће се овим Планом дефинисати нове јавне 
површине неопходне за формирање адекватних 
насељких уличних коридора.

2.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

2.2.1. Саобраћајне површине

 Улични коридори, паркинг површине, 
бициклистичке и пешачке стазе и палтои чине 
саобраћајне површине јавног коришћења, 
које треба да обезбеде квалитетну и безбедну 
саобраћајну доступност свим планираним 
садржајима. Постојећи и планирани садржаји ове 
зоне омогућиће функционално повезивање свих 
интерних кретања, као и квалитетну и безбедну 
везу са окружењем. У оквиру уличних коридора 
су трасе комуналне инфраструктуре. 

2.2.2. Каналско земљиште

 У обухвату Плана се налази канал 
мелиоративне каналске мреже из система за 
одводњавање ‘’Црна Бара’’. Сви водопривредни 
објекти у обухавату Плана се морају задржати 
и обезбедити њихова пројектована функција и 
неометани услови одржавања, а границе и намена 
водног земљишта не могу се мењати без водних 
услова и водне сагласности.
 Постојећу мрежу мелиорационих канала 
потребно је редовно одржавати у границама 
пројектованих елемената, уз уважавање 
ограничења датих у водним условима издатих од 
надлежног органа. 
 Забрањено је у мелиорационе и друге 
отворене канале испуштање било каквих отпадних 
вода, осим условно чистих атмосферских вода и 
пречишћених отпадних вода, које одговарају IIб 
класи вода, у складу са законском регулативом. 
 Уз мелиорациони канал са леве и десне 
стране оставити појас ширине 5,0 m за пролазак 
механизације ради одржавања или реконструкције 
канала. У том појасу није дозвољена градња и 
постављање објеката и садња дрвећа.
 Укрштање саобраћајница са 
мелиорационим каналима решити изградњом 
одговарајућих пропуста или мостова, а укрштање 
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2.2.6. Биланс површина

Намена површина          Површина         
m2 %

1. Површине јавне намене
    Саобраћајне површине 17545,28 16,75
    Канали 1561,36 1,49
     Укупно површине јавне намене 19106,64 18,24

2. Површине остале намене
    Породично становање 15929,11 15,21
    Постојећа радна зона 5492,53 5,24
    Планирана радна зона 56159,62 53,61
    Зелена површина у функцији заштитног зеленила 8071,13 7,70
    Укупно површине остале намене 85652,39 81,76
    Укупна површина у обухвату Плана 104759,03 100

 У Плану детаљне регулације дела северозападне радне зоне у насељу Мраморак породично становање 
и зелене површине су обуваћени због решавања саобраћајног опремања зоне, тако да становање учествује са 
око 6%, а зеленило са заштитном функцијом са око 17% у укупној површини обухвата Плана. Површина 
намењена радној зони заузима око 59%, а остале површине су површине јавне намене.

2.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА  ПАРЦЕЛА

2.3.1. Правила парцелације

 На основу новоодређених регулационих линија, деобом се од постојећих парцела образују нове парцеле које 
или задржавају постојећу или добијају нову намену.

2.3.2. Правила препарцелације

 Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела препарцелацијом се 
образују нове јединствене грађевинске парцеле површина јавне намене.

2.4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА 
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ 
УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

2.4.1. План регулације

Нове регулационе линије уличних коридора су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама.

Списак координата новоодређених међних тачака

Број тачке Y X Број тачке Y X
1 7497481.77 4971956.06 13 7497377.70 4971677.01
2 7497538.42 4971900.97 14 7497363.74 4971688.20
3 7497541.81 4971894.85 15 7497321.76 4971612.82
4 7497685.68 4971757.53 16 7497312.10 4971605.40
5 7497613.05 4971824.45 17 7497273.49 4971558.84
6 7497554.71 4971882.11 18 7497193.05 4971562.82
7 7497547.05 4971882.11 19 7497196.24 4971570.04
8 7497509.08 4971797.58 20 7497207.29 4971595.08
9 7497499.96 4971801.67 21 7497254.30 4971694.99
10 7497485.37 4971775.95 22 7497272.69 4971716.89
11 7497438.96 4971652.76 23 7497260.90 4971731.68
12 7497430.79 4971651.14 24 7497381.97 4971961.41
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2.4.2. План нивелације

Генералним нивелационим решењем пројектовани су следећи елементи:
- коте прелома нивелете осовина саобраћајница,
- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница,
- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,11% - 3,89%).

 За израду детаљне урбанистичке и пројектне документације подужни нагиб саобраћајница 
дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања земљишта и геодетског снимања терена. 
 Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће Државне нивелманске 
мреже.

2.4.3. Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и објекте

Површине планиране за јавне садржаје и објекте су:
- саобраћајне површине (улични коридори)

- канал

Планиране површине јавне намене се образују од следећих целих и делова парцела и то:

Намена Парцеле
целе делови

канал 5262
саобраћајне 
површине 5224

1, 2316, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5226, 5232, 5234, 5235,
5236, 5237, 5238, 5243/1, 5243/2, 5244, 5245, 5246, 5247, 5252,
5253, 5254, 5255/1, 5255/2, 5256, 5257/5 

2.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И 
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

2.5.1. Саобраћајна инфраструктура

 Посредни излазак на ГНС – главну насељску саобраћајницу (улица Жарка Зрењанина), трасу 
општинског пута Долово – Мраморак - Делоблато, положај у оквиру насеља, као и диспозиционирани 
постојећи и планирани објекти и површине  радних садржаја, су елементи који овом простору дају добре 
просторно-саобраћајне предиспозиције за развој.
 Садржаји комплекса радне зоне биће примарно везани преко саобраћајног прикључка на ГНС (улица 
уз мелиорациони канал система за одводњавање ‘’Црна Бара’’) и насељске саобраћајне мрежу нижег нивоа, 
што се може сматрати врло повољним с обзиром на значај и будућу намену посматраног подручја.
Саобраћајно решење у оквиру ове зоне (осим радних садржаја у овој зони налази се и породично становање 
као и заштитно зеленило) је конципирано тако да се омогући квалитетан излазак на насељску саобраћајну 
мрежу преко система приступних саобраћајница (у улицама 2.октобра, 2. Новој и осталим новоформираним 
улицама), са одговарајућим бројем прикључења на путну – уличну мрежу. Прикључци  се морају изградити 
са свим неопходним елементима који ће омогућити безбедно и неометано прикључивање, без утицаја на 
безбедност и проточност саобраћајних токова на ГНС. 
 Основни саобраћајни приступ радној зони биће омогућен  са главне насељске саобраћајнице (ГНС) - 
општинског пута преко одговарајућег саобраћајног прикључка.  Алтернативни приступ до садржаја радне 
зоне биће реализован преко система приступних саобраћајница са одговарајућим елементима саобраћајне 
доступности и приступачности.
 У оквиру површина за јавне намене – коридора главне (делимично) и приступних  саобраћајница, као 
и осталих пешачких и пешачко-колских површина, потребна је делимична реконструкција / рехабилитација  
и опремање са свим елементима који ће омогућити  безбедно и неометано кретање свих друмских превозних 
средстава, уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина.
 У радној зони  могућа је организација и изградња радних садржаја и складишних простора за различите 
намене, углавном у функцији прераде пољопривредних производа, у складу са потребама и захтевима.
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 Површине за стационарни саобраћај у 
оквиру јавне површине уличних коридора нису 
предвиђене, (изузетно у зони испред комплекса 
за прераду воћа), па ће се потребе за паркирањем 
решавати у оквиру парцела радних површина.

2.5.2. Водопривредна инфраструктура

Снабдевање водом

 На предметном простору, чија је основна 
намена радна зона, нема изграђених инсталација 
водовода и канализације. Најближа постојећа 
инсталација водовода налази се у стамбеном делу 
насеља, источно од предметног подручја. Сви 
новопланирани објекти ће се водом снабдевати 
прикључењем на насељски водоводни систем, 
а према условима и сагласностима надлежног 
комуналног предузећа.
 Водоводном мрежом потребно је 
обезбедити снабдевање свих објеката питком 
водом, као и мрежу за заштиту од пожара 
(хидрантска мрежа одговарајућег пречника и 
притиска). Комплекс радне зоне у Мраморку 
ће се водом снабдевати из насељске водоводне 
мреже и то прикључењем на најближу постојећу 
мрежу. У складу са дугорочним решавањем 
снабдевања водом насеља Мраморак, неопходна 
је реконструкција постојећег система подизањем 
капацитета изворишта, односно бушењем 
додатног броја бунара.
 До изградње организованог система 
водоснабдевања, за покривање потреба за водом 
за пиће појединачних радних комплекса, на 
парцелама на којима се предвиђа њихова изградња, 
могуће је бушење бунара, чији ће се тачан број и 
положај одредити на основу исказаних потреба за 
водом и могућности за њихово бушење. Изградњу 
ових бунара извршити у складу са Законом о 
водама.
 За покривање потреба за противпожарном 
водом, на парцелама појединачних комплекса 
могуће је бушење бунара, који ће захватати 
мање квалитетну издан. Противпожарна потреба 
за водом износи 10 литара/секунди, што је, 
уједно, количина потребна за димензионисање 
хидрантске мреже.

Одвођење вода

 Фекалном канализацијом омогућити 
одвођење употребљене санитарне воде 
прикључењем на насељски канализациони систем 
(када исти буде изграђен), и даље преко постројења 
за пречишћавање отпадних вода у Мраморку, до 
коначног реципијента, мелиорационог канала на 
ободу насеља.

 Што се индустријских отпадних вода 
тиче, оне ће се решавати посебним системима, 
за сваки комплекс посебно.  Зависно од врсте и 
типа загађене воде, вршиће се њихово претходно 
пречишћавање кроз предтретман до нивоа 
квалитета који задовољава санитарно-техничке 
услове за испуштање у јавну канализацију, па 
ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање 
са санитарном отпадном водом. До изградње 
канализационог система у насељу, евакуација 
отпадних вода одвијаће се као и досада, преко 
бетонских водонепропусних септичких јама 
одговарајућег капацитета, а које ће се празнити 
аутоцистернама ангажовањем надлежног 
комуналног предузећа.
 Кишном канализацијом треба омогућити 
одвођење атмосферских вода са саобраћајница, 
кровова објеката и осталих бетонских површина 
до реципијента. Атмосферске воде, у зависности 
од порекла, упустити у рецпијент након адекватног 
третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде 
упустити у реципијент – мелиорациони канал 
тек након третирања на одговарајућем уређају 
(сепаратор, таложник).
 Атмосферске и условно чисте технолошке 
воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара IIб 
класи квалитета воде могу се без пречишћавања 
упуштати у канале.
 За атмосферске отпадне воде са зауљених 
и запрљаних површина предвидети одговарајући 
третман на сепаратору уља и таложнику. Садржај 
уља у тертираној води не сме бити већи од 
0,1 mg/l, а суспендованих материја од 35 mg/l. 
Сувишне атмосферске воде на овом простору се 
прикупљају отвореним каналима, а  реципијент 
је каналска мрежа из система за одводњавање 
‘’Црна Бара’’.
 Кишна канализација ће се конципирати 
за меродавне услове (временски пресек, 
урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а 
етапно реализовати, тако да се изграђена делом, 
рационално уклапа у будуће решење.

2.5.3. Електроенергетска инфраструктура

 За потребе  напајања електричном 
енергијом  нових садржаја потребно је изградити 
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску 
и нисконапонску  и  трафостанице 20/0,4kV 
преноса.
 За потребе напајања електричном 
енергијом потрошача у обухвату плана потребно 
је  изградити нове  МБТС трафостанице 20/0,4 
kV напонског преноса, снаге до 630 kVA. 
Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне 
зоне бити монтажно-бетонске, јер се за радну 
зону планира подземна средњенапонска мрежа.
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 Изградњу нове нисконапонске мреже и 
нисконапонских подземних водова мора пратити 
и изградња одговарајућих дистрибутивних 
трансформаторских станица и пратеће 
средњенапонске мреже.
 Монтажно-бетонске (или зидане) 
дистрибутивне трансформаторске станице 
ће се градити као слободностојећи објекти. 
За изградњу оваквих објеката потребно је 
обезбедити слободан простор максималних 
димензија 5,8х6,3 m за изградњу једноструке 
монтажно-бетонске трансформаторске станице и 
слободан простор максималних димензија 6,3x7,1 
m за изградњу двоструке монтажно-бетонске 
трансформаторске станице. Поред објеката ових 
трафостаница предвидети слободан простор за 
изградњу слободностојећег ормана мерног места 
за регистровање утрошене електричне енергије 
јавног осветљења. За међусобно повезивање 
постојећих и нових трансформаторских станица 
обезбеђене су трасе и коридори за изградњу 
средњенапонске мреже.
 Деонице нове средњенапонске мреже 
ће бити грађене као подземне у делу радне зоне, 
полагањем средњенапонског кабела у претходно 
припремљен земљани ров. Где год буде могуће, 
користиће се систем заједничког земљаног рова, 
односно земљаног рова довољне ширине да се 
у исти може заједно паралелно положити (по 
потреби) више средњенапонских каблова, у 
складу са важећим техничким прописима из ове 
области. 
Средњенапонску надземну мрежу у обухвату 
плана потребно је каблирати у коридорима 
постојећих и планираних саобраћајница.  
 Дуж саобраћајница и пешачких стаза 
изградити мрежу јавне расвете.
 Заштиту од атмосферског пражњења 
извести класичним громобранским инсталацијама 
у облику Фарадејевог кавеза, према класи нивоа 
заштите објеката, у складу са ‘’Правилником 
о техничким нормативима за заштиту објеката 
од атмосферског пражњења’’ (‘’Службени лист 
СРЈ’’, бр. 11/96).
 У оквиру радних зона могу се градити 
производни енергетски објекти обновљивих 
извора енергије (соларна енергија, биомаса, 
биогас, ком. отпад и сл.) мањих капацитета, 
који ће се на јавну електроенергетску мрежу 
прикључивати преко средњенапонске, односно 
нисконапонске мреже. Соларне електране се 
могу градити као засебни објекти (комплекси), 
постављањем соларних панела на тло, стуб, или  
постављањем соларних панела на објекте преко 
носача. 
 Производни енергетски објекти ће се  
прикључивати кабловским водовима на јавну 

 Монтажно-бетонске трафостанице ће 
подземним средњенапонским водовима бити 
прикључиване на постојећу средњенапонску 
мрежу. 
 Појединачне пословне објекте (са 
максималном једновременом снагом до 43,5kW), 
прикључивати на планирану нисконапонску 
мрежу.
 Појединачне пословне објекте (са 
максималном једновременом снагом до 
100kW), прикључивати на дистрибутивни 
електроенергетски систем изградњом подземног 
нисконапонског вода из трафостанице (директан 
нисконапонски извод).
 Уколико је тражена максимална 
једновремена снага за више локацијски 
блиских или суседних објеката снаге до 
150kW, прикључење таквих купаца електричне 
енергије обезбедиће се из  монтажно-бетонских 
трансформаторских станица (трансформаторска 
станица у власништву електродистрибуције) 
на површини јавне намене или сопствених 
трафостаница на парцели власника. 
 Потребан број трансформаторских 
станица ће, пре свега, зависити од броја 
купаца електричне енергије и њихове тражене 
максималне једновремене снаге, карактеристика 
и центара потрошње, планираног размештаја 
таквих купаца у простору и сл.
 20 kV мрежу за напајање  нових  
трафостаница обезбедити  подземним каблом, 
по условима надлежне Електродистрибуције у 
Панчеву. Од трафостаница ће се вршити развод 
нисконапонским кабловским водовима до 
новопланираних потрошача.  
 Да би се простор у оквиру обухвата 
плана привео планираној намени и да би 
се стекли технички услови за прикључење 
купаца електричне енергије на дистрибутивни 
електроенергетски систем, потребно је 
изградити недостајуће објекте дистрибутивног 
електроенергетског система (средњенапонска 
мрежа, нисконапонска мрежа, дистрибутивна 
трансформаторска станица, прикључак).
 Подземна нисконапонска мрежа ће бити 
формирана изградњом подземних нисконапонских 
водова, који ће међусобно повезивати систем 
кабловских прикључних кутија са припадајућим 
дистрибутивним трансформаторским станицама. 
Систем кабловских прикључних кутија ће бити 
грађен комбиновано, постављањем ових кутија 
на слободностојећа армирано-бетонска постоља 
на јавним површинама у путним појасевима 
саобраћајних коридора или њиховом уградњом 
на делове спољашњих фасада (или зиданих 
ограда) објеката купаца. Не предвиђа се изградња 
надземне нисконапонске мреже.
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партерним формама, а у зависности од конкретних 
просторних могућности. 

 Зеленило унутар комплекса радних 
зона представља зелене површине ограниченог 
коришћења и треба да заузима око 30% од укупне 
површине појединачних комплекса. Формирати 
га у пејсажном стилу, а ободом комплекса треба 
формирати линијско зеленило. 
 У оквиру породичног становања, које 
представља зелене површине ограниченог 
коришћења, зелене површине треба да чине 30% 
површине појединачних парцела.
 Зеленило специјалне намена ће чинити 
заштитно зеленило, односно зелене површине у 
функцији заштитног зеленила. 

2.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ 

 Одговорно и штедљиво поступање са 
сировинама којих има све мање управо је на 
сектору градње све важније. Траже се концепти 
који су уједно еколошко оправдани и економични. 
Уважавање појединих аспеката више није довољно, 
уколико се озбиљно желе остварити циљеви, попут 
удвостручења енергетске продуктивности или 
енергетска градња, као допринос заштити животне 
средине и климатских услова.
 Енергетски ефикасна изградња подразумева 
правилан избор локације и добру оријентацију 
објекта, коришћење нових конструктивних решења 
са традиционалним и савременим грађевинским 
материјалима који нису штетни по окружење 
(еколошки материјали), адекватну изолацију 
објекта, уградњу квалитетних прозора и других 
отвора на фасади, као и уградњу савремених 
сиситема грејања, хлађења и вентилације објекта, 
адекватних система за одвођења дима, система 
за грејање потрошне воде, система за снабдевање 
питком водом и савремених системима осветљења, 
електричних инсталација и остале електричне 
опреме.
 Одржива градња мора да осигура квалитет 
изградње (конструкција и обликовање) и трајност, уз 
финансијску, економску и еколошку прихватљивост. 
Одржива градња се заснива на пет принципа:
- паметно пројектовање,
- употреба еколошких материјала,
- енергетска ефикасност,
- рационална потрошња воде,
- здрава животна средина.

електроенергетску мрежу у складу са условима 
надлежне Електродистрибуције. 
 За обезбеђење резервног напајања 
потрошача који захтевају непрекидно напајање 
електричном енергијм, осим напајања из јавне 
електроенергетске  мреже, користиће се агрегати.

2.5.4. Гасоводна инфраструктура

 У насељу Мраморак постоји изграђена 
гасоводна инфраструктура. За потребе нових 
корисника природно гаса у делу северозападне 
зоне у насељу Мраморак, планиара се изградња 
дистрибутине гасне мреже у планираним уличним 
коридорима и њено повезивање са постојећом 
дистрибутивном гасном мрежом у насељу. 
Планирани потрошачи се могу прикључити 
на гасну мрежу изградњом гасног прикључка, 
а према условима добијеним од надлежног 
дистрибутера за гас. Уколико се на предметном 
простору појави већи потрошач природног гаса, 
постоји могућност прикључења на гасовод 
средњег притиска уз изградњу одговарајуће МРС 
(мерно-регулациона станица), у складу са условима 
које треба да прибаве од надлежног дистрибутера за 
гас. 
 
2.5.5. Електронска комуникациона 

инфраструктура

 На делу  простора у обухвату плана  
постоји изграђена електронска комуникациона 
мрежа за потребе постојећих корисника простора. 
За потребе нових корисника потребно је изградити  
одговарајућу електронску комуникациону 
мрежу која ће омогућити квалитетно одвијање 
електронског комуникационог саобраћаја у 
погледу пружања најсавременијих услуга и 
могућности  коришћења мултимедијалних 
сервиса.
 Електронску комуникациону мрежу у 
потпуности каблирати.  
 У оквиру радне зоне, на парцелама 
корисника, могуће је градити радио-базне 
станице,  у складу са потребама и плановима 
надлежних предузећа. Антенски системи се могу 
постављати на објекте или на антенски стуб.

2.5.6. Зелене површине

 На простору  обухвата Плана зелене 
површине ће бити заступљене као зелене 
површине јавног и ограниченог коришћења, као и 
зеленило специјалне намене. 
 Зелене површине јавног коришћења ће 
бити  формиране у оквиру коридора приступних 
саобраћајница у виду дрвореда у комбинацији са 
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 У циљу заштите животне средине  
простора у обухвату Плана неопходно је предузети 
одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта.
Изградња планираних објеката, извођење радова, 
односно обављање производне делатности, може 
се вршити под условом да се не изазову трајна 
оштећења, загађивање или деградација животне 
средине на други начин. 
 Како би се обезбедила функционалност 
простора у складу са потребама, а при том остварио 
позитиван утицај, тј. ублажиле или спречиле 
негативне последице на животну средину, у 
контексту конкретних решења предвиђено је:
- снабдевање водом за пиће и санитарне потребе 

свих објеката преко насељског водоводног 
система и заштита од пожара, а до изградње 
организованог система водоснабдевања, 
за покривање потреба за водом за пиће 
појединачних радних комплекса, на парцелама 
на којима се предвиђа њихова изградња, 
могуће је бушење бунара; 

- формирање заштитног зеленила;
- сепаратно одвођење сувишне атмосферске 

воде и санитарне отпадне воде;  
- пречишћавање индустријских и комуналних 

отпадних вода;
- предтретман атмосферских вода са колско-

манипулативних и осталих површина на 
сепаратору уља и масти, у складу са прописаним 
квалитетом за упуштање у реципијент;

- примена природног гаса за загревање и 
технолошке процесе, чиме ће се заштити ваздух, 
као природни ресурс, од загађења која настају 
сагоревањем фосилних горива;

- обезбеђење простора за посуде за привремено 
одлагање различитих врста отпада, као и 
управљање отпадом насталог на простору 
обухвата Плана у складу са прописаним 
условима.

 Реализацијом плана озелењавања 
унапредиће се микроклиматски и санитарно 
хигијенски услови простора, чиме ће се 
обезбедити функција баријере у евентуалном 
промету загађујућих материја и буке. 
 Обавезе субјеката чије делатности утичу 
или могу утицати на квалитет ваздуха уређене 
су Законом о заштити ваздуха, а односе се на 
обезбеђење техничких мера за спречавање или 
смањење емисија у ваздуху, праћење утицаја 
сопствених делатности на квалитет ваздуха и 
обезбеђење других мера заштите у складу са овим 
Законом и законима којима се уређује заштита 
животне средине.
 Управљање комерцијалним, индустријским 
и опасним отпадом, врши се на начин и према 
обавезама прописаним Законом о управљању 
отпадом, којим је дефинисана одговорност 

2.7. ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШТИЋЕНИ 
ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНА 
КУЛТУРНА ДОБРА

2.7.1. Заштићена природна добра

 На простору обухваћеним Планом нема 
заштићених подручја, нити подручја планираних 
за заштиту.
 Ради очувања биодиверзитета у обухвату 
Плана потребно је:
-  при подизању заштитног зеленила и осталог 

зеленила које има функцују заштите, користити 
аутохтоне врсте, а избегавати коришћење 
инвазивних врста;

-  избегавати садњу врста са јестивим плодовима 
уз саобраћајнице које би привукле животиње, 
ради смањења њиховог морталитета и

-  очувати појас травне и жбунасте вегетације у 
ширини од 5-7 m уз канал у обухвату Плана.

2.7.2. Заштићена непокретна културна добра

 На подручју обухваћеним Планом нема 
заштићених непокретних културних добара.

2.8. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЛИЦИМА 
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У 
ПРОСТОРУ

 При планирању и пројектовању јавних 
саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких 
прелаза, места за паркирање и других површина у 
оквиру улица, шеталишта, скверова и игралишта, 
морају се обезбедити услови за несметано кретање 
лица са посебним потребама у простору, у складу 
са Правилником о техничким стандардима 
приступачности («Службени гласник РС», број 
46/13).

 Објекти пословне намене, стамбено-
пословни и пословно-стамбени објекти морају 
бити тако пројектовани и изведени да особама са 
посебним потребама у простору (деци, старим 
особама, хендикепираним и инвалидним лицима) 
омогуће несметан приступ, кретање, боравак и рад. 

2.9. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
Т Е Х Н И Ч К О - Т Е Х Н О Л О Ш К И Х 
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
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земљотреса интензитета 7°MCS за повратни 
период од 100 година. Мере заштите подразумевају 
строгу примену грађевинско техничких прописа 
за грађење објеката на сеизмичком подручју при 
пројектовању и изградњи објеката.
 Коришћење и уређење простора од 
интереса за одбрану земље (заштита људи и 
материјалних добара) спроводиће се на основу 
услова и захтева Министарства одбране. 
Приликом израде пројектне документације за 
објекте планиране на овом простору морају се 
тражити услови од надлежног органа у општини.
 Севесо постројење (постројење у којем се 
обављају активности у којима је присутна или могу 
бити присутне опасне материје у једнаким или већим 
количинама од прописаних), регулисано је Законом 
о заштити животне средине и другим подзаконским 
актима, као техничка јединица унутар комплекса, 
где се опасне материје производе, користе, 
складиште или се њима рукује. Правилником о 
листи опасних материја и њиховим количинама и 
критеријумима за одређивање врсте документа које 
израђује оператер севесо постројења, односно на 
основу чега се одређује обавеза израде Политике 
превенције удеса, Извештаја о безбедности и Плана 
заштите од удеса, прописује се листа опасних 
материја и њихове количине и критеријуми за 
одређивање врсте документа које израђује оператер 
севесо постројења, односно комплекса у коме се 
обављају активности у којима је присутна или може 
бити присутна једна или више опасних материја. 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 При пројектовању и изградњи неопходно 
је придржавати се одредби Закона о заштити од 
пожара (‘’Службени гласник РС’’, бр. 111/09). 
Неопходно је спроводити мере и услове заштите 
природних и радом створених вредности животне 
средине у складу са Законом о заштити животне 
средине. Приликом планирања и пројектовања 
јавних и других саобраћајних и пешачких површина 
неопходно је обезбедити услове за неометано 
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица у складу са Правилником о техничким 
стандардима приступачности (“Службени гласник 
РС”, број 46/13).
 Уколико се у току радова наиђе на 
природно добро које је геолошко-палеонтолошког 
или минеролошко-петрографског порекла (за 
које се претпостави да има својство природног 
споменика), извођач радова је дужан да о томе 
обавести Завод за заштиту природе Србије и да 
предузме све мере како се природно добро не би 
оштетило до доласка овлашћеног лица.
 Уколико се у току радова наиђе на културно 
добро (археолошки локалитет) извођач радова 

произвођача отпада, обавеза и начин третмана и 
складиштења различитих врста отпада. 
 На простору обухвата Плана за постројења 
и активности која могу имати негативне утицаје на 
здравље људи, животну средину или материјална 
добра, врсте активности и постројења, надзор и 
друга питања од значаја за спречавање и контролу 
загађивања животне средине, уређују се услови и 
поступак издавања интегрисане дозволе, која је 
дефинисана Законом о интегрисаном спречавању 
и контроли загађивања животне средине. Сва 
постројења и активности која се не налазе на 
Прелиминарном списку постојећих постројења, 
која подлежу издавању интегрисане дозволе на 
територији Републике, сачињеним од стране 
Министарства животне средине и просторног 
планирања Републике Србије, а која у складу 
са Уредбом о врстама активности и постројења 
за које се издаје интегрисана дозвола подлежу 
обавези прибављања интегрисане дозволе, дужни 
су да се обрате надлежном органу.
 За објекте који ће бити лоцирани у радној 
зони, а могу имати негативне утицаје на животну 
средину, надлежни орган мора прописати потребу 
израде студије процене утицаја на животну 
средину, у складу са Законом о заштити животне 
средине («Службени гласник РС», бр. 135/04, 
36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-УС), 
Законом о процени утицаја на животну средину 
(«Службени гласник РС», бр. 135/04 и 36/09), 
Правилником о садржини студије о процени 
утицаја на животну средину («Службени гласник 
РС», бр. 69/05), и Уредбом о утврђивању Листе 
пројекта за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину («Службени гласник 
РС», бр. 114/08).
 Мере заштите од пожара обухватају 
урбанистичке и грађевинско-техничке мере 
заштите. Урбанистичке мере заштите се односе 
на планирање простора у насељима кроз 
урбанистичке показатеље (намена површина, 
индекс заузетости, индекс изграђености) 
и правила грађења (регулациона линија, 
грађевинска линија, висина објекта, удаљеност 
објекта од суседних, ширина саобраћајница, 
паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке 
мере заштите се односе на стриктну примену 
прописа о изградњи објеката, електроенергетских 
и гасних постројења. Планирани објекти морају 
имати адекватно изведене инсталације за заштиту 
објеката од пожара и атмосферског пражњења, 
у складу са Законом о заштити од пожара и 
правилницима који уређују заштиту од пожара, 
као и Правилником о техничким нормативима за 
заштиту објеката од атмосферског пражњења.
 На предметном простору могућа је појава 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 6. новембар 2014. године              Страна 63 Број 17

 Све нове саобраћајнице изградити са 
једностраним нагибом коловоза, док је при 
реконструкцији могуће применити и двострани 
нагиб. Укрштаје са насељском мрежом решавати 
са површинским  раскрсницама. У оквиру ове 
зоне паркирање у коридорима саобраћајница 
није планирано, већ се све потребе за паркинзима 
задовољавају унутар парцела. Пешачке и 
бициклистичке стазе изводити у складу са 
законском и подзаконском регулативом и 
ширинама од мин.1,5 m (пешачке стазе) и 1,0 m  
(бициклистичке стазе).  

3.1.2. Правила за изградњу мреже и објеката 
водопривредне инфраструктуре

Снабдевање водом

−	 Снабдевање потрошача санитарном водом 
обезбедити са насељског изворишта. 
Капацитет изворишта обезбедити бушењем 
потребног броја бунара;

−	 Планирану водоводну мрежу прикључити 
на постојећу насељску водоводну мрежу, 
према претходно прибављеним условима 
и сагласностима од стране недлежног 
комуналног предузећа;

−	 На мрежи предвидети максималан број 
деоничних затварача, ваздушних вентила и 
муљни испуст;

−	 Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са 
што је могуће мање слепих водова;

−	 Цевни материјал дистрибутивне мреже 
усвојити према важећим прописима и 
стандардима;

−	 Трасе водовода водити у зеленој површини 
где год расположива ширина уличног профила 
то дозвољава;

−	 Пролазак испод саобраћајница и укрштање са 
осталим уличним инсталацијама обезбедити 
челичном заштитном цеви;

−	 Дубина укопавања не би смела да је плића од 
1,0 m - 1,20 m од нивелете терена, због зоне 
мржњења и саобраћајног оптерећења.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

−	 Канализацију радити по сепаратном систему;
−	 Системом фекалне канализације покрити 

цело подручје у обухвату Плана и обезбедити 
прикључке за све привредне субјекте;

−	 Пречишћавање фекалних отпадних вода 
вршити на уређају за пречишћавање отпадних 
вода (ППОВ);

је дужан да о томе обавести Завод за заштиту 
споменика културе Панчево и да предузме све мере 
како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица.
Правила грађења која важе за све објекте су:
Конструкција објеката мора бити прилагођена 
осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7° 
MCS скале2; 

3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

3.1.1. Правила за изградњу мреже и објеката 
саобраћајне инфраструктуре

 Основни услови за изградњу саобраћајне 
инфраструктуре су обавезна израда Главних 
пројеката за све саобраћајне капацитете уз 
придржавање одредби:
- Закона о јавним путевима («Службени  гласник 

РС», 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(«Службени гласник РС», број 41/09, 53/10, 
101/11 и 32/13-УС);

- Правилника о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други  елементи јавног пута 
(«Службени гласник  РС», бр. 50/11);

- Техничких прописа из области путног 
инжењеринга;

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени 
пројектима.

Главна насељска саобраћајница (траса 
општинског пута)

 У оквиру коридора ГНС  потребно је 
обезбедити програмско-планске и саобраћајне 
елементе за реализацију захтеваних елемената: 
- ширина проточне саобраћајне траке 2,75m
- ширина ивичне траке  0,25m
- ширине банкине 1,0 m,
- рачунска брзина од 50 km/h,

Приступне насељске саобрађајнице
 У оквиру коридора  приступних 
насељских саобраћајница - ПНС потребно је 
обезбедити просторно-планске и саобраћајне 
елементе за изградњу:
- утврђивање минималног коридора за 

смештање свих елемената профила (10 m),
- коловоз  ширине  5,5 (2 х 2,75) m за двосмерни 

саобраћај,  3,0 m  за једносмерни саобраћај,
- носивост коловоза за лак саобраћај.

  2Сеизмолошка карта за повратни период од 200 година, Издавач: Заједница за сеизмологију, Београд, 1987.



СЛУЖБЕНИ ЛИСТСтрана 64 Број 17     6. новембар 2014. године

трансформатором називне снаге до 630kVA и 
могућношћу прикључења до 8 нисконапонских 
извода) и двоструке (са два трансформатора 
називне снаге до 630kVA и могућношћу 
прикључења до                 16 нисконапонских 
извода);

- За изградњу оваквих објеката потребно је 
обезбедити слободан простор максималних 
димензија 5,8х6,3m за изградњу једноструке 
монтажно-бетонске трафостанице и слободан 
простор максималних димензија 7,1х6,3m 
за изградњу двоструке монтажно-бетонске 
трафостанице;

- За постављање носећег портала (порталног 
стуба) стубне трансформаторске станице, 
мора се обезбедити слободан простор 
димензија 4,2х2,75m за изградњу темеља 
портала и постављање заштитног уземљења. 
Ове трансформаторске станице не могу бити 
прикључиване на подземне средњенапонске 
водове;

- Поред објеката ових трафостаница обавезно 
предвидети слободан простор за изградњу 
слободностојећег ормана мерног места за 
регистровање утрошене електричне енергије 
јавног осветљења.

Правила за изградњу подземне 
електроенергетске мреже: 

   
- Дубина полагања каблова треба да је најмање 

0,8-1,0m;
- У коридорима државних путева каблови који 

се граде паралелено са државним пу- тем, 
морају бити поставњени минимално 3,0m од 
крајње тачке попречног профила пута-ножице 
насипа трупа пута, или спољне ивице путног 
канала за одводњавање;

- Укрштање са путем извести искључиво 
механичким подбушивањем испод трупа 
пута, управно на предметни пут у прописаној 
заштитној цеви;

- Заштитна цев мора бити постављена на целој 
дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке 
стране;

- Минимална дубина постављања каблова и 
заштитних цеви (при укрштању са државним 
путем) износи 1,35-1,50m мерено од најниже 
горње коте коловоза до горње коте заштитне 
цеви;

- Минимална дубина предметних инсталација 
и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од 
коте дна канала до горње коте заштитне цеви 
износи 1,0-1,2 m;

−	 До изградње насељског канализационог 
система, прикупљање и одвођење отпадних 
вода решити преко бетонских водонепропусних 
септичких јама одговарајућег капацитета, које 
ће се по потреби празнити аутоцистернама, 
ангажовањем надлежног комуналног 
предузећа, а садржај одвозити на депонију; 

−	 Трасу фекалне канализације водити у 
слободном уличном профилу;

−	 Минимални пречник уличних канала не сме 
бити мањи од Æ200 mm;

−	 Минималне падове колектора одредити у 
односу на усвојени цевни материјал, према 
важећим прописима и стандардима (не 
препоручују се бетонске цеви);

−	 Дубина каналске мреже на најузводнијем 
крају мора омогућити прикључење потрошача 
са минималним нагибом прикључка у теме 
цеви преко два лука од 45° и минималном 
каскадом у ревизионом шахту; 

−	 Дубина не сме бити мања од 1,20 m од 
нивелете коловоза;

−	 Изградити зацевљену атмосферску 
канализациону мрежу са уличним сливницим 
и системом ригола и каналета;

−	 Сливнике радити са таложницима за песак 
или предвидети таложнице за песак пре улива 
у сепаратор масти и уља;

−	 Трасе водити дуж саобраћајнице; 
−	 Реципијент је отворена каналска мрежа;
−	 Коте дна канализационих испуста 

пројектовати тако да буде 0,5 м изнад дна 
канала у који се уливају;

−	 Све радове извести уз претходно прибављене 
услове и сагласности надлежног комуналног 
предузећа;

−	 Уређење обала и канала изводити уз 
претходно прибављено мишљење надлежног 
водопривредног предузећа и водне услове 
које изда надлежни орган.

3.1.3. Правила за изградњу мреже и објеката 
електроенергетске инфраструктуре у 
уличним коридорима

Правила за изградњу трафостаница 20/0,4kV: 

- Дистрибутивне трафостанице у уличном 
коридору градити као монтажно-бетонске или 
стубне за 20/0,4 kV напонски пренос, у складу 
са важећим законским прописима и техничким 
условима надлежног ЕД предузећа;

- Минимална удаљеност трафостанице од 
осталих објеката мора бити 3,0 m;

- Mонтажно-бетонске трафостанице, 
градиће се као слободностојећи објекти. 
Могуће је изградити једноструке (са једним 
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- Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација на мин.10,0 m;
- Ако постоје постојеће трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте;
- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникаци- оних каблова, најмање 

растојање мора бити 0,50m, односно 1,0m за каблове напона преко 10кV;
- При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да буде око 90°;
- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских комуни- кационих,сем при 

укрштању,при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5m;
- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у 

хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,50m;
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације;
- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће 

од 0,30m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50m. 

Услови за изградњу jавног осветљењa
- Светиљке за осветљење саобраћајница у зони ужег градског центра, зони ширег градског центра, радним 

зонама, спортско-рекреативним и парковским површинама и зони колективног становања поставити на 
стубове расвете и декоративне канделабре поред саобраћајница и пешачких стаза;

- У осталим зонама расветна тела поставити на стубове електроенергетске мреже;
- Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја.

Правила за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објеката трафостаница 20/04 kV 
- Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа вршиће се на основу овог Плана и условима 

надлежног предузећа, подразумева замену стубова, проводника или уређаја и опреме за уземљење и 
заштиту и др, трансформацију напона, поштујући постојећу трасу вода и локацију трафостаница 20/0,4 kV.  

3.1.4. Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраструктуре

Гасоводна инфраструктура
 3a гасоводе средњег притиска и МРС, поштовати услове који су дати у: ‘’Упутству о условима и начину 
прикључења на градску гасну мрежу», ‘’Службени лист општине Нови Сад’’, бр. 15/1990 и интерним 
техничким правилима ЈП ‘’Србијагас’’-а. Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска:
- у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m. Изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,6 m, али 

на деоницама краћим од 50 m и на местима где нема опасности од великих оптерећења:
- при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m; 
- при укрштању са улицама је 1,3 m и
- по обрадивим површинама је 1,3 m.
 Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже, 
мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не мања од 0,5m слободног размака.
 Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице темеља објекта је:
- 1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar и
- 3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar.
 Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1 m за гасоводе 7-13 
bar, ако се гасовод  полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава стабилност објекта.
 Када се гасовод средњег притиска води паралелно са путевима нижег нли вишег реда, његово растојање 
од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 0,5 m. Минимално 
дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода средњег притиска са другим подземним 
инсталацијама је:

Паралелно вођење (m) Укрштање (m)
гасовод 0,5 0,3
водовод 0,5 0,3
вреловод или топловод 0,7 0,3
канализација од бет.цеви 0,7 0,3
ПТТ инсталације 0,6 0,3
ТВ и комуникациони кабели 0,5 0,3
високонапонски водови 0,5 0,5
нисконапонски водови 0,5 0,3
вишегодишње дрвенасто растиње 1,0 HE
шахтови 0,3 HE
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Мерно-регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или металне ормане на посебним 
темељима. Растојања од других објеката су:

Улазни притисак до 7 bar Улазни притисак од 7 до 13 bar
до зграда и других објеката 10 m 15 m
До надземних електро водова 1,5 пута висина стуба
 
 Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом ограде. Удаљеност 
ограде од спољних зидова МРС мора бити 3 m. Ограда мора бити висока најмање 2 m. 
 За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове дате Правилником о техничким нормативима за 
пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar 
(‘’Службени лист СРЈ’’, бр. 20/92) и Правилником о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за 
радни притисак до 4 bar (‘’Службени лист СРЈ’’, бр. 20/92).
 Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1,0 m, у зависности од услова терена. 
Изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,5 m, под условом да се предузму додатне техничке мере 
заштите.
 При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима минимално светло растојање 
износи 0,4 m, a у изузетним случајевима може бити најмање 0,2 m. При укрштању дистрибутивног гасовода са 
подземним водовима, минимално светло растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.
 Минимална дубина укопавања дистрибутвног гасовода при укрштању са путевима и улицама је 1,0 m. 
 Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати привремене, трајне, покретне и непокретне 
објекте.
 При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о техничким 
нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (“Службени лист СФРЈ”, бр. 
10/90 и 52/90).

3.1.5. Правила за изградњу мреже и објеката електронске комуникационе мреже (ЕК) инфраструктуре

 Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе комуникација 
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др). Изградња електронске комуникационе инфраструктуре и објеката 
реализоваће се по условима из Плана.

Подземна електронска комуникациона мрежа

- Електронску комуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница;
- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2m;
- Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на 

предметни пут у прописаној заштитној цеви;
- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, 

увећана за по 3,0 m са сваке стране;
- Ако постоје постојеће трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте;
- При паралелном вођењу комуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV најмање растојање 

мора бити 0,50 m и 1,0 m за каблове напона преко 10 кV. При укрштању најмање вертикално растојање од 
електроенергетског кабла мора бити 0,50 m, а угао укрштања око 90°;

- При укрштању комуникационог кабла са цевоводом гасовода, водовода, канализације, вертикално 
растојање мора бити најмање 0,3 m;

- При приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са цевоводом гасовода, водовода и 
канализацијом хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5m;

- У циљу обезбеђења потреба за новим прикључцима на електронску комуникациону мрежу и преласка 
на нову технологију развоја у области електронских комуникација, потребно је обезбедити приступ свим 
планираним објектима путем канализације од планираног окна до просторије планиране за смештај 
електронско комуникационе опреме унутар парцела корисника.

3.1.6. Правила за озелењавање јавних површина

 У оквиру коридора приступних саобраћајница у којима постоји довољна ширина уличног профила, 
формирати једностране дрвореде или засаде шибља. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице 
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коловоза, а шибље 2 m од ивице зелене траке. Растојање између дрворедних садница је најмање 5 m, а у 
зависности од врсте креће се од 5-15 m.
 Композициони принципи озелењавања треба да стварају максималне погодности за одвијање 
саобраћаја и заштиту од буке и атмосферских гасова. Избор врста  орјентисати на лишћарске врсте дрвећа 
(липа, јавор, и др.). Водити рачуна о карактеру улице, правцу доминантног ветра, декоративним својствима 
врста (фенолошке особине) и њиховој прилагођености условима раста у уличним профилима (отпорност на 
збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове). 
Заштитно зеленило треба формирати од група лишћара аутохтоног порекла и партерног зеленила. Избор 
оријентисати на врсте које одговарају станишним условима.

Све слободне површине затравити смешом трава отпорном на гажење.

Општа правила уређења за зелене површине

- Обавезна израда главних пројеката озелењавања коридора приступних саобраћајница, који ће 
детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику 
садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун;

- Дрвеће и шибље садити  према техничким нормативима којима се прописује удаљеност од одређених 
инсталација:

Дрвеће Шибље
Водовод 1,5 m
Канализације 1,5 m
Електрокаблова до  2,5 m 0,5 m
ТТ мреже 1 m
Гасовода 1,5 m

-  Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте;
-    Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.

3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ

3.2.1. Правила за изградњу објеката у радној зони 

Врста и намена објеката који се могу градити у зони рада

 У оквиру грађевинске парцеле у овој зони дозвољена је изградња главних објеката: пословних, 
производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-
складишни објекат, производно-складишни објекат, пословно-производно-складишни објекат, производни 
енергетски објекти обновљивих извора енергије и друга комбинација. 
 Дозвољена је изградња и осталих објеката на парцели: гараже, оставе, силоси, сточне стаје, 
надстрешнице за машине и возила, санитарни пропусници, трафо станице, радио-базне станице, водонепропусне 
бетонске септичке јаме (као прелазно решење), бунари, ограде и сл.
 У оквиру радног комплекса могуће је изградити једну стамбену јединицу – као стан у оквиру пословног 
објекта или као засебан објекат са једним станом.
 Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне и радне 
активности мањег или већег обима, односно капацитета, уз обезбеђење услова заштите животне средине, као 
што су: млинови, погони за производњу хране - прераду млека, јаја и меса, прераду и конзервирање воћа и 
поврћа, производњу сточне хране и сличног, односно делатности из области трговине на велико, складишта, 
стоваришта, логистички центри и слично. Постојећи објекти везани за пољопривредну производњу се 
задржавају и омогућава се развој и унапређење истих. 
 Објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или као објекти у (прекинутом или непрекинутом) 
низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса рада и задовољавања прописаних услова заштите.
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 Производни енергетски објекти:
 
- Могу се градити садржаји у функцији 

енергетског производног објекта: производни 
објекат који производи енергију (топлотну, 
електричну) и др.,  соларни колектори,  
трансформаторско и разводно постројење, 
пословни објекат, средњенапонски и 
нисконапонски  подземни водови; 

- Комплекс мора бити опремљен неопходном 
саобраћајном, водном, енергетском 
и електронском комуникационом 
инфраструктуром;

- Соларни панели се могу постављати на 
објекте, стубове или на тло преко носача;

- Електроенергетску мрежу и осталу неопходну 
инфраструктуру у функцији производног 
енергетског  објекта  каблирати.

Услови за формирање грађевинске парцеле 

 Величина парцеле мора бити довољна да 
прими све садржаје који су условљени конкретним 
технолошким процесом или радом, као и пратеће 
садржаје, уз обезбеђивање дозвољеног индекса 
заузетости парцеле. Минимална површина 
грађевинске парцеле износи 1200,0 m2. Најмања 
ширина уличног фронта је 20,0 m.

Положај објеката у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле 
 У зависности од процеса рада, 
грађевинска линија може да се поклапа са 
регулационом линијом, односно може у односу на 
њу да буде одмакнута за минимално 5,0 m. 
 Организацију дворишта радног 
комплекса треба усмерити ка северној, односно 
западној страни. У односу на то, грађевинска 
линија од границе суседне парцеле са источне 
(односно јужне) стране је на 5,0 m. Евентуално, 
дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 m под 
условом да су задовољени услови противпожарне 
заштите, тј. да међусобни размак између објеката 
на две суседне парцеле буде већи од половине 
висине вишег објекта. 
 Испади на објекту не могу прелазити 
грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу 
објекта вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална 
пројекција испада већа од 1,2 m онда се она 
поставља на грађевинску линију. Уколико се 
поклапају грађевинска и регулациона линија нису 
дозвољени испади.
 Грађевински елементи на нивоу приземља 
према регулационој линији који могу прећи 
грађевинску линију (рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције 
испада) су:

- Транспарентне браварске конзолне 
надстрешнице у зони приземне етаже мање 
од 2,0 m по целој ширини објекта с висином 
изнад 3,0 m;

- Платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом мање од 1,0 m од 
спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0 m;

- Конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини 
изнад 3,0 m.

Индекс заузетости парцеле 

 Максимални дозвољени индекс 
заузетости грађевинске парцеле у зони рада, са 
свим објектима, платоима и саобраћајницама 
износи 70%. Озелењене површине заузимају мин. 
30% површине парцеле.

Највећа дозвољена спратност и висина 
објеката:

- пословни: П+2, укупна висина објекта не може 
прећи 12 m;

- производни: у зависности од потребе коју 
диктира технолошки процес производње;

- складишни: П, евентуално П+1.
- помоћни објекти (гаража, остава) - максимална 

спратност П. 

 Дозвољена је изградња подрума или 
сутерена, уколико то услови терена омогућавају.

Најмања дозвољена међусобна удаљеност 
објеката 
 Међусобни размак слободностојећих 
главних објеката је минимално половина висине 
вишег објекта, с тим да међусобни размак не 
може бити мањи од 5,0 m. Изградња објеката у 
низу (међусобна удаљеност објеката је за ширину 
дилатације) може се дозволити ако то технолошки 
процес производње захтева и ако су задовољени 
услови противпожарне заштите. 

Услови за изградњу других објеката на истој 
грађевинској парцели 
 Ограда којом се ограђује радни комплекс 
не може бити виша од 2,2 m (рачунајући од коте 
тротоара). Ограда на регулационој линији мора 
бити транспарентна односно комбинација пуне и 
транспарентне ограде. Ограде на бочним и задњим 
странама парцеле могу бити транспарентне, 
комбинација пуне и транспарентне, пуне ограде 
или ограде од живице максималне висине 2,2 m. 
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на 
грађевинској парцели која се ограђује. Капије 
на регулационој линији се не могу отварати ван 
регулационе линије.
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Заштита суседних објеката

 Изградњом објеката се не сме нарушити 
ваздушна линија суседне парцеле, а одводњавање 
атмосферских вода са кровних површина мора се 
решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се 
гради објекат. 

Озелењавање

 Уз слободне границе парцеле формирати 
ободне зелене површине које ће имати функцију 
изолације самог комплекса од околних суседних 
парцела. Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, 
листопадно дрвеће или шибље) ће умањити буку 
и задржати издувне гасове и прашину.
 Слободне озелењене површине 
заузимају 30% од укупне површине грађевинске 
парцеле. Избор биљних врста одређује се према 
карактеристикама производње, карактеру и 
концентрацији штетних материја, а такође 
њиховим еколошким, функционалним и 
декоративним својствима. Зеленилом треба да се 
обезбеди изолација админстративних објеката од 
производних (складишних) објеката, изолација 
пешачких токова, као и заштита паркинг простора 
од утицаја сунца. Нивелацијом саобраћајних 
површина одвођење атмосферских падавина 
решити у оквиру парцеле на којој се гради.

Архитектонско, односно естетско обликовање 
објекта

 Објекти могу бити грађени од сваког 
чврстог материјала који је тренутно у употреби. 
При обликовању објекта тежити ка савременом 
архитектонском изразу, који задовољава 
критеријуме функционалности и естетског 
изгледа.
 Ускладити архитектонски израз свих 
објеката на парцели. 
 Слободне површине парковски 
озеленити. За путничка возила обезбедити еко 
паркинге (на 2-3 паркинга посадити дрво).
 Испред главне фасаде објеката (према 
јавној површини) могуће је постављати јарболе и 
тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, 
тако да не ометају саобраћај. За постављање истих 
на јавној површини потребна је посебна дозвола 
надлежних служби Општине.

Услови за реконструкцију и доградњу објеката

Обнова и реконструкција постојећих објеката 
може се дозволити под следећим условима:
- Реконструкција објекта (истих хоризонталних 

и вертикалних габарита) може се дозволити 

 Дозвољено је преграђивање 
функционалних целина у оквиру грађевинске 
парцеле уз услов да висина те ограде не може бити 
већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена 
проточност саобраћаја. 
 У случају потребе, водонепропусна 
септичка јама за прихват фекалних и отпадних 
вода се гради на парцели власника, удаљена 
минимум 10,0 m од бунара, минимум 2,5 m од 
уличне регулационе линије, односно 3,0 m од 
осталих граница парцеле (међа), а минимум 5,0 m 
од свих стамбених објеката. 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за 
паркирање возила

 Приступ парцели, по правилу, треба да 
је решен са јавног пута – главне или приступне 
саобраћајнице. За сваку грађевинску парцелу 
у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски 
и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели 
је минималне ширине 3,5 m са минималним 
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. 
Пешачки прилаз парцели је минималне ширине 
1,5 m.
 Интерне саобраћајнице и саобраћајно-
манипулативне површине унутар радних 
комплекса извести са различитим ширинама (у 
зависности од делатности, технолошког процеса, 
врсте очекиваних возила и расположивог 
простора) и свим  потребним елементима за 
комфорно кретање. 
 У оквиру грађевинске парцеле, 
саобраћајне површине могу да се граде под 
следећим условима:
- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 

m са унутрашњим радијусом кривине  
5,0 m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује 
проточност саобраћаја због противпожарних 
услова;

- за паркирање возила за сопствене потребе 
у оквиру грађевинске парцеле мора 
се обезбедити паркинг простор за сва 
возила (за путничко возило мин. 2,5 m х  
5,0 m, за теретно возило минимум 3,0 m х 6,0 
m, односно у зависности од величине теретног 
возила). За паркинге за бицикле обезбедити 
засебне површине, и то минимум 0,6-0,7 m2 по 
бициклу;

- пешачке стазе у комплексу радити од бетона, 
бетонских плоча или бехатона минималне 
ширине 1,0 m;

- манипулативне платое пројектовати са 
једностраним нагибом и носивошћу за средњe 
тешки саобраћај. 
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ако се новим објектом неће угрозити услови 
живота и рада на суседним парцелама, а у 
складу са условима датим овим Просторним 
планом;

- Доградња постојећих објеката може се 
дозволити ако се неће нарушити услови дати 
овим Планом и ако се ни на који начин не 
утиче на суседне објекте (парцеле);

- Ако грађевинска парцела својом изграђеношћу 
не задовољава услове из овог Плана не може 
се дозволити ни реконструкција ни доградња 
постојећег објекта.

Остали услови за зоне рада

 Сви радни комплекси, односно зоне, 
морају бити адекватно комунлано опремљени, 
што значи да имају водовод, регулисано одвођење 
отпадних вода, да су снабдевени одговарајућом 
количином електричне енергије, енргетском и 
телекомункационом инфраструктуром. 
 Радне зоне морају да имају формиране 
зелене површине са првенствено заштитном 
улогом, што значи да се формирају од густих 
насада високе и жбунасте вегетације по ободима 
комплекаса и мањих површина партерно 
уређених на прилазима истих и на површинама 
у окружењу управних објеката, где могу бити 
постављане скулптуре, фонтане и сл. Приликом 
формирања зелене површине мора се водити 
рачуна о удаљености појединих садница од 
инфраструктурних инсталација. Оптимално 
растојање је 1,5m од других инсталација.
 За све објекте који могу имати значајне 
утицаје на животну средину, надлежни орган 
може донети Одлуку о потреби израде Студије о 
процени утицаја на животну средину, у складу са 
важећим прописима.

Услови заштите животне средине, техничке, 
хигијенске, заштите од пожара, безбедоносне и 
друге услове
 Изградња објеката, извођење радова, 
односно обављање производне/складишне 
делатности, може се вршити под условом да се 
не изазову трајна оштећења, загађивање или 
на други начин деградирање животне средине. 
Заштита животне средине обухвата мере којима 
ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од 
деградације.
 На свакој грађевинској парцели мора се 
обезбедити простор за постављање контејнера 
(канти) за комунални отпад, као и простор за отпад 
настао у току технолошког процеса, у складу 
са важећим прописима за прикупљање истог. 
Лоцирање бетонираног простора за контејнере 
на парцели мора да буде тако да се омогући лак 

приступ комуналне службе и да простор буде уређен 
у складу са условима заштите животне средине. 
Уколико је отпадни материјал биоразградив може 
да се користи за прављење компоста, што ће се 
решавати ван предметног простора.
 Одвођење фекалних вода мора се решити 
затвореним канализационим системом који ће 
се прикључити на насељску канализациону 
мрежу, или септичку јаму изграђену и складу 
са прописима (уколико не постоји насељска 
канализација). Зауљене и технолошки загађене 
воде морају ићи на предтретман, пре упуштања у 
канализацију или септичку јаму.
 Условно чисте атмосферске воде са 
кровова објеката и манипулативних површина 
могу се упустити у отворену каналску мрежу. 
 Сви објекти морају бити изграђени у 
складу са важећим Законима и Правилницима 
који регулишу конкретну област делатности. При 
пројектовању и извођењу радова на објектима, 
као и при избору материјала за градњу имати 
у виду специфичност функционалне намене 
објекта (простора) са становишта коришћења, 
одржавања, односно обезбеђивања санитарно-
хигијенских услова. Избором материјала водити 
рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке 
и противпожарне заштите. 
 Уз објекте повећаног ризика од пожара 
морају се извести приступни пут, окретница и 
плато за кретање ватрогасног возила и извођење 
интервенција, у складу са претходно урађеним 
пројектом. При пројектовању и изградњи 
радних комплекса узети у обзир важеће прописе 
за громобран, електричну мрежу, огњишта, 
димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим 
материјалима. Запаљиви материјал се не може 
сместити на простору који није удаљен најмање 
6,0 m од објекта или дела објекта, уколико то 
техничким прописима није другачије одређено. 
 У објектима и просторијама у којима се 
ускладиштава и држи запаљиви и други материјал 
(сировине, готови производи, амбалажа и др.) 
морају се обезбедити слободни пролази и прилази 
справама и уређајима за гашење. Код објеката и 
просторија угрожених експлозивом предвидети 
лаке преградне зидове, лак кровни покривач и 
довољно прозорских површина.
 Пословни објекти (односно пословни 
простори), као и прилази до истих морају бити 
урађени у складу са Правилником о условима 
за планирање и пројектовање објеката у 
вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица.
 При пројектовању и изградњи радног 
комплекса неопходно је обезбедити и изградњу 
склоништа, уколико је то дефинисано условима 
надлежног органа.
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јонизујућег и нејонизујућег зрачења, као и 
ванредних ситуација.

Правила за образовање грађевинске парцеле 

 Грађевинска парцела, по правилу, има 
облик правоугаоника или трапеза.
 Грађевинска парцела (планирана и 
постојећа) има површину и облик који омогућава 
изградњу објекта у складу са решењима из плана, 
правилима о грађењу и техничким прописима.
 Грађевинске парцеле намењене 
породичном становању могу се образовати под 
следећим условима:
- за слободностојећи објекат минимална ширина 

парцеле је 15,0 m, а минимална површина 
парцеле је 400 m2;

- за двојни објекат минимална ширина парцеле 
је 20,0 m (2х10,0 m), а минимална површина је 
400 m2 (2х200 m2);

- за грађевинску парцелу намењену породичном 
становању пољопривредног типа минимална 
ширина фронта парцеле је 15 m, а минимална 
површина 800 m2.

Типологија објеката:
- Слободностојећи – објекат не додирује ни 

једну границу парцеле;
- Двојни – објекат додирује једну бочну линију 

парцеле, има заједнички бочни зид са суседним 
објектом, са којим чини архитектонску целину.

Положај објеката на парцели

 Грађевинска линија главног објекта који 
се гради на парцели, у конкретном случају, треба 
да прати постојећу грађевинску линију, која је 
удаљена од регулационе линије 5,0 m. Прилази 
објекту, предње терасе или евевнтуални мањи 
пословни објекти се могу предњом страном 
постављати регулационој линији. Овај услов 
важи и за парцеле у оквиру обухвата Плана које 
не излазе на главну насељску саобраћајницу.
 Међусобна удаљеност породичних 
стамбених објеката је минимум 3,0 m за приземне 
објекте, односно мин. 5,0 m за спратне обејкте.

Растојање до границе суседне грађевинске 
парцеле за слободностојећие објекте:
- претежно северне орјентације – 1,0 m
- на делу бочног дворишта претежно јужне 

орјентације - 3,0 m

 Уз писмену сагласност суседа оверену 
код надлежног суда објекат је могуће извести и на 
међи са двоводним кровом ка суседу, уз обавезно 
одвођење атмосферске воде на сопствену парцелу.

3.2.2. Правила за изградњу објеката у зони 
породичног становања

 У зони становања, као главни објекти, 
дозвољени су: породични стамбени, пословни 
и производни објекти. Могуће је комбиновати 
намене пословања и становања. Породични 
стамбени објекти могу имати највише три 
стамбене јединице (стана). 
 На једној грађевинској парцели се могу 
изградити два стамбена објекта, при чему се не 
може повећавати број стамбених јединица  - 
станова (највише три).
 Као остали објекти на парцели дозвољени 
су: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, 
пољски WC, сточне стаје, живинарници, испусти 
за стоку, ђубришта, пушнице, сушнице, кошеви, 
амбари, надстрешнице за машине и возила, 
магацини хране и објекти намењени исхрани стоке, 
санитарни пропусници, водонепропусне бетонске 
септичке јаме, бунари, ограде, трафостанице и 
слично.
 До изградње јавне канализационе мреже 
морају се градити водонепропусне септичке јаме.
 Грађевинска парцела у оквиру зоне 
становања може бити намењена за чисто 
пословање, уз услов је да се при обављању 
делатности не угрожава животна средина. 
Пословна делатност у зонама становања мора 
бити компатибилна са функцијом становања.
 Пословне делатности које се могу 
дозволити у зони становања су из области: трговине 
на мало, производног и услужног занатства и мале 
привреде, угоститељства и услужних делатности, 
као и делатности из области спорта, рекреације и 
комуналних услуга.
 Производне делатности мањег обима се 
могу дозволити уз обезбеђење услова заштите 
животне средине. 
 У оквиру зоне становања није дозвољена 
изградња фарми, производних и складишних 
објеката и стоваришта, осим за потребе 
пољопривредног домаћинства, нити бављење 
делатношћу у оквиру чије производње и промета, 
односно дистрибуције или употребе материјала 
долази до испуштања (емисије) загађујућих 
материја у воду, ваздух и земљиште, употребе 
опасних и штетних материја и отпада, емитовања 
буке и вибрација, емитовања прекомерне топлотне 
енергије, јонизујућег и нејонизујућег зрачења 
и манифестовања удеса, или на други начин 
угрожавања здравља људи и негативног утицаја 
на функцију становања.
 У области заштите животне средине 
законским актима су прописане дозвољене 
граничне вредности и мере заштите ваздуха, 
воде и земљишта од загађења, заштите од буке, 
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Ограђивање грађевинских парцела

 Грађевинске парцеле могу се ограђивати 
зиданом или транспарентном оградом, према 
месним приликама. Дозвољава се подизање 
зидане ограде до висине од 1,9 m (рачунајући од 
коте тротоара). 
 Oграда сe поставља на регулациону 
линију тако да стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Врата и 
капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије.
 Зидана непрозирна ограда између парцела 
се може градити само уз сагласност суседа и 
не може бити виша од спољне ограде. Стубови 
ограде морају бити на земљишту власника ограде.

Дозвољени индекс заузетости парцеле

 Дозвољени индекс заузетости парцеле 
код породичног становања је максимално 40%, 
а код породичног становања са пословањем 
максимално до 50%.
 Обавезан проценат озелењених површина 
на парцели је 30%.

Дозвољена спратност-висина објеката

 Максимална дозвољена спратност у зони 
породичног становања износи П+1+Пк (приземље 
и две етаже).
 Дозвољава се изградња подрума, уз 
обавезу да техничка документација мора бити 
одрађена према важећим техничким нормативима.
 Висина надзитка стамбене поткровне 
стаже износи највише 1,8 m рачунајући од коте 
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне 
косине, а одређује се према конкретном случају.
 Висина породичног стамбеног објекта не 
може прећи 12m.
 Кота приземља објекта одређује се у 
односу на коту нивелете јавног или приступног 
пута, односно према нултој коти објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном 

терену мора бити од 0,2m (мин.) – 0,9m (макс.) 
виша од коте нивелете јавног или приступног 
пута;

- за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити макс. 0,2m 
виша од коте тротоара. 

 Денивелација објекта у односу на јавну 
површину се савладава ван јавне површине.
 Помоћни и економски објекти су 
искључиво приземни, осим коша за кукуруз и 
сењака, који се због функције граде као спратни.

Упуштање делова објекта у јавну површину

Грађевински елементи испод коте тротоара - 
подрумске етаже - могу прећи грађевинску, 
односно регулациону линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада), и то:
- стопе темеља и подрумски зидови -0,15 m до 

дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а 
испод те дубине -0,5 m;

- шахтови подрумских просторија до нивоа коте 
тротоара -1,0 m;

- стопе темеља не могу прелазити границу 
суседне парцеле, осим уз сагласност  власника 
парцеле.  

 Испади на објекту не могу прелазити 
грађевинску линију више од 1,6 m, и то на делу 
објекта вишем од 3,0 m. Хоризонтална пројекција 
испада поставља се у односу на грађевинску 
линију.
 Грађевински елементи на нивоу 
приземља (мањег пословног објекта) могу прећи 
грађевинску линију (рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције 
испада) и то:
- транспарентне браварске конзолне 

надстрешноце у зони приземне етаже до 2,0 m 
по целој ширини објекта, са висином изнад 3,0 
m;

- конзолне рекламе до 0,9 m, на висини изнад 
3,0 m.

Положај других и помоћних објеката на парцели

 Други и помоћни објекат уз главни 
објекат и економски објекат се граде у истој 
линији као и главни објекат, уколико је главни 
објекат постављен на 1,0 m од границе парцеле.
 Дозвољен је међусобни размак других 
и помоћних објеката уз економске објекте на 
минимално 2,0 m, тј. други и помоћни објекат 
се не морају градити у истој линији са главним 
објектом, уз услов да се граде на минимално 1,0 m 
од границе парцеле.
 Други и помоћни објекат уз главни 
објекат на парцели, где је двојни објекат, се гради 
на 0,0 m од заједничке границе парцеле.
 Препоручује се да се гараже граде у 
склопу главног објекта. Могуће је градити гараже 
и оставе у дну парцеле, на 0,0 m од међне линије.
 Изградњом објеката на парцели не 
сме се нарушити граница парцеле, а одвођење 
атмосферских падавина са кровних површина 
мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради 
објекат.
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зону. Дозвољава се промена намене стамбеног и 
економског објекта у пословни простор у оквиру 
габарита постојећег објекта. Могућа је доградња 
пословног простора до испуњења услова о 
заузетости парцеле.

Правила и услови заштите суседних објеката

 Приликом предузимања било каквих 
радова на постојећим објектима, као и приликом 
градње нових, посебно водити рачуна о 
обезбеђивању свих потребних услова заштите 
и безбедности градилишта, објекта на којем се 
изводе радови, суседних објеката, непосредне 
околине, итд. Не сме доћи до угрожавања 
стабилности објекта на коме се изводе радови, као 
ни суседних објеката, у погледу геотехничких, 
геолошких и сеизмичких карактеристика тла 
и статичких и конструктивних карактеристика 
објеката. Сви радови и заштитне мере морају 
у свему бити у складу са прописима за 
изградњу објаката. Посебну пажњу обратити 
на предузимање потребних мера обезбећења 
градилишта и околине у случају појаве временских 
непогода (јак ветар, падавине и сл.).

Услови за пешачке и колске приступе 
парцелама

 За све постојеће и новоформиране 
грађевинске парцеле мора се обезбедити 
минимално један колски прилаз на јавне 
саобраћајнице. Колски прилази изводе се 
у принципу управно на коловозе јавних 
саобраћајница и морају бити обрађени коловозним 
засторима. Минимална ширина коловоза колског 
прикључка за породичне стамбене зграде је 2,5 
m. За грађевинску парцелу намењену породичном 
становању пољопривредног типа колско-пешачки 
прилаз је минималне ширине 4,0 m, а за парцелу 
намењену пословању мин. 3,0 m, односно у складу 
са потребама возила која се користе.  
 При обезбеђењу прилаза парцели 
забрањено је затрпавање уличних канала. 
Обавезо оставити пропуст за атмосферску воду. 

Паркирање на парцели

 За паркирање возила за сопствене 
потребе мора се обезбедити паркинг место, по 
правилу један стан једно паркинг место. Простор 
за паркирање возила може да се реши у оквиру 
објеката (подрум, сутерен, приземље) или ван 
објекта у оквиру сопствене парцеле. 

Правила и услови за архитектонско, естетско 
обликовање објеката

Обликовање завршне етаже и крова

 Кровне равни су у нагибу, а даје се 
слобода у формирању геометрије крова, тј. равни 
могу бити двоводне или вишеводне. Кровни 
покривач ускладити са нагибом и архитектуром 
објекта. Препоручује се покривач од природног 
материјала.

Примена завршних материјала и боја

 Приликом предузимања било каквих 
интервенција у простору мора се водити рачуна 
о усклађености са околином. У том смислу, са 
посебном пажњом треба уклапати нове елементе 
у постојећи простор.
 Приликом градње нових објеката, 
примена савремених архитектонских стилова 
треба да се оствари кроз складан естетски однос са 
постојећим објектима у непосредном окружењу. 
Посебну пажњу обратити на усклађивање нагиба 
кровних равни, кровних покривача и боја фасаде 
са бојама фасада у окружењу. Препоручује се 
коришћење пастелних, светлих боја или обрада 
фасада природним материјалима. Не дозвољава 
се примена јарких боја, односно боја основног 
спектра.
 Приликом интервенција на постојећим 
објектима, мора се поштовати њихов изворни 
стил/манир и морају се сви радови вршити 
интегрално, на целом објекту, тј. није дозвољено 
извођење било каквих парцијалних решења.
 Не дозвољава се додавање лажних 
мансардних кровова, примена елемената 
и композиција које као резултат могу дати 
псеудоархитектуру, тј. невешту интерпретацију 
историјских или постмодерних стилова, 
коришћење неодговарајућег материјала и 
колорита приликом обраде фасада, и сл.

Уређење слободних површина парцеле

 Слободне површине парцела ће се 
озелењавати према нахођењу власника (вегетација 
са само естетским и заштитним вредностима 
или воћњак и повртњак), уз ограничење за унос 
инвазивних врста. Могуће је да се уносе и врсте 
које нису из изворне фитоценозе, али подносе 
климатске, педолошке и друге услове средине.

Правила и услови за интервенције на 
постојећим објектима
 Дозвољава се реконструкција и доградња 
објеката до испуњења максималних параметара за 
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правилима о грађењу и техничким прописима.
 Грађевинске парцеле се могу образовати 
под следећим условима:
- минимална ширина парцеле је 20,0 m, а 

дужина парцела је дефинисана планираним 
садржајима – уличним коридором и појасом 
заштитног зеленила.

Дозвољени индекс заузетости парцеле

 Дозвољени индекс заузетости парцеле је 
максимално 40%. Обавезан проценат озелењених 
површина на парцели је 30%.

Oстала правила су иста као у зони породичног 
становања. 
 
3.2.3. Правила за изградњу мреже и објеката 
водопривредне инфраструктуре

−	 Прикључке новопланираних пословних и 
осталих објеката на насељски водоводни 
и канализациони систем извести према 
претходно прибављеним условима и 
сагласностима надлежног комуналног 
предузећа;

−	 За покривање потреба за водом, могуће је 
бушење бунара на појединачним парцелама 
комплекса, а у складу са претходно 
прибављеним мишљењем надлежног 
водопривредног предузећа и водним условима 
које изда надлежни орган;

−	 Прикључке на насељску канализациону 
мрежу извести према претходно прибављеним 
условима и сагласностима надлежног 
комуналног предузећа;

−	 До изградње насељске канализационе мреже 
градити бетонску водонепропусну јаму, која 
мора бити удаљена од главног објекта и од 
границе парцеле мин. 3,0 m.

3.2.4. Правила за изградњу мреже и објеката 
електроенергетске инфраструктуре 

     Целокупну електроенергетску мрежу 
градити подземно по правилима грађења 
подземне електроенергеске мреже.

   
   Производни енергетски објекти:
 
- Могу се градити садржаји у функцији 

енергетског производног објекта:производни 
објекат који производи енергију (топлотну, 
електричну) и др.,  соларни колектори,  
трансформаторско и разводно постројење, 
пословни објекат, средњенапонски и 
нисконапонски  подземни водови; 

Услови заштите животне средине, заштите од 
пожара, безбедносни и други услови

 Изградња објеката, односно извођење 
радова може се вршити под условом да се не 
изазову трајна оштећења, загађивање или на 
други начин деградирање животне средине. 
Заштита животне средине обухвата мере којима 
ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од 
деградације.
 На свакој грађевинској парцели мора се 
обезбедити бетонирани простор за постављање 
контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање 
бетонираног простора за контејнере на парцели 
мора да буде тако да се омогући лак приступ 
надлежне комуналне службе.
 Одвођење фекалних вода решити 
затвореним канализационим системом који ће се 
прикључити на насељску канализациону мрежу. 
Као прелазно решење, до изградње насељске 
канализационе мреже, дозвољена је изградња 
бетонских водонепропусних септичких јама, које 
на парцели треба лоцирати минимално 3,0 m од 
објекта и границе парцеле.
 Стајњак настао чишћењем стаја односити 
на ђубриште са водонепропусном подлогом, а 
одатле на пољопривредне површине.
 На свакој грађевинској парцели мора 
се обезбедити минимално 30% озелењених 
површина. 
 Избором материјала за градњу објеката 
на парцели водити рачуна о њиховој отпорности 
са аспекта техничке и противпожарне заштите.
 Пословни објекти (односно пословни 
простори) намењени јавном коришћењу као и 
прилази до истих морају бити урађени у складу 
са Правилником о условима за планирање и 
пројектовање објеката у вези са несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица. 

3.2.2.1. Правила за изградњу објеката 
породичног становања са пољопривредном 
делатношћу 

 Дозвољена је изградња једног породичног 
слободностојећег стамбеног објекта (са макс. три 
стана), објеката који су у функцији пољопривредне 
производње и пратећих комуналних објеката.

Правила за образовање грађевинске парцеле 

 Грађевинска парцела, по правилу, има 
облик правоугаоника или трапеза.
 Грађевинска парцела (планирана и 
постојећа) има површину и облик који омогућава 
изградњу објекта у складу са решењима из плана, 
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према улици (приступној саобраћајници). 
Прикључни вод, у свим случајевима уградње 
ормана мерног места, ће се реализовати 
искључиво изградњом подземног 
нисконапонског вода, од најближе кабловске 
прикључне кутије, до места уградње ормана 
мерног места.
Изузетно, у неким случајевима ће бити 
могуће орман мерног места поставити на 
слободностојећу кабловску прикључну 
кутију.

 У случају уградње ормана мерног места 
на спољашњу фасаду објекта, која се налази на 
регулационој и грађевинској линији изградње 
објекта, потребно је да инвеститор објекта 
претходно обезбеди следећи слободан простор у 
зиду:
- за орман мерног места са једним бројилом (тип: 

ПОММ-1): “На погодном месту на уличном 
делу спољашње фасаде објекта према улици, 
на висини 1 m од коте терена, за уградњу 
ормана мерног места (ОММ) обезбедити 
простор димензија: ширине 430mm, висине 
760mm и дубине 220mm и два отвора за 
уводнице Ø32mm.”

- за орман мерног места са два бројила (тип: 
ПОММ-2/Х-бројило једно поред другог и 
ПОММ-2/В-бројило једно изнад другог): 
“На погодном месту на спољашњој фасади 
уличног дела објекта према улици, на висини 
1m од коте терена, за уградњу ормана мерног 
места (типа ПОММ-2/Х) обезбедити простор: 
ширине 700 mm, висине 750mm и дубине 
220mm и три отвора за уводнице Ø32mm.” или 
“На погодном месту на спољашњој фасади 
уличног дела објекта према улици, на висини 
1 m од коте терена, за уградњу ормана мерног 
места (типа ПОММ-2/В) обезбедити простор: 
ширине 430mm, висине 1090mm и дубине 220mm 
и три отвора за уводнице Ø32mm.”

- за орман мерног места са четири бројила (тип: 
ПОММ-4): “На погодном месту на уличном 
делу спољашње фасаде објекта према улици, 
на висини 1m од коте терена, за уградњу 
ормана мерног места (ОММ) обезбедити 
простор димензија: ширине 750mm, висине 
1090mm и дубине 220mm и пет отвора за 
уводнице Ø32mm.”

 У случају уградње ормана мерног места на 
слободностојећем армирано-бетонском постољу 
које ће се поставити на регулационој линији 
грађевинске парцеле објекта, потребноје да 
инвеститор објекта претходно обезбеди следећи 
слободан простор:
- за орман мерног места са једним бројилом 

(тип: ПОММ-1): “На погодном месту на 

- Комплекс мора бити опремљен неопходном 
саобраћајном, водном, енергетском 
и електронском комуникационом 
инфраструктуром;

- Соларни панели се могу постављати на 
објекте, стубове или на тло преко носача;

- Електроенергетску мрежу и осталу неопходну 
инфраструктуру у функцији производног 
енергетског  објекта  каблирати.

Општи услови прикључења објеката на 
дистрибутивни електроенергетски систем:

- Нове и постојеће објекте, прикључивати 
на постојећу или планирану мрежу 
дистрибутивног електроенергетског система.

- За прикључење објеката на дистрибутивни 
електроенергетски систем, потребно је 
изградити прикључак који ће се састојати 
од прикључног вода и ормана мерног места 
(ОММ).

- У зависности од положаја објекта на 
грађевинској парцели, могућа су два случаја 
изградње прикључка:

1. Регулациона и грађевинска линија изградње 
објекта се поклапају:
у таквим случајевима, потребно је предвидети 
да се на погодном месту на уличном делу 
спољашње фасаде објекта, на висини 1 m 
од коте терена обезбеди простор, (димензија 
у зависности од броја тражених бројила 
- максимално четири) за смештај ормана 
мерног места (ОММ). Алтернативно, 
орман мерног места може бити постављен 
на слободностојећем армирано-бетонском 
постољу на регулационој линији парцеле на 
којој се гради објекат према улици (приступној 
саобраћајници) или у зиданој огради, која 
се такође буде градила на регулационој 
линији парцеле према улици (приступној 
саобраћајници). Прикључни вод, у свим 
напред наведеним случајевима уградње 
ормана мерног места, ће се реализовати 
изградњом подземног нисконапонског вода, 
од најближе кабловске прикључне кутије, до 
места уградње ормана мерног места.

2. Регулациона и грађевинска линија изградње 
објекта се не поклапају:
у таквим случајевима, потребно је предвидети 
да орман мерног места буде постављен на 
слободностојећем армирано-бетонском 
постољу на регулационој линији парцеле на 
којој се гради објекат према улици (приступној 
саобраћајници) или у зиданој огради, која се 
такође гради на регулационој линији парцеле 
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- за орман мерног места са четири бројила (тип: 
ПОММ-4): “За смештај ормана мерног места, 
у зиданој огради на висини 1m од коте терена, 
инвеститор је у обавези да обезбеди слободан 
простор следећих димензија: ширине 700mm, 
висине 1090mm и дубине 220mm као и пет 
отвора за уводнице Ø32mm од поменутог отвора 
до земље.”  

 Појединачне објекте (са максималном 
једновременом снагом до 43.5kW), прикључивати 
на постојећу подземну нисконапонску мрежу, 
уколико постоји изграђена мрежа довољног 
капацитета или на новоизграђену подземну 
нисконапонску мрежу.
 Појединачне пословне објекте (са 
максималном једновременом снагом до 
100kW), прикључивати на дистрибутивни 
електроенергетски систем изградњом подземног 
нисконапонског вода из трафостанице (директан 
нисконапонски извод).
 За потребе прикључења појединачних 
пословних објеката, веће максималне 
једновремене снаге, потребно је обезбедити 
слободне површине одговарајућих димензија за 
изградњу трансформаторске станице 10(20)/0.4 
kV/kV. Трансформаторску станицу, по правилу, 
лоцирати на површинама (или у оквиру објеката 
инвеститора) што ближе центрима потрошње. 
Такве трансформаторске станице планирати 
за потребе једног купца електричне енергије 
(трансформаторска станица у власништву трећег 
лица).
 Уколико је тражена максимална 
једновремена снага за више локацијски блиских 
или суседних објеката снаге до 150kW, прикључење 
таквих купаца електричне енергије обезбедиће 
се трафостаница на јавним површинама у 
власништву електродистрибуције. Потребан 
број трансформаторских станица ће, пре свега, 
зависити од броја купаца електричне енергије и 
њихове тражене максималне једновремене снаге, 
карактеристика и центара потрошње, планираног 
размештаја таквих купаца у простору и сл.
 Орман мерног места, за појединачне 
објекте са максималном једновременом снагом 
до 43.5kW, је потребно поставити на горе описан 
начин. Димензије ормана мерног места, такође 
остају исте. У изузетним случајевима, орман 
мерног места може бити уграђен у оквиру објекта.
 Орман мерног места, за појединачне 
пословне објекте са максималном једновременом 
снагом до 100kW, ће бити полиестерски орман 
мерног места за полуиндиректно мерење 
(ПОММ). Уградњу полиестерског ормана мерног 
места ће, у овим случајевима пратити уградња 
и одговарајуће кабловске прикључне кутије 
(КПК). Орман мерног места је могуће уградити 

парцели инвеститора, а непосредно уз 
регулациону линију предметне парцеле према 
улици, обезбедити слободан простор ширине 
430mm и дубине по фронту 235mm за уградњу 
слободностојећег армирано-бетонског 
постоља (САБП-300) на који ће се поставити 
орман мерног места (ОММ), типа ПОММ-1.”

- за орман мерног места са два бројила (тип: 
ПОММ-2/Х-бројило једно поред другог и 
ПОММ-2/В-бројило једно изнад другог): “На 
погодном месту на парцели инвеститора, а 
непосредно уз регулациону линију предметне 
парцеле према улици, обезбедити слободан 
простор ширине 700 mm и дубине по 
фронту 235mm за уградњу слободностојећег 
армирано-бетонског постоља (САБП-600) 
на који ће се поставити орман мерног места 
(ОММ), типа ПОММ-2/Х.”

- за орман мерног места са четири бројила (тип: 
ПОММ-4): “На погодном месту на парцели 
инвеститора. а непосредно уз регулациону 
линију предметне парцеле према улици, 
обезбедити слободан простор ширине 700mm 
и дубине по фронту 235mm за уградњу 
слободностојећег армирано-бетонског 
постоља (САБП-600) на који ће се поставити 
орман мерног места (ОММ), типа ПОММ-4.”

 У случају уградње ормана мерног 
места у зидану ограду која окружује улични део 
грађевинске парцеле објекта и која је изграђена 
на регулационој линији парцеле, потребно је да 
инвеститор објекта претходно обезбеди следећи 
слободан простор у огради:
- за орман мерног места са једним бројилом (тип: 

ПОММ-1): “За смештај ормана мерног места, у 
зиданој огради на висини 1m од коте терена, 
инвеститор је у обавези да обезбеди слободан 
простор следећих димензија: ширине 430mm, 
висине 760mm и дубине 220mm као и два 
отвора за уводнице Ø32mm од поменутог отвора 
до земље.”

- за орман мерног места са два бројила (тип: 
ПОММ-2/Х-бројило једно поред другог и 
ПОММ-2/В-бројило једно изнад другог): “За 
смештај ормана мерног места (типа ПОММ-
2/Х), у зиданој огради на висини 1m од коте 
терена, инвеститор је у обавези да обезбеди 
слободан простор следећих димензија: 
ширине 700mm, висине 750mm и дубине 
220mm као и три отвора за уводнице Ø32mm 
од поменутог отвора до земље.” или “За 
смештај ормана мерног места (типа ПОММ-
2/В), у зиданој огради на висини 1m од коте 
терена, инвеститор је у обавези да обезбеди 
слободан простор следећих димензија: ширине 
430mm, висине 1090mm и дубине 220m као и 
три отвора за уводнице Ø32mm од поменутог 
отвора до земље.”
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на слободностојеће армирано-бетонско постоље или на спољашњу фасаду објекта. Орман мерног места је, по 
потребним димензијама, идентичан типском орману мерног места (тип ПОММ-4).

3.2.5. Правила за изградњу мреже и објеката електронске комуникационе инфраструктуре

 Целокупну електронску комуникациону  мрежу градити подземно по правилима грађења подземне 
електронске комуникационе мреже.

Радио-базне станице 

За потребе садржаја може се градити армирано-бетонски стуб као носач антена.
-  Обезбедити колски  прилаз објекту мин. ширине 3.0m  са постојеће приступне    саобраћајнице и пешачки 

прилаз;  
- Све неизграђене и неизбетониране површине на парцели адекватно озеленити и хортикултурно уредити;
-  Око комплекса  поставити  ограду на сопственој парцели или на граници парцеле у договору са суседом. 

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. Мин. висина ограде је око  
2,0 m.

-  Антене се могу постављати и  на објекте. 

Прикључење на јавну електронску комуникациону мрежу

 У циљу обезбеђења потреба  за новим ЕК прикључцима и преласка на нову      технологију развоја  у 
области електронских комуникација потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК  
канализације од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај електронске комуникационе опреме 
унутар парцела  корисника, или до објекта на јавној површини. 

3.2.6. Правила за озелењавање

 У склопу радне зоне, формирати зелене површине ограниченог коришћења унутар парцела радних 
садржаја на  минимаум 30% површина. Ободом комплекса формирати линијско зеленило, а око производних и 
радних погона применити пејсажно озелењавање. Применити врсте отпорне на гасове , дим и прашину: Аcer.
spp., Quercus spp., Aesculus spp., Ginkgo spp., Pinus spp., Picea spp.. 
Све слободне површине затравити смешом трава отпорном на гажење.
 У оквиру породичног становања потребно је мин 30% површине предвидети за зеленило.  
Предвидети формирање следећих функционалних зона: предврт, простор  намењен мирном одмору или игри 
деце, повртњак и воћњак.
Обавезна је израда главних пројекта озелењавања за појединачне комплексе радних садржаја, који ће 
детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику 
садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.
 Дрвеће и шибље садити  према техничким нормативима којима се прописује удаљеност од одређених 
инсталација:

   Водовода
Дрвеће Шибље
1,5 m

   Канализације 1,5 m

   Електрокаблова до  2,5 m 0,5 m

   ТТ мреже 1 m

   Гасовода 1,5 m

 Дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, а 4,5-7,0 m од објеката. Избор дендролошког 
материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте. Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а 
саднице треба да буду I класе, мин. 4-5 година старости.
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време обављања дужности на коју је изабран.

Члан 2.
 Председник Скупштине општине Ковин 
наведену дужност обавља на сталном раду у 
Скупштини општини Ковин. 

Члан 3.
 Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о уређењу радно-правног 
статуса председника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2014).

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 112-50/2014-I од  06. новембра  2014. 

године
    

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

555.

 На основу члана 9. став 1. тачка 4. Закона о 
платама у државним органима и јавним службама 
(„ Сл.гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006-др.закон, 
63/2006-испр.др.закона, 116/2008-др.закони, 
92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2013, 55/2013 и 
99/2014) и члана 39. став 1. тачка 6. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014.године, 
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ 

И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И НАКНАДАМА 
ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА 
ОПШТИНЕ И СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН

Члан 1.
 У Одлуци о платама изабраних, 
именованих и постављених лица и накнадама 
одборника и чланова радних тела Општине и 
Скупштине општине Ковин („ Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 15/2004, 5/2005, 15/2006, 14/2008, 
5/2011 и 22/2012), у члану 9. став 1. алинеја 4. 
коефицијент „ 5,40“ замењује се коефицијентом  „ 
7,00“.

4.  ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА 
ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 Израда урбанистичког пројекта се 
предвиђа за појединачне радне комплексе уколико 
се ради о већем комплексу (са више од једног 
објеката у функцији производње и са посебним 
објектом складиштења, комплекси где је потребно 
посебно решавати саобраћајне токове). Мање 
компликовани комплекси се могу градити без 
урбанистичког пројекта, на основу локацијске 
дозволе, уз поштовање параметара датих овим 
Планом. Просторно уређење и организација 
комплекса за познат садржај и познатог корисника 
дато је у склопу овог Плана, у оквиру чега 
су дати елементи за прикључење комуналне 
инфраструктуре. Приликом издавања локацијске 
дозволе инвеститор је дужан да прибави услове 
и сагласности прописане законом, којим ће се 
дефинисати тачно место и услови прикључења.

5.  ЕТАПЕ И ФАЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПЛАНА

 Могућност реализације радне зоне је у 
директној зависности од изградње приступних 
путева – улица. 
 Како на предметном простору не постоје 
изграђене и уређене саобраћајне површине, 
неопходно је:
- Урадити пројекат парцелације и 

препарцелације за издвајање јавног земљишта;

- Обезбедити јавно грађевинско земљиште за 
потребе изградње саобраћајница и комуналне 
инфраструктуре у предвиђеном коридору 
улице;

- Урадити и усвојити пројектну документацију 
за сваку планирану приступну саобраћајницу;

- Урадити и усвојити пројектну документацију 
за планирану комуналну инфраструктуру.

554.

 На основу члана 54. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О УРЕЂЕЊУ РАДНО-ПРАВНОГ СТАТУСА 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН

Члан 1.
 Овом Одлуком уређује се радно-правни 
статус председника Скупштине општине Ковин за 
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3. ОЛИВЕРА ТАНАСИЈЕВИЋ, дипл.
правник;

4. ЗОРАН НИКОЛИЋ, дипл.правник;
5. РАДМИЛА СИКИМИЋ, дипл.

правник.

Члан 3.
 Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке 
је да изради Нацрт одлуке о изменама и допунама 
Статута општине Ковин и спроведе јавну расправу 
до 15. новембра 2014. године. 

Члан 4.
 Комисија из члана 2. ове Одлуке Одлуком 
о изменама и допунама Статута општине 
обухватиће: 

- усаглашавање одредби Статута 
општине са Законом о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 
124/2012);

- усаглашавање одредби Статута 
општине Ковин са прописима који су 
ступили на снагу после извршених 
последњих измена и допуна истог.

Члан 5.
 Нацрт одлуке, после спроведене јавне 
расправе, доставља се Општинском већу општине 
Ковин, ради утврђивања Предлога одлуке о 
изменама и допунама Статута општине Ковин.

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 110-14/2014-I од  06. новембра 2014. 

године
    

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

557.

 На основу члана 42. Закона о правима 
пацијената (“Сл. гласник РС“; број 45/2013), 
члана 36. Закона о локалној самоуправи (Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 45. Статута 
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 104. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је

Члан 2.
 У члану 12. став 1. Одлуке број „ 30%“ 
замењује се бројем „ 50%“

Члан 3.
 Члан 13 мења се и гласи:
 „ Изабрана, постављена и именована 
лица имају право на додатак на плату за време 
проведено у радном односу (минули рад) у висини 
од 0,4% од основице за сваку пуну годину рада 
остварену  у радном односу код послодавца, као и 
на друге додатке у складу са законом“. 

Члан 4.
 У члану 30. Одлуке речи „општински 
менаџер“ – бришу се.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 121-350/2014-I од  06. новембра 2014.год.

      
 ПРЕДСЕДНИК
                 Тихомир Вукосављевић

556.

 На основу члана 32. став 1. тачка 1. и 6. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014), члана 124. став 4. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 104. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009),
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА 

ОПШТИНЕ КОВИН

Члан 1.
 ПРИСТУПА СЕ промени Статута 
општине Ковин.

Члан 2.
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду 
Нацрта одлуке о изменама и допунама Статута 
општине Ковин, у саставу: 

1. МАРИЈА ЂОНДОВИЋ, дипл.
правник; 

2. РАДОВАН ВУКОСАВЉЕВИЋ, 
дипл.правник;



СЛУЖБЕНИ ЛИСТСтрана 80 Број 17     6. новембар 2014. године

2. МИЛОШ ВИШЊЕВАЦ - САВА КРСТИЋ-
ПОКРЕТ ЗА ПРЕПОРОД – УЈЕДИЊЕНИ 
РЕГИОНИ

3. ДЕЈАН ИЛИЋ  – Ивица Дачић-Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), 
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).

2. Ово Решење објавити у “Службеном листу 
општине Ковин”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-74/2014-I од  06. новембра 2014. 

године

 ПРЕДСЕДНИК
 Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

559.

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 56. 
став 5. 6. и 7. Закона о локалним изборима (“Сл.
гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС 
и 54/2011) и члана 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 
17/09)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, у 
09,45 сати,  д о н е л а      ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
СТЕВАНУ ЛОЈАНИЧИЋУ

I
 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Стевану Лојаничићу, биотехнологу, из Ковина, 
ул. С.Ковачевића 4, рођеном 1988. године, са 
изборне листе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 
– Александар Вучић, изабраном на изборима за 
одборнике Скупштине општине Ковин који су 
одржани 07. априла 2013. године.

II
 Ово Решење објавити  у “Службеном 
листу општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику престане 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
мандат се додељује првом следећем кандидату са 
исте изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника. Ставом 6. истог члана прописано 
је да се од кандидата пре потврђивања мандата 
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат. 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

I
 У члану I став 1. тачка 2. Одлуке о 
образовању Локалног савета за здравље мења се 
тако да уместо: 
 „ Марија Ђондовић, дипл.правник, из 
реда локалне самоуправе“ треба да стоји: 

 „ Никица Мрзић, економиста, из реда 
локалне самоуправе“. 

II 
 Мандат новоименованом члану 
Локаланог савета за здравље траје до краја 
мандата чланова именованих Решењем број 02-
17/2013-I од 03. јула 2013. године и Решењем број 
02-17/2013-I од 03. јула 2013. године .

III
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-36/2014-I од  06. новембра 2014. године

                                                                         
ПРЕДСЕДНИК

 Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

558.

 На основу члана 32. став 1. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, 
бр. 129/2007), члана 39. став 1. тачка 37. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 7. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној 06.11.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ 

ОДБОРА

1. У Верификациони одбор бирају се: 
 
1. ЗОРАН БОГУНОВИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА – Александар Вучић
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560.

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 56. 
став 5. 6. и 7. Закона о локалним изборима (“Сл.
гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС 
и 54/2011) и члана 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 
17/09)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, у 
09,46 сати,  д о н е л а      ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
МИЛАНКИ ДРАГАШ

I
 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Миланки Драгаш, пољопривредном техничару, 
из Ковина, ул. Ужичка 9, рођеној 1953. године, са 
изборне листе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 
– Александар Вучић, изабраном на изборима за 
одборнике Скупштине општине Ковин који су 
одржани 07. априла 2013. године.

II
Ово Решење објавити  у “Службеном листу 
општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику престане 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
мандат се додељује првом следећем кандидату са 
исте изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника. Ставом 6. истог члана прописано 
је да се од кандидата пре потврђивања мандата 
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат. 
 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању мандата 
одборника, на основу извештаја верификационог 
одбора, скупштина одлучује јавним гласањем. У 
гласању могу учествовати кандидати за одборнике 
којима су мандати додељени у складу са чланом 
43. овог Закона и који имају уверење изборне 
комисије јединице локалне самоуправе да су 
изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је да 
када Скупштина после конституисања одлучује 
о потврђивању мандата нових одборника, у 
гласању, поред одборника, могу учествовати и 
кандидати којима су мандати додељени у складу 
са чланом 48. овог Закона и који имају уверење 
изборне комисије јединице локалне самоуправе да 
су изабрани. 
 На седници Скупштине општине Ковин 
одржаној дана 06.11.2014. године формиран је 

 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању мандата 
одборника, на основу извештаја верификационог 
одбора, скупштина одлучује јавним гласањем. У 
гласању могу учествовати кандидати за одборнике 
којима су мандати додељени у складу са чланом 
43. овог Закона и који имају уверење изборне 
комисије јединице локалне самоуправе да су 
изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је да 
када Скупштина после конституисања одлучује 
о потврђивању мандата нових одборника, у 
гласању, поред одборника, могу учествовати и 
кандидати којима су мандати додељени у складу 
са чланом 48. овог Закона и који имају уверење 
изборне комисије јединице локалне самоуправе да 
су изабрани. 
 На седници Скупштине општине Ковин 
одржаној дана 06.11.2014. године формиран је 
Верификациони одбор за потврђивање мандата 
новог одборника. Верификациони одбор је у 
свом извештају предложио Скупштини општине 
Ковин, на основу уверења Изборне комисије о 
избору за одборника СО Ковин да потврди мандат 
одборнику Стевану Лајаничићу сходно члану 48. 
став 1. Закона о локалним изборима.
 Скупштина општине Ковин је на основу 
Извештаја Верификационог одбора јавним 
гласањем одлучила да потврди мандат наведеном 
одборнику.
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке донете у 
вези са потврђивањем мандата одборника може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке скупштине јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописана су акта која скупштина 
доноси. 
 С обзиром на наведено одлучено је као у 
диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог Решења допуштена је жалба Управном 
суду у року од 48 часова од доношења Решења 
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-66/2014-I од  06. новембра 2014. 

године
     

ПРЕДСЕДНИК
 Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
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II
 Ово Решење објавити  у “Службеном 
листу општине Ковин“. 

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику престане 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
мандат се додељује првом следећем кандидату са 
исте изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника. Ставом 6. истог члана прописано 
је да се од кандидата пре потврђивања мандата 
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат. 
 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању мандата 
одборника, на основу извештаја верификационог 
одбора, скупштина одлучује јавним гласањем. У 
гласању могу учествовати кандидати за одборнике 
којима су мандати додељени у складу са чланом 
43. овог Закона и који имају уверење изборне 
комисије јединице локалне самоуправе да су 
изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је да 
када Скупштина после конституисања одлучује 
о потврђивању мандата нових одборника, у 
гласању, поред одборника, могу учествовати и 
кандидати којима су мандати додељени у складу 
са чланом 48. овог Закона и који имају уверење 
изборне комисије јединице локалне самоуправе да 
су изабрани. 
 На седници Скупштине општине Ковин 
одржаној дана 06.11.2014. године формиран је 
Верификациони одбор за потврђивање мандата 
новог одборника. Верификациони одбор је у 
свом извештају предложио Скупштини општине 
Ковин, на основу уверења Изборне комисије о 
избору за одборника СО Ковин да потврди мандат 
одборнику Слободану Лацку сходно члану 48. 
став 1. Закона о локалним изборима.
 Скупштина општине Ковин је на основу 
Извештаја Верификационог одбора јавним 
гласањем одлучила да потврди мандат наведеном 
одборнику.
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке донете у 
вези са потврђивањем мандата одборника може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке скупштине јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописана су акта која скупштина 
доноси. 
 С обзиром на наведено одлучено је као у 
диспозитиву. 
 

Верификациони одбор за потврђивање мандата 
новог одборника. Верификациони одбор је у 
свом извештају предложио Скупштини општине 
Ковин, на основу уверења Изборне комисије о 
избору за одборника СО Ковин да потврди мандат 
одборнику Миланки Драгаш сходно члану 48. 
став 1. Закона о локалним изборима.
 Скупштина општине Ковин је на основу 
Извештаја Верификационог одбора јавним 
гласањем одлучила да потврди мандат наведеном 
одборнику.
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке донете у 
вези са потврђивањем мандата одборника може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке скупштине јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописана су акта која скупштина 
доноси. 
 С обзиром на наведено одлучено је као у 
диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог Решења допуштена је жалба Управном 
суду у року од 48 часова од доношења Решења 
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-67/2014-I од  06. новембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
 Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

     
561.

 На основу члана 48. став 1. и 6. члана 56. 
став 5. 6. и 7. Закона о локалним изборима (“Сл.
гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС 
и 54/2011) и члана 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 
17/09) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на 
седници одржаној дана 06.11.2014. године, у 09,47 
сати,  д о н е л а      ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
СЛОБОДАНУ ЛАЦКУ

I
 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Слободану Лацку, ратару, из Делиблата, ул. 
И.Л.Рибара 64, рођеном 1968. године, са изборне 
листе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – 
Александар Вучић, изабраном на изборима за 
одборнике Скупштине општине Ковин који су 
одржани 07. априла 2013. године.
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН

I
 МАРИЈИ ЂОНДОВИЋ, дипломираном 
правнику из Ковина, престаје функција секратара 
Скупштине општине Ковин, подношењем оставке, 
са 06.11.2014. године.

II
 Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-72/2014-I од  06. новембра 2014. 

године

  ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

564.

 На основу члана 40. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014-др.закон) и члана 55. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – 
пречишћен текст и 25/2013)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН

I
 РАДМИЛА СИКИМИЋ, дипломирани 
правник из Плочице, поставља се за секретара 
Скупштине општине Ковин, на период од четири 
године, са 07.11.2014. године.

II
 Решење објавити  у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-75/2014-I од  06. новембра 2014. године

     
  ПРЕДСЕДНИК 

 Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог Решења допуштена је жалба Управном 
суду у року од 48 часова од доношења Решења 
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-68/2014-I од  06. новембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
 Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

  
562.

 На основу члана 32. став 1. тачка 10. 
и члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. став 1. тачка 
11, члана 53. и 54. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –пречишћен 
текст и 25/2013)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН

I
 СРЂАН СТОЈАНОВИЋ, професор 
информатике из Ковина, бира се за заменика 
председника Скупштине општине Ковин, са 
06.11.2014. године.

II
 Заменик председника Скупштине 
општине Ковин функцију неће обављати на 
сталном раду. 

III
 Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-77/2014-I од  06. новембра 2014. 

године

  ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

563.

 На основу члана 32. став 1. тачка 11. и 20. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 39. став 
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст и 
25/203) и члана 37. став 2. и 3. и 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009).
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I
 ЛИДИЈИ СТОИЛКОВИЋ, би-
ротехничар из Баваништа, престаје функција 
члана Општинског већа општине Ковин због 
подношења оставке са 06.11.2014. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-41/2014-I од  06. новембра 2014. године

     
                               ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл. инж. пољ.

567.

 На основу члана 32. став 1. тачка 12., 
члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. став 1. 
тачка 13, члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст и 25/2013)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ КОВИН

I
 АЛЕКСАНДАР КОКОРА, дипломирани 
инжењер организационих наука, смер 
информациони системи, из Ковина, бира се 
за члана Општинског већа општине Ковин, са 
06.11.2014. године.

II
 Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-39/2014-I од  06. новембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК 
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

565.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и 
члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007), члана 70. став 
3. Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст и 25/2013) 
и члана 44. и 104. Пословника о раду Скупштине 
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 
17/2009),
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела јe

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН

I
 ПЕТРУ БОГУНОВИЋУ, професору 
физичке културе, из Ковина престаје функција 
члана Општинског већа општине Ковин због 
подношења оставке са 06.11.2014. године.

II
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-40/2014-I од  06. новембра 2014. године

     
                                 ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл. инж. пољ.

566.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и 
члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007), члана 70. став 
3. Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст и 25/2013) 
и члана 44. и 104. Пословника о раду Скупштине 
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 
17/2009),
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН
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I
 Решење о образовању Комисије за 
спровођење поступка јавног надметања за давање 
у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини ( у даљем тексту: Комисија) број 320-
32/2014-I од 11. јуна 2014. године („Службени  
лист општине Ковин“ бр. 9/2014, мења се у тачки 
II тако што се у Комисију:

- за ЧЛАНА КОМИСИЈЕ:

УМЕСТО: Марије Ђондовић, дипл.правник из 
Ковина, Трг Ослобођења 18
ИМЕНУЈЕ: Марко Бојовић, Ковин, Цара Лазара 
206.

II
 Мандат новоименованог члана Комисије 
траје до краја мандата Комисије  именоване 
Решењем број 320-32/2014-I од 11. јуна 2014..
године („Службени  лист општине Ковин“ бр. 
9/2014).

III
 Остале одредбе Решења о образовању  
Комисије  број 320-32/2014-I од 11. јуна 2014.
године, остају и даље на снази.

IV
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана 
од дана доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 320-92/2014-I од  06. новембра 2014. године

  ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

 
 
570.
  

На основу члана 54. став 2. и 3. и члана 55. 
став 3. и 4. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 
52/2011 и 55/2013) и члана 39. став 1. тачка 9а 
Статута општине Ковин („Сл. лист општине 
Ковин“, број 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
на седници одржаној дана 06.112014. године 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ПРЕДРАГ 
КОЖИЋ“ ДУБОВАЦ

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан 

Школског одбора ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац 

568.

 На основу члана 32. став 1. тачка 12., 
члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 39. став 1. 
тачка 13, члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен 
текст и 25/2013)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ КОВИН

I
 ВЛАДИМИР ТАСИЋ, доктор медицине, 
специјалиста гинекологије и акушерства, из 
Ковина, бира се за члана Општинског већа 
општине Ковин, са 06.11.2014. године.

II
 Решење објавити у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-38/2014-I од  06. новембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК 
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

569.

 На основу члана 2. Oдлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини („Сл. лист општине Ковин“бр. 
17/2006), члана 39.став 1. тачка 28. Статута 
општине Ковин (“Сл.лист општине  Ковин”, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 72. 
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.112014. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ  

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
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1. ТИХОМИР ВУКОСАВЉЕВИЋ 
из Плочице, представник локалне 
самоуправе.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 

одбора ОШ „Ђура Филиповић“ Плочица:

1. СЛАЂАН КРСТИЋ, из Плочице, 
представник локалне `       самоуправе. 

III
Мандат новоименованом члану Школског 

одбора из тачке II овог Решења траје до краја 
мандата Школског одбора ОШ „Ђура Филиповић“ 
Плочица именованог Решењем Скупштине 
општине Ковин, број 61-29/2014-I од 11. јуна 
2014. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-350/2014-I од  06. новембра 2014. године

                                                      
ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл. инж. пољ.

572.
  

На основу члана 54. став 2. и 3. и члана 
55. став 3. и 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
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 члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ 
И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ“ КОВИН

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови 

Школског одбора Гимназије и Економске школе 
„Бранко Радичевић“ Ковин пре истека мандата:

пре истека мандата, на захтев овлашћеног 
предлагача и због подношења оставке:

1. СЛАВКА ИВКОВИЋ из Ковина, из реда 
запослених.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац:

1. ВЕНЕРА АРСЕНОВ БОЈОВИЋ из 
Ковина, из реда запослених. 

III
Мандат новоименованом члану Школског 

одбора из тачке II овог Решења траје до краја 
мандата Школског одбора ОШ „Предраг Кожић“ 
Дубовац именованог Решењем Скупштине 
општине Ковин, број 61-28/2014-I од 11. јуна 
2014. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-61/2014-I од 06. новембра 2014. године

                                                                       
ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл. инж. пољ.

571.
 

На основу члана 54. став 2. и 3. и члана 
55. став 3. и 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
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 104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЂУРА 
ФИЛИПОВИЋ“ ПЛОЧИЦА

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан 

Школског одбора ОШ „Ђура Филиповић“ Плочица 
пре истека мандата, због подношења оставке:
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I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан 

Школског одбора Средње стручне школе „Васа 
Пелагић“ Ковин пре истека мандата, због 
подношења оставке:

1. ЈЕЛЕНА БАБИН из Баваништа, 
представник локалне самоуправе.

II
 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Средње стручне школе „Васа Пелагић“ 
Ковин:

1. АЛЕКСАНДРА ЈОРДАНОВ, из Ковина, 
представник локалне самоуправе. 

III
Мандат новоименованом члану Школског 

одбора из тачке II овог Решења траје до краја 
мандата Школског одбора Средње стручне школе 
„Васа Пелагић“ Ковин именованог Решењем 
Скупштине општине Ковин, број 61-32/2014-I од 
11. јуна 2014. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана 

од дана доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-545/2014-I од  06. новембра 2014. године

               ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл. инж. пољ.

574.
На основу члана 39. став 1. тачка 9а. 

Статута општине Ковин (“Сл.лист општине 
Ковин”, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013), 
члана 18. став 3. Одлуке о оснивању Установе 
Центар за социјални рад “Ковин” у Ковину (“Сл. 
лист општине Ковин”, број 12/2011 и 3/2014) 
и члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 17/2009)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела  је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
“КОВИН” КОВИН

I
 РАЗРЕШАВА СЕ председник Управног 
одбора Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин, 

1. ГОРАН ЛАЗОВИЋ из Ковина, 
представник локалне самоуправе.

2. СТЕВАН ЛОЈАНИЧИЋ, из Ковина, 
представник локалне самоуправе; 

3. ГОРАН ТОМАШЕВИЋ,  из Ковина, 
представник локалне самоуправе. 

II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 

одбора Гимназије и Економске школе „Бранко 
Радичевић“ Ковин:

1. ЛИДИЈА ЉИЉАНИЋ, из Ковина, 
представник локалне самоуправе;

2. САВА ИВКОВИЋ, из Ковина, 
представник локалне самоуправе; 

3. ЉИЉАНА БИРТАШЕВИЋ, из Ковина, 
представник локалне самоуправе.

III
Мандат новоименованим члановима 

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 61-26/2014-I од 11. јуна 2014. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана 

од дана доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 61-546/2014-I од  06.  новембра 2014. године

                                                     
ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл. инж. пољ.

573.
 

На основу члана 54. став 2. и 3. и члана 
55. став 3. и 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
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 члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ 

ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ КОВИН
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1. ЛОЛИТА РАДОВАНОВ, из Ковина, ул. 
Његошева бр. 18,  

РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника 
Управног одбора Установе културних делатности 
„Центар за културу“ Ковин, пре истека мандата, 
због подношења оставке.

II
 За председника Управног одбора Установе 
културних делатности „Центар за културу“ Ковин 
ИМЕНУЈЕ СЕ: 

1. ВАСА  ДОЛОВАЧКИ, из Баваништа, ул. 
Банатска 104

III
 Мандат  новоименованом председнику 
Управног одбора Установе културних делатности 
„Центар за културу“ Ковин траје до краја 
мандата Управног одбора именованог Решењем 
Скупштине општине Ковин број 022-15/2013-I од 
03. јула 2013. године.

IV
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Ковин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-29/2014-I од  06. нвоембра 2014. године
     

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

576.
     
 На основу члана 39. став 1. тачка 9а. 
Статута општине Ковин (“Сл.лист општине 
Ковин”, бр. 11/2012-пречишћен текст), члана 
18. став  2. Одлуке о оснивању Библиотеке “Вук 
Караџић” Ковин (“Сл.лист општина Панчево, 
Ковин и Опово”, бр. 2/95 и “Сл.лист општине 
Смедерево и Ковин”, бр. 9/03 и “Сл. лист општине 
Ковин”, број 3/2007 и 3/2011), а у вези са чланом 
26. став 3. Статута Библиотеке „Вук Караџић“ 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 22/2012) 
и члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 17/2009)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

пре истека мандата, због подношења оставке: 
  
 МИЛКА НОВОСЕЛ, из Мраморка, 2. 
Октобра 134.

II

 ИМЕНУЈЕ СЕ  председник Управног 
одбора Центра за социјални рад „Ковин“ Коивн: 

 НЕМАЊА ВУЈАСИНОВИЋ, из Ковина, 
Светог Саве 84

III
 Мандат  новоименованом председнику 
Управног одбора Установе социјалне заштине 
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин траје 
до краја мандата Управног одбора именованог 
Решењем Скупштине општине Ковин број 022-
9/2013-I од 03. јула 2013. године и Решењем број 
022-21/2014-I од 15. јула 2014. године.

IV
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Ковин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-30/2014-I од  06. новембра 2014. године

   
   

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

575.

На основу члана 39. став 1. тачка 9а. 
Статута општине Ковин (“Сл.лист општине 
Ковин”, бр. 11/2012-пречишћен текст), члана 23. 
став 2. Одлуке о оснивању Установе културних 
делатности “Центар за културу” Ковин (“Сл. 
лист општине Ковин”, број 3/2011) и члана 104. 
Пословника Скупштине општине Ковин (“Сл.
лист општине Ковин”, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014.. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

“ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ” КОВИН

I
 Председник Управног одбора Установе 
културних делатности „Центар за културу“ Ковин: 
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Караџић” Ковин (“Сл.лист општина Панчево, 
Ковин и Опово”, бр. 2/95 и “Сл.лист општине 
Смедерево и Ковин”, бр. 9/03 и “Сл. лист општине 
Ковин”, број 3/2007 и 3/2011), а у вези са чланом 
29. став 5. Статута Библиотеке „Вук Караџић“ 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 22/2012) 
и члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 17/2009)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА 
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ “ВУК 

КАРАЏИЋ” КОВИН

I
 Председник Надзорног одбора 
Библиотеке “Вук Караџић” Ковин: 

1. ПЕТАР ОРОЗОВИЋ, из Ковина, ул. 
29. Новембра 44

РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника 
Надзорног одбора Библиотеке “Вук Караџић” 
Ковин, пре истека мандата.

.
II

 За председника Надзорног одбора 
Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин ИМЕНУЈЕ 
СЕ: 

1. МАРИЈА СЕКУЛИЋ, из Баваништа,  
Жарка Зрењанина 12.

III
 Мандат  новоименованом председнику 
Надзорног одбора Библиотеке „Вук Караџић“ 
Ковин траје до краја мандата Надзорног одбора 
именованог Решењем Скупштине општине Ковин 
број 63-3/2013-I од 03. јула 2013. године.

IV
 Решење ступа на снагу осмог дана од 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Ковин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 63-11/2014-I од  06. новембра 2014. године

     
  ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ “ВУК 

КАРАЏИЋ” КОВИН

I
 Председник и члан Управног одбора 
Библиотеке “Вук Караџић” Ковин: 

1. МИЛАНКА ДРАГАШ, из Ковина, 
ул. Ужичка 9, председник

2. ДРАГАНА СТОЈАНОВСКИ, из 
Плочице, ул. Милоша Обилића 10,  
члан

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
председника и члана Управног одбора Библиотеке 
“Вук Караџић” Ковин, пре истека мандата, због 
подношења оставке.

.
II

 За председника и члана Управног одбора 
Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин ИМЕНУЈУ 
СЕ: 

1. МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ, из Ковина, 
ул. Михајла Пупина 8, председник; 

2. МИРЈАНА МИЛЕНКОВИЋ, из 
Ковина, ул. Лазе Жепше 24, члан.

III
 Мандат  новоименованом председнику и 
члану Управног одбора Библиотеке „Вук Караџић“ 
Ковин траје до краја мандата Управног одбора 
именованог Решењем Скупштине општине Ковин 
број 63-5/2013-I од 03. јула 2013. године.

IV
 Решење ступа на снагу осмог дана од 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Ковин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 63-12/2014-I од  06. новембра 2014. године
     
 ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

577.
    
 На основу члана 39. став 1. тачка 9а. 
Статута општине Ковин (“Сл.лист општине 
Ковин”, бр. 11/2012-пречишћен текст), члана 
20. став  1. Одлуке о оснивању Библиотеке “Вук 
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579.
  

На основу члана 39. став 1. тачка 9а. 
Статута општине Ковин (“Сл.лист општине 
Ковин”, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013), 
а у вези са чланом 9. и 11. Одлуке о оснивању 
туристичке организације општине Ковин (“Сл.
лист општине Ковин”, бр. 2/2007) и члана 104.  
Пословника Скупштине општине Ковин (“Сл.
лист општине Ковин”, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН

I
 РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора 
Туристичке организације општине Ковин:
 

1. ВОЈИН БАРБУЛОВИЋ, из Ковина, ул. 
Цара Лазара бр. 121.

II
 ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора 
Туристичке организације општине Ковин: 

1. СУЗАНА СПАСИЋ, из Гаја, ул. Драгише 
Матића 6.

III
 Мандат новоименованом члану Управног 
одбора Туристичке организације општине 
Ковин траје до истека мандата Управног одбора 
именованог Решењем Скупштине општине 
Ковин број 332-14/2013-I од 03. јула 2013. године 
и Решењем број 332-21/2014-I од  15. јула 2014. 
године

IV
 Решење ступа на снагу осмог дана од 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Ковин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 332-33/2014-I од  06. новембра 2014. године

    
ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

578.
  

На основу члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” 
бр.129/2007), члана 39. став 1.  тачка 9а. Статута 
општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013), чланом 22. 
Одлуке о оснивању Дома здравља Ковин Ковин 
(“Сл. лист општине Ковин” број 11/2014) и члана 
104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној  06.11.2014. године,  д о н е 
л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА ЗДРАВЉА 
КОВИН  КОВИН

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови Управног 

одбора Дома здравља Ковин Ковин  :

1. СРЂАН СТОЈАНОВИЋ, из 
Баваништа, ул. Вука Караџића 104

2. ТОМА СПАСИЋ, из Гаја, ул. 
Драгише Матића 6

II
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног 
одбора Дома здравља Ковин Ковин: 

1. МИОДРАГ ДЕСПОТОВИЋ, дипл.
инж.орг.рада, из Ковина, Змај Јовина 
15

2. ТОМА СПАСИЋ, из Гаја, ул. 
Драгише Матића 6.

III
 Мандат  новоименованом члану Управног 
одбора Дома здравља Ковин Ковин траје до краја 
мандата Управног одбора именованог Решењем 
Скупштине општине Ковин број 022-19/2013-I од 
03. јула 2013. године, Решењем број 022-26/2013-I 
од 30.9.2013. године и Решењем број 022-20/2014-
I  од 15. јула 2014. године.

IV
 Решење ступа на снагу осмог дана од 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Ковин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 022-28/2014-I од  06. новембра 2014. 

године
               

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 6. новембар 2014. године              Страна 91 Број 17

581.

На основу члана 54. став 2. и 3. и 55. став 
3. и 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013), члана 39. став 1. тачка 9а. Статута 
општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр. 
11/2012 – пречишћен текст и 25/2013), члана 17. 
Одлуке о оснивању Предшколске установе “Наша 
Радост” Ковин (“Сл.лист општина Панчево, Ковин 
и Опово”, бр. 17/92 и 12/93 , “Сл.лист општина 
Смедерево и Ковин”, бр. 14/2001 и 8/2002 и “Сл.
лист општине Ковин”, бр. 2/2004,15/2004 и 5/2005) 
и члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “НАША 

РАДОСТ” КОВИН

I
 Члан Управног одбора Предшколске 
установе „Наша Радост“ Ковин: 

1. МИРЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ, из Ковина, 
ул. Ратарска бр. 11,  

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Управног одбора Предшколске установе „Наша 
Радост“ Ковин, пре истека мандата, због 
подношења оставке.

II
 За члана Управног одбора Предшколске 
установе „Наша Радост“ Ковин ИМЕНУЈЕ СЕ: 

1. ВИОЛЕТА ОЦОКОЉИЋ, из Ковина, 
Трг Ослобођења 1/27.

III
 Мандат  новоименованом члану Управног 
одбора Предшколске установе „Наша Радост“ 
Ковин траје до краја мандата Управног одбора 
именованог Решењем Скупштине општине Ковин 
број 60-131/2013-I од 28. новембра 2013. године.

IV
 Решење ступа на снагу осмог дана од 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Ковин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 60-127/2014-I од  06. новембра 2014. 

године
    

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

580.

На основу члана 39. став 1. тачка 9а. 
Статута општине Ковин (“Сл.лист општине 
Ковин”, бр. 11/2012-пречишћен текст), а у вези 
са чланом 9. и 12. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације општине Ковин (“Сл.лист општине 
Ковин”, бр. 2/2007) и члана 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин (“Сл.лист општине 
Ковин”, бр. 17/2009)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН

I
 РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбор 
Туристичке организације општине Ковин:
 
 1. МАРКО СТОЈАНОВИЋ, из 
БаваништА, ул. Вукице Митровић бр. 86.

II
 ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора 
Туристичке организације општине Ковин:

 1. МАРКО БОЈОВИЋ, из Ковина, Цара 
Лазара бр. 206.

III
 Мандат  новоименованом члану 
Надзорног одбора Туристичке организације 
општине Ковин траје до краја мандата Надзорног 
одбора именованог Решењем Скупштине општине 
Ковин број 332-12/2013-I од 03. јула 2013. године.

IV
 Решење ступа на снагу осмог дана од 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Ковин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 332-34/2014-I од  06. новембра 2014. године
    

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
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IV
 Решење ступа на снагу осмог дана од 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Ковин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-27/2014-I од  06. новембра 2014. године

     
 ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

583.
  
 На основу члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013), 
члана 23. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног предузећа за дистрибуцију гаса са Законом 
о јавним предузећима („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 4/2013 и 3/2014) и члана 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009),
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ПОСЛОВЕ 
ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА „КОВИН-ГАС“ 

КОВИН

I
 РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора 
ЈП за дистрибуцију гаса „Ковин-гас“ Ковин: 

1. НИКОЛА МАТИЈЕВИЋ, из 
Ковина, ул. Трг Ослобођења бр. 3, 
представник локалне самоуправе; 

II
 ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора 
ЈП за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ 
Ковин:

1. СЛАВОЉУБ КНЕЖЕВИЋ, из 
Мраморка, Жарка Зрењанина 112, 
предствник локалне самоуправе.

III
 Мандат новоименованом члану чланова 
Надзорног одбора ЈП за дистрибуцију гаса „Ковин-
гас“ Ковин траје до краја мандата Надзорног 
одбора именованог Решењем Скупштине општине 
Ковин број 023-20/2013-I од 18. јуна 2013. године.

582.
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013), 
члана 24. 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 и 3/2014) 
и члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009),
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈП ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНУ 
ДЕЛАТНОСТ „КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ 

КОВИН

I
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и члан 
Надзорног одбора ЈП за комунално-стамбену 
делатност „Ковински комуналац“ Ковин : 

1. ДАРКО ВОЈВОДИЋ, из Ковина, ул. 
Уроша Предића бр. 8, представник 
локалне самоуправе - председник;

2. ВЕСНА ВОЈИНОВИЋ, из Ковина, 
ул. Цара Лазара 87/16, представник 
локалне самоуправе – члан. 

II
 ИМЕНУЈУ СЕ председник и члан 
Надзорног одбора ЈП за комунално-стамбену 
делатност „Ковински комуналац“ Ковин: 
 

1. ВУК ВУКОВИЋ из Ковина, ул. 
Соње Маринковић 8/23, представник 
локалне самоуправе – председник. 

2. АЛЕКСАНДАР ЂЕРИЋ, из 
Ковина, Димитрија Туцовића 14a, 
представник локалне самоуправе – 
члан. 

III
 Мандат новоименованом председнику 
и члану Надзорног одбора ЈП за комунално 
стамбену делатност „Ковински комуналац“ 
Ковин траје до краја мандата Надзорног одбора 
именованог Решењем Скупштине општине Ковин 
број 023-19/2013-I од 18. јуна 2013. године.
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585.
  
 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) и 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/14-др.закон), члана 39. став 1. тачка 6. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) 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 и 3/2014)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ 
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ – СУБВЕНИЦИЈЕ 
ЗА 2014. ГОДИНУ ЈП „КОВИНСКИ 

КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

I
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену 
Програма коришћења буџетске помоћи – 
субвенције за 2014. годину ЈП „Ковински 
комуналац“ Ковин. 

II
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-25/2014-I од  06. новембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

586.

 На основу члана 49. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/2012, 
116/2013-аутентично тумачење, 44/2014-др.
закон), члан 15. 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 и 15/2013), 
члана 18. Одлуке о усклађивању Статута Јавног 
предузећа за комунално стамбену делатност 
„Ковински комуналац“ Ковин са Законом о јавним 

IV
 Решење ступа на снагу осмог дана од 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Ковин”.
.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-28/2014-I од  06. новембра 2014. године

     
 ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

584.

 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) и 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/14-др.закон), члана 39. став 1. тачка 6. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) 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 и 3/2014)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ 

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП 
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА 

2014. ГОДИНУ 

I
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену 
Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ 
Ковин за 2014. годину. 

II
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-25/2014-I од  06. новембра 2014. године

     
ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
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 У складу са чланом 18. Одлуке о 
усклађивању Статута Јавног предузећа за 
комунално стамбену делатност „Ковински 
комуналац“ са Законом о јавним предузећима и 
оснивачким актом („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 20/2013) одлуку о расподели добити доноси 
Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност 
Скупштине општине Ковин. Део добити у висини 
од 30% усмерава се оснивачу и уплаћује се на 
рачун прописан за уплату јавних прихода. 
 У складу са чланом 39. став 1. тачка 
37. Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) 
прописана је надлежност Скупштине општине 
Ковин да обавља и друге послове утврђене 
законом и Статутом. 
 На седници Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Ковински комуналац“ одржаној 
дана 17.9.2014. године, донета је Одлука број 
18/2014-6 којом се распоређује остварена добит 
по Завршном рачуну за 2013. годину, у висини од 
88.573,44 динара, на покриће исказаног губитка 
из ранијих година. 
 Кумулирани губитак из ранијих година 
исказан у Билансу стања по Завршном рачуну за 
2013. годину износи 43.580.663,84 динара. 
 Передлаже се Скупштини општине 
Ковин доношење решења о давању сагласности 
на Одлуку о расподели добити Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Ковински комуналац“, број 
18/2014-6 на основу које ће се добит у износу од 
88.573,44 динара, распоредити за покриће губитка 
из ранијих година. 
                              

ОБРАЂИВАЧ ПРЕДЛАГАЧ
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН

587.
 На основу члана 39.став 1. тачка 32. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013) 
и члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 2/2007)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ 

ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН ЗА 2014. ГОДИНУ
I

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену 
Финансијског плана Туристичке организације 
општине Ковин за 2014. годину. 

предузећима и оснивачким актом („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 20/2013) и члана 39. став 
1. тачка 37. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 
25/2013)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
дана 06.11.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

1. Даје се сагласност на Одлуку 
Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Ковински комуналац“, број 18/2014-
6 од 17.9.2014. године о расподели 
добити по Завршном рачуну за 2013. 
годину. 

2. Надлежни орган оснивача сагласан 
је да се утврђена добит за 2013. 
годину у висини од 88.573,44 динара 
распореди за покриће исказаног 
губитка из ранијих година. 

3. Решење ступа на снагу осмог дана 
од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-26/2014-I од  06. новембра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

 
О б р а з л о ж е њ е 

 На основу члана 49. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење, 44/2014-
др.закон), прописано је да одлуку о расподели 
добити доноси Надзорни одбор Јавног предузећа 
уз сагласност оснивача. Одлуком из става 1. овог 
члана део средстава по основу добити усмерава 
се оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за 
уплату јавних прихода. 
 У складу са чланом 15. 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 и 15/2013) одлуком о рфасподели 
добити доноси Надзорни одбор Јавног предузећа 
уз сагласност Скупштине општине Ковин. Део 
добити у висини од 30% усмерава се оснивачу и 
уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних 
прихода. 
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589.

 На основу члана 30. 31. 32. 33. и 34. 
Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Сл.гласник РС“, бр. 18/2010) и Правилника о 
критеријумима за утврђивање мањег, односно 
већег броја деце од броја који се уписује у 
васпитну групу („Сл.гласник РС“, бр. 44/2011)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО 

МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ 
ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

„НАША РАДОСТ“ КОВИН

I
 У Предшколској установи „Наша Радост“ 
Ковин у радној 2014/2015. години формирају се 
васпитне групе са мањим, односно већим бројем 
деце: 
 а) Полудневни боравак
 1. Ковин I, Трг Жарка Зрењанина бр. 10, 
две васпитне групе са 19 и 18 деце; 
 2. Ковин II, Цара Лазара бр. 181, једна 
васпитна група са 19 деце, 
 3. Плочица, једна васпитна група са 14 
деце; 
 4. Скореновац, једна васпитна група са 
17 деце; 
 5. Гај, једна васпитна група са 32 деце; 
 6. Дубовац, једна васпитна група са 17 
деце; 
 7. Делиблато, једна васпитна група са 26 
деце; 
 8. Мраморак, једна васпитна група са 16 
деце; 
 9. Баваниште, две васпитне групе са 24 и 
24 деце и 
 10. Мало Баваниште, једна васпитна 
група са 6 деце. 

 б) Целодневни боравак
 1. Две васптине јаслене групе са 17 и 23 
деце; 
 2. Једна млађа васпитна група са 25 деце; 
 3. Једна млађа мешовита васпитна група 
са 20 деце; 
 4. Једна  средња васпитна група са 28 
деце; 
 5. Једна старија мешовита група са 28 
деце; 
 6. Једна старија васпитна група са 29 
деце; 
 7. Једна припремно предшколска група 
са 29 деце; 

II
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 332-25/2014-I од  06. новембра 2014. године

     
 ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

588.   

 На основу члана 32. став 1. тачка 8. и 20. 
и члана 52. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007), а у вези са 
чланом 13. Закона о предшколском васпитању 
и образовању („Сл.гласник РС“, бр. 18/2010), 
члана 39.став 1. тачка 8. и 37, члана 63. став 1. 
тачка 25. и члана 73. став 1. тачка 1. Статута 
општине Ковин  („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 104. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

НАЧИН И ПОСТУПАК УПИСА ДЕЦЕ У 
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „НАША 

РАДОСТ“ КОВИН

I
 ДАЈЕ СЕ сагласност на начин и 
поступак уписа деце у Предшколску установу 
„Наша Радост“ Ковин, који је уређен Статутом 
Предшколске установе број 561, који је усвојио 
Управни одбор ПУ „Наша Радост“ Ковин дана 
25.8.2014. године.

II
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана 
од дана доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 60-111/2014-I од  06. новембра 2014. године

     
 ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
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сати, а завршава се у 17,30 сати; 
 4. У објекту ПУ „Наша Радост“ у Улици 
Цара Лазара бр. 181 у Ковину, радно време у првој 
смени у васпитној групи у полудневном боравку 
почиње од 07,30 до 12,30 сати, а у другој смени од 
12,30 до 17,30 сати и у целодневном боравку од 
06,00 до 16,30 сати; 
 5. Радно време у насељеним местима, 
у основним школама, у васпитним групама са 
полудневним боравком је од 07,30 до 12,30 сати. 
 Задужује се директор ПУ „Наша Радост“ 
Ковин да изврши прерасподелу радног времена 
радника у оквиру утврђеног радног времена, а у 
складу са Законом. 

III
 За реализацију Годишњег плана рада 
ПУ „Наша Радост“ Ковин у буџету Општине 
обезбеђују се средства у висини 80% од економске 
цене по детету, укључујући средства за плате, 
накнаде и друга примања, социјалне доприносе на 
терет послодавца за 43,60 запослена, отпремнине, 
као и помоћ запослених у Предшколској установи 
и остале текуће расходе, стручно усавршавање, 
превоз запослених, превоз деце и њихових 
пратилаца до установе по Закону, капиталне 
издатке, заштиту и безбедност деце и друге текуће 
расходе осим оних за које се средства обезбеђују у 
буџету Републике Србије. 

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 60-47/2014-I од 06. новембра 2014. године
     
 

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

 8. Једна припремно предшколска 
мешовита група са 25 деце; 
 9. Једна мешовита васпитна група у 
објекту код Гимназије са 30 деце. 

II
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 60-47/2014-I од 06. новембра 2014. године
     
 ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

590.

 На основу члана 80. 89. и 159. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013), члана 17. и 35. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Сл.гласник РС“, бр. 
18/2010), члана 39. став 1. тачка 8. и 32. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 104. 
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„НАША РАДОСТ“ КОВИН ЗА РАДНУ 
2014/2015. ГОДИНУ

I
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план 
рада Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин 
за радну 2014/2015. годину. 

II
 У складу са Годишњим планом рада ПУ 
„Наша Радост“ Ковин за радну 2014/2015. годину 
утврђује се радно време ПУ „Наша Радост“ 
Ковин: 
 1. Радно време Предшколске установе 
„Наша Радост“ Ковин, почиње у 05,30 сати и 
завршава у 20,00 сати; 
 2. Радно време у целодневном боравку 
почиње у 06,00 сати, а завршава се у 16,30 сати; 
 3. У објекту матичне зграде ПУ „Наша 
Радост“ у васпитним групама са полудневним 
боравком радно време почиње у 07,30 а завршава 
се у 12,30 сати, у другој смени почиње у 12,30 
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592.

 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 
и 108/2013), члана 60. став 1. тачка 11. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 15. 
став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за 2014. 
годину („Сл.лист општине Ковин“, бр. 25/2013, 
5/2014 и 14/2014) као наредбодавац буџета
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 1. Део средстава текуће буџетске резерве 
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о 
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео 
3. глава 3.29. функционална класификација 160, 
позиција 363, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 25.000,00 динара, на име РК 
„Гај“ из Гаја. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 
3.26. – Дотације невладиним организацијама, 
функционална класификација 810, позиција 356, 
економска класификација 481 – Спортски савез 
општине Ковин, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин број 840-119640-11, на рачун Спортског 
савеза, број 840-414763-58. 
 Спортски савез ће средства дозначити 
крајњем кориснику – РК „Гај“ из Гаја на текући 
рачун 160-404407-34.
 3. Корисник ових средстава је у обавези 
да средства користи наменски – за намене за које 
се иста одобравају, и 8 дана по утрошку средстава 
достави извештај о утрошеним средствима. 
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске управе 
Ковин. 

Број: 40-578/2014-II
У Ковину, 29. октобар 2014. године
      

ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН

591.

 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став 
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст 
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету 
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 25/2013, 5/2014 и 14/2014) 
као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 1. Део средстава текуће буџетске резерве 
буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о 
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео 
3, глава 3.29. функционална класификација 160, 
позиција 363, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, одобравам 
средства у износу од 50.000,00 динара, на име 
Стоилковић Лидије из Баваништа, за потребе 
лечења. 
 2. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
336, економска класификација 472 - Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета – проширена права, 
са жиро рачуна буџета општине Ковин, број 840-
119640-11, на рачун Центра за социјални рад 
Ковин број 840-341661-47.
 Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин 
ће средства дозначити крајњем кориснику.
 3. Корисник ових средстава је у обавези 
да средства користи наменски – за намене за које 
се иста одобравају, и 8 дана по утрошку средстава 
достави извештај о утрошеним средствима.
 4. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске управе 
Ковин. 

Број: 40-577/2014-II
У Ковину, 07. октобар 2014. године
      

ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
КОВИН

594.

 На основу члана 63. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној 30.10.2014. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
НАДЗОРА НАД СПРОВОЂЕЊЕМ РАДОВА У 

БЛОКУ 119

I
 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за вршење 
надзора над спровођењем радова у Блоку 119 у 
саставу: 

1. БОЈАН ЂУРАШИНОВ, председник 
Комисије; 

2. ЗОРА МИЛАДИНОВИЋ, члан 
Комисије; 

3. ДАНКО ЛОВИЋ, члан Комисије.

II
 Комисија из тачке I овог Решења има 
следеће задатке: 

- контрола извођења радова; 
- контрола извођења квалитета радова; 
- контрола утрошка средстава. 

III
 Председник и чланови Комисије имају 
право на накнаду за рад у висини од 5% просечне 
бруто зараде исплаћене у Републици Србији 
према последњем податку Републичког завода за 
статистику. Право на накнаду остварује се за сваки 
дан рада према евиденцији коју води председник 
Комисије. 

IV
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-35/2014-III од 30. октобра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

593.

 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-исправка и 108/2013), члана 60. став 
1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст 
и 25/2013) и члана 15. став 3. Одлуке о буџету 
општине Ковин за 2014. годину („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 25/2013, 5/2014 и 14/2014) 
као наредбодавац буџета 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 1. ОДОБРАВА се исплата средстава 
текуће буџетске резерве буџета општине Ковин 
у износу од 10.000,00 динара, Каличанин 
Томиславу из Мраморка, Муслиманска бр. 18, за 
куповину лекова, на основу захтева од 30.10.2014. 
године.
 2. Средства текуће буџетске резерве 
буџета општине Ковин, утврђена су Одлуком о 
буџету општине Ковин за 2014. годину, раздео 
3. глава 3.29. функционална класификација 160, 
позиција 363, економска класификација 499 – 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА.
 3. Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 3. глава 3.21 
– Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин, 
функционална класификација 090, позиција 
336, Накнаде за социјалну заштиту из буџета -  
проширена права, са жиро рачуна буџета општине 
Ковин, број 840-119640-11, на рачун Центра за 
социјални рад Ковин број 840-341661-47, како 
би се иста дозначила кориснику на рачун.
 4. Корисник ових средстава је у обавези 
да средства користи наменски – за намене за 
које се иста одобравају.
 5. Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске управе 
Ковин. 

Број: 40-577/2014-II
У Ковину, 07. октобар 2014. године
      

ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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дан рада према евиденцији коју води председник 
Комисије. 

IV
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 023-29/2014-III од 30. окторбра 2014. године

    ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

596.

 На основу члана 63. став 1. тачка 25. 
Статута општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“; бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 30.10.2014. 
године, д о н е л о    ј е 

З А К Љ У Ч А К 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА БРОЈ 
463-43/2014-IIIОД 15.10.2014. ГОДИНЕ

1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ 
Одлука Општинског већа општине 
Ковин о преносу права коришћења 
непокретности у јавној својини 
пољопривредној стручној служби 
„Ковин – у процесу оснивања, број 
463-43/2014-III од 15.10.2014. године.

2. Овај Закључак објавити у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 463-45/2014-III od 30. октобра 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
                                          Душан Петровић

595.

 На основу члана 63. Статута општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 30.10.2014. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА ЈАВНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ „КОВИН-ГАС“ КОВИН

I
 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за избор 
стратешког партнера за Јавно предузеће „Ковин-
гас“ Ковин у саставу: 

1. ЗОРАН НИКОЛИЋ, дипл.правник, 
председник Комисије; 

2. ВЛАДИМИР МИЛОЈЕВИЋ, дипл.
инжењер машинства, члан Комисије; 

3. МАРА ЖЕПША, дипл.економиста, 
члан Комисије; 

4. ОЛГА ЂАПИЋ, дипл.правник, члан 
Комисије; 

5. ДАНКО ЛОВИЋ, приватни 
предузетник, члан Комисије. 

II
 Комисија из тачке I овог Решења има 
следеће задатке: 

- испитивање могућности за статус 
предузећа од 01. јануара 2015. године 
када на снагу ступа либерализација 
тржишта гаса у Републици Србији; 

- проналажење стратешког партнера 
за решавање проблематике Јавног 
предузећа „Ковин-гас“ Ковин у 
наредном периоду; 

- утврђивање интереса локалне 
самоуправе за наставак дистрибуције 
гаса на територији општине Ковин; 

- решавање питања утврђивања 
статуса имовинско-правних односа 
дистрибутивне мреже на територији 
општине Ковин; 

- утврђивање статуса и заштита 
интереса запсолених у ЈП „Ковин-
гас“ Ковин.

III
 Председник и чланови Комисије имају 
право на накнаду за рад у висини од 5% просечне 
бруто зараде исплаћене у Републици Србији 
према последњем податку Републичког завода за 
статистику. Право на накнаду остварује се за сваки 
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