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Službeni list
OPŠTINE KOVAČICA
Godina XL
Broj 4

25. jun 2019. Godine
Kovačica

Godišnja pretplata 1500 din.
Cena primerka 150 din.

40.
Na osnovu člana 77. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09 i 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13 ispr,
108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/18) i čl. 32. stav 1. tačka 3. i čl. 32. stav 1. tačka 2. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), i člana 20. Statuta opštine Kovačica („Sl. list opštine
Kovačica”, broj 28/19), a na predlog Opštinskog veća opštine Kovačica, Skupština opštine Kovačica na sednici održanoj dana
25.06.2019. godine donela je

ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA
OPŠTINE KOVAČICA ZA 2018. GODINU
I OPŠTIN DEO
Član 1.
Ovom skupštinskom odlukom utvrđuju se ukupno ostvareni prihodi i primanja, ukupno izvršeni rashodi i izdaci,
finansijski rezultat i račun finansiranja budžeta opštine Kovačica za 2018. Godinu.
Član 2.
Utvrdjuju se ukupni prihodi i primanja sa novčanim sredstvima prenetim iz prethodne godine i ukupni rasnodi i izdaci
budžeta opštine Kovačica u 2018. godini u sledećim iznosima:
1. Ukupno ostvareni prihodi i primanja u 2018. godini sa prenetim sredstvima iz 2017. godine u 2018. godinu
iznose 801.732.708,80 dinara.
2. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci budžeta za 2018. godinu iznose 777.521.850,34 dinara.
3. Razlika (1-2) iznosi 24.210.858,46 dinara.
Član 3.
Prihodi, primanja i preneta sredstva iz prethodne godine u budžetu opštine Kovačica iznose 801.732.708,80 dinara a
prema ekonomskoj klasifikaciji ostvarenje po vrednosti i strukturalno dato je u sledećem tabelarnom pregledu:

Ostvarenje Plana prihoda i primanja budžeta za 2018. godinu
- po Rebalansu III
Ostvarenje Plana prihoda i primanja budžeta za 2018. godinu - po rebalansu III
ek.kl.

PLAN PRIHODA

Rebalans III

Ostvarenje

% ostv

Str. %

1

2

3

4

5

6

321000

Preneta sredstva

41.436.611,07

41.436.611,07

100,00

5,17

321000

UKUPNO

41.436.611,07

41.436.611,07

100,00

5,17

711000

POREZ NA DOHODAK, DOBIT I
KAPIT.DOBITKE

711110

Porez na zarade

163.500.000,00

143.351.170,80

87,68

17,88
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711140
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18.000.000,00

15.836.554,06

87,98

1,98

Porez na prihode od imovine-polj.i
šumarstvo

1.000.000,00

773.281,98

77,33

0,10

711180

Samodoprinos

1.700.000,00

2.028.415,64

119,32

0,25

711190

Ostali porezi na dohodak

21.300.000,00

23.643.023,41

111,00

2,95

205.500.000,00

185.632.445,89

90,33

23,15

UKUPNO
712000

POREZ NA FOND ZARADA

712112

Porez na fond zarada ostalih zaposlenih

0,00

83,68

UKUPNO

0,00

83,68

75.000.000,00

77.639.334,70

103,52

9,68

3.000.000,00

2.555.685,69

85,19

0,32

31.500.000,00

28.431.920,90

90,26

3,55

109.500.000,00

108.626.941,29

99,20

13,55

1.000,00

1,72

0,17

0,00

200.000,00

235.184,87

117,59

0,03

14.100.000,00

11.692.539,00

82,93

1,46

500.000,00

416.275,80

83,26

0,05

2.500.000,00

2.476.500,96

99,06

0,31

500.000,00

143.350,00

28,67

0,02

713000

POREZ NA IMOVINU

713120

Porez na imovinu

713311

Porez na nasledje i poklon

713420

Porez na kapitalne transakcije
UKUPNO

714000

POREZ NA DOBRA I USLUGE

714420

Komunalna taksa za držanje muzičkih
uredjaja

714430

Kom. Taksa za reklamne panoe

714510

Takse i naknade za motorna vozila

714543

Naknada za promenu namene
obradivog polj zemljišta

714549

Naknada za zagadjivanje životne
sredine

714550

Boravišna taksa

714562

Posebna naknada za zašt. životne
sredine

15.500.000,00

17.577.648,59

113,40

2,19

UKUPNO

33.301.000,00

32.541.500,94

97,72

4,06

716000

DRUGI POREZI

716110

Komunalna taksa na firmu

8.000.000,00

4.869.689,08

60,87

0,61

716110

UKUPNO

8.000.000,00

4.869.689,08

60,87

0,61

733000

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA
VLASTI

733141

Nenamenski transfer od drugih nivoa
vlasti

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

733154

Tekući namenski transfer od Republike

5.647.121,16

35.141.032,96

622,28

4,38

733156

Tekući nam.transferi od RS

24.425.179,00

31.513.189,16

129,02

3,93

733158

Tekući nenamenski transferi opštini

225.436.320,00

225.436.320,00

100,00

28,12

733251

Kapitalni namenski transfer od
Republike u korist nivoa opštine

10.141.032,96

0,00

0,00

733252

Kapitalni transferi

64.030.132,24

56.349.297,33

88,00

7,03

349.679.785,36

348.439.839,45

99,65

43,46

UKUPNO
741000

PRIHOD OD IMOVINE
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Naknada za korišć min sirovina

741522

Naknada za korišćenje polj.zemljišta

741526
741531
741532
741534
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200.000,00

149.624,00

74,81

0,02

20.000.000,00

15.007.464,32

75,04

1,87

Nakn.za korišćenje šuma

270.000,00

274.728,03

101,75

0,03

Kom.taksa za korišć.prostora na javnim
površinama

750.000,00

1.086.338,34

144,85

0,14

50.000,00

24.175,00

48,35

0,00

3.000.000,00

3.812.055,12

127,07

0,48

24.270.000,00

20.354.384,81

83,87

2,54

Komunalna taksa za parkiranje
Naknada za korišćenje
gradjev.zemljišta
UKUPNO

740000

PRODAJA DOBARA I USLUGA

742126

Naknada po osnovu konverzije prava
korišćenja u pravo svojine

0,00

4.566,20

742152

Prihod od dav. u zakup, tj.korišćenje
dr.svojine

9.000.000,00

7.057.206,18

78,41

0,88

742153

Zakup građ.zemljišta

900.000,00

1.216.397,00

135,16

0,15

742154

Naknada od konverzije

25.000,00

6.717,00

26,87

0,00

0,00

9.634,00

10.000.000,00

7.148.272,04

71,48

0,89

742156

Prihodi od davanja u zakup nepokr. u
opšinskoj svojini
Prihodi ostvareni po osnovu pružanja
usluga boravka dece u predškolskim
ustanovama

742251

Opštinske administrativne takse

600.000,00

550.190,00

91,70

0,07

742255

Taksa za ozakonjenje objekata

600.000,00

707.750,00

117,96

0,09

742351

Prihod opštinske uprave

1.100.000,00

661.998,50

60,18

0,08

22.225.000,00

17.362.730,92

78,12

2,17

4.100.000,00

4.259.622,00

103,89

0,53

50.000,00

25.000,00

50,00

0,00

4.150.000,00

4.284.622,00

103,24

0,53

742155

UKUPNO

743000

NOVČANE KAZNE I ODUZETA
IMOVINSKA KORIST

743324

Kazne za saobraćajne prekršaje

743353

Mandatne kazne
UKUPNO

744151

744251

0,00

TEKUĆI DOBR.TRANSF.OD FIZ.I
PRAV.LICA
Tekući dobrovoljni transferi od fiz. I pr.
Lica
Kapitalni dobrovoljni transfer od
fizičkih i pravnih lica u korist nivoa
opštine

0,00

0,00

1.481.000,00

1.481.000,00

100,00

0,18

UKUPNO

1.481.000,00

1.481.000,00

100,00

0,18

745000

MEŠOVITI I NEODREDJENI
PRIHODI

745151

Ostali prihodi opštine-Prihodi OU

2.376.603,57

1.198.990,57

50,45

0,15

UKUPNO

2.376.603,57

1.198.990,57

50,45

0,15

771000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA
REFUNDACIJU RASHODA
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Memorandumske stavke za refundaciju
rashoda

700.000,00

655.845,90

93,69

0,08

UKUPNO

700.000,00

655.845,90

93,69

0,08

50.000,00

38.480,40

76,96

0,00

PRODAJA NEPOKRETNOSTI U
KORIST OPŠTINA
811153

Prim.od otplate stanova

841151

Primanja od prodaje nepokretnosti u
korist nivoa opština

80.000.000,00

812.750,00

1,02

0,10

UKUPNO

80.050.000,00

851.230,40

1,06

0,11

911000

PRIMANJA OD DOMAĆIH
ZADUŽIVANJA

911451

Primanja od kredita

84.000.000,00

33.996.792,80

40,47

4,24

UKUPNO

84.000.000,00

33.996.792,80

40,47

4,24

966.670.000,00

801.732.708,80

82,94

100,00

UKUPNO PRIHODI

Član 4.
Ukupni rashodi i izdaci budžeta opštine Kovačica za 2018. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja
iznose 777.521.850,34 dinara.
Tabelarni pregled plan rashoda i izdataka - prema ekonomskoj klasifikaciji - Rebalans III za 2018. Ggodinu
PLAN RASHODA
K-to

Naziv konta

1

2

410

RASHODI ZA ZAPOSLENE

411

Plate dodaci i naknade zaposlenima

412

Soc.doprinosi na teret poslodavca

413

Naknade u naturi

Rebalans III

Izvršenje

% izvr.

3

4

5

117.618.800,00

108.633.694,51

92,36

21.325.200,00

19.490.126,07

91,39

750.000,00

735.850,00

98,11

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.336.000,00

636.708,64

47,66

415

Naknade za zaposlene-prevoz

4.545.000,00

3.909.081,91

86,01

416

Bonusi, nagrade, jub. nagrade

687.500,00

687.048,78

99,93

146.262.500,00

134.092.509,91

91,68

48.832.218,76

43.482.465,83

89,04

UKUPNO
420

KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA

421

Stalni troškovi

422

Troškovi putovanja

1.704.000,00

961.014,46

56,40

423

Usluge po ugovoru

163.729.995,65

141.081.476,36

86,17

424

Specijalizovane usluge

54.671.660,09

32.617.788,29

59,66

425

Tekuće popravke i održavanje

15.851.939,50

13.694.830,61

86,39

426

Materijal

15.131.503,35

13.072.338,31

86,39

299.921.317,35

244.909.913,86

81,66

UKUPNO
440

OTPLATA KAMATA

441

Kamate na kredite

4.400.000,00

3.390.638,31

77,06

UKUPNO

4.400.000,00

3.390.638,31

77,06

450

SUBVENCIJE

451

Subvencije javnih nefinansijskim korpor.

15.141.032,96

14.641.032,96

96,70

UKUPNO

15.141.032,96

14.641.032,96

96,70

460

DOTACIJE I TRANSFERI
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463

Transferi oslalim nivoima vlasti

464

Transferi oslalim nivoima vlasti

104.157.700,00

UKUPNO

25.jun 2019.

98.351.295,28

94,43

35.246.681,00

32.487.741,59

92,17

139.404.381,00

130.839.036,87

93,86

465

OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI

465

ostale tekuće dotacije i transferi

16.438.000,00

15.141.013,87

92,11

UKUPNO

16.438.000,00

15.141.013,87

92,11

470

SOCIJALNA POMOĆ

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

37.124.196,36

33.758.325,91

90,93

UKUPNO

37.124.196,36

33.758.325,91

90,93

21.856.616,16

21.552.950,24

98,61

421.500,00

344.061,22

81,63

17.626.286,11

17.146.352,87

97,28

4.000.000,00

2.887.333,61

72,18

43.904.402,27

41.930.697,94

95,50

Sredstva rezerve

2.024.672,53

0,00

0,00

UKUPNO

2.024.672,53

0,00

0,00

237.419.729,53

143.233.275,53

60,33

4.500.468,00

3.219.234,18

71,53

499.000,00

498.950,00

99,99

30.300,00
242.449.497,53

30.300,00
146.981.759,71

100,00
60,62

480

OSTALI RASHODI

481

Donacije nevladinim organizacijama

482

Porezi, kazne i takse

483

Novčane kazne

484

Naknada štete po rešenju sudova
UKUPNO
ADMINISTR. TRANSF. IZ BUDŽ.OD
DIR.IND.KORISNIKA

499
510

OSNOVNA SREDSTVA

511

Izgradnja objekata

512

Mašine i oprema

513

Ostale nekretnine i oprema

515

Nematerijalna imovina
UKUPNO

610

OTPLATA GLAVNICE

611

Otplata kredita-glavnica

19.600.000,00

11.836.921,00

60,39

UKUPNO

19.600.000,00

11.836.921,00

60,39

966.670.000,00

777.521.850,34

80,43

UKUPNI RASHODI

Član 4.
U Bilansu stanja na dan 31. decembra 2018. godine (Obrazac 1 KRT-a) utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od
34.907.202 hiljada dinara i ukupna pasiva u iznosu od 37.421.716 hiljada dinara, kao i vanbilansna aktiva u ukupnom iznosu od
1.082 hiljada dinara i vanbilansna pasiva u ukupnom iznosu od 1.082 hiljada dinara.
u hiljadama dinara
Opis

Oznaka OP

Iznos

Struktura u %

AKTIVA
Nefinansijska imovima

OP 1001

34.907.202

98,04

Finansijska imovina

OP 1028

699.620

1,96

0UKUPNA AKTIVA

35.606.822

100,00

PASIVA
Obaveze

OP 1074

366.783

1,16

Kapital

OP 1218

35.240.039

98,84

35.606.822

100,00

UKUPNA PASIVA
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Član 5.
U Bilansu prihoda i rashoda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine (Obrazac 2 KRT-a) utvrđeni su
sledeći iznosi i to:
u hiljadama dinara
Opis

Red. br. obrasca 2

Iznas

1. ukupno ostvareni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske
imovine

OP2001

738.476

2. ukupno izvršeni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

OP2131

774.079

3. manjak prihoda i primanja – budžetski suficit (red.br. 1 – red.br. 2)

OP 2347

35.603

4. Korigovanje viška, odnosno manjka prihoda i primanja:
4a) Uvećanje za uključivanje:

64-695

- dela neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji
je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine (OP2349);

7

- dela novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku
nefinansijske imovine (OP2350);

0

- dela prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za
pokriće rashoda I izdataka tekuće godine (OP2351);

30.691

- iznosa rashoda I izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz
kredita (OP2352)

33.997

- iznosa privatizacionih primanja korišćenja za pokriće rashoda i
izdataka tekuće godine (OP2353).

0

4b) umanjen za uključivanje izdataka:

0

- utrošenih sredstava tekućih prihoda i primanja od prodaje
nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima (OP2355);

11.837

- utrošenih sredstava tekućih prihoda i primanja od prodaje
nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine (OP2356);

0

4c) višak prihoda i primanja (OP2357)

17.255

Prema konsolidovanom obrascu Bilans prihoda i rashoda (Obrazac 2 KRT-a) stvareni je višak prihoda, odnosno suficit
17.255 hiljada dinara. a ukoliko se uključe i iznos rashoda i izdataka finansiranih iz kredita i otplatu obaveza po kreditima višak
prihoda i primanja – suficit (OP2357) iznosi 17255 hiljade dinara.
Član 6.
Ostvareni višak prihoda i primanja – suficit (konsolidovani) iz člana 5. ove Odluke u iznosu od 17.255 hiljada dinara,
prenosi se u narednu godinu i sastoji se iz:
- dela neraspoređenog viška prihoda i primanja – suficita budžeta u iznosu od 17.255 hiljada dinara
Član 7.
U Izveštaju o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine (Obrazac 3 KRTa), utvrđena su ukupna primanja u iznosu od 34.848 hiljada dinara, ukupni izdaci u iznosu od 159.157 hiljada dinara, i manjak
primanja u iznosu od 124.309 hiljada dinara.

Strana 234 Broj 4

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

25.jun 2019.

u hilj. dinara
iznos

Ek.
Klas.

2018. godina

Opis
PRIMANJA

810000

Primanja od prodaje osnovnih sedstava

841000

Primanja od prodaje zemljišta

910000

38
813

Primanja od zaduživanja

33.997

Ukupna primanja

34.848

IZDACI
510000

Osnovna sredstva

147.320

610000

Otplata glavnice

11.837

Ukupni izdaci

159.157

Manjak primanja

124.309

Član 8.
U Izveštaju o novčanim tokovima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine (Obrazac 4 KRT-a) utvrđeni su
ukupni novčani prilivi u iznosu od 772.473 hiljada dinara, ukupni novčani odlivi u iznosu od 785.916 hiljada dinara. Saldo
gotovine na dan 31.12.2018 u iznosu od 29.809 hiljada dinara.
Tabelarni pregled: Izveštaj o novčanim tokovima
u hilj. dinara
iznos
Ek. Klas.

Opis

2018. godina

NOVČANI PRILIVI
700000

Tekući prihodi

800000

Tekuća primanja
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske
imovine

900000

737.625
851
33.997

Ukupna novčani prilivi

772.473

NOVČANI ODLIVI
400000

Tekući rashodi

626.759

500000

Izdaci za nefinansijsku imovinu

147.320

600000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske
imovine

11.837

Ukupni novčani odlivi

785.916

Manjak novčanih sredstava

13.443

Saldo gotovine na kraju godine

29.809

Član 9.
U Izveštaju o izvršenju budžeta u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine (Obrazac 5 KRT-a), utvrđena je
ukupna razlika između ukupnih prihoda i primanja (manjak novčanih priliva) u iznosu od 13.443 hiljada dinara, između ukupnih
prihoda i primanja u iznosu od 772.473 hiljada dinara i ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 785.916 hiljada dinara. Razlike su
utvrđene po nivoima finansiranja iz: Republike, Autonomne pokrajine, opštine i donacija.
u hilj. dinara
Ek. kl.

Opis

Oznaka OP

iznos

700000

Tekući prihodi

5002

737.625

710000

Porezi

5003

331.670

730000

Donacije, pomoći i transferi

5057

353.212

Strana 235 Broj 4

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

25.jun 2019.

740000

Drugi prihodi

5069

52.087

770000

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

5094

656

800000

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

5106

851

810000

Primanja od prodaje osnovnih sredstava

5107

38

840000

Primanja od prodaje prirodne imvine

5124

813

900000

Primanja od zaduživanja

5131

33.997

Ukupni prihodi i primanja

772.473

400000

Tekući rashodi

5173

626.759

500000

Izdaci za nef. imovinu

5341

147.320

600000

Izdaci za otplatu glavnice

5387

11.837

Ukupni rashodi i izdaci

785.916

Ostvarena razlika između primljenih i utrošenih sredstava
Oznaka
OP

Br.
konta

Ostvareni prihodi, primanja i
rashodi i izdaci (RS, APV,
opština, donacija)

Opis

5436

Tekući prihodi i primanja (5001)

738.476

5437

Tekući rashodi i izdaci (5172)

774.079

5438

Višak prihoda i primanja

5439

Manjak prihoda i primanja

35.603

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske
imovine

33.997

5440

900000

5441

600000

5442
5444

0

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske
imovine
Višak primanja (5440-5441 ) – razlika između
klase 9 i klase 6
Manjak novčanih priliva (5435-5171)

11.837
22.160
13.443

Član 10
Ukupni budžetski suficit i ukupni fiskalni suficit budžeta opštine Kovačica za 2018. godinu utvrđeni su u sledećim
iznosima, i to:
Budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit budžeta opštine Kovačica za 2018. godinu
u dinarima
OPIS

ek. klasif.

Plan 2018

Ostvarenje u
2018.

Razlika
%

1

2

3

4

5

3+7+8+9

966.500.000,00

801.732.708,00

82,95

I UKUPNA SREDSTVA (II+III)
II UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA
(1+2+3)

7+8+9

925.063.388,93

760.296.098,00

82,19

1. TEKUĆI PRIHODI

7

761.013.388,93

725.448.075,00

95,33

2. Primanja od prodaje nefinansijske
imvine

8

80.050.000,00

851.230,00

1,06

3. Primanja od zaduživanja i prodaje
finansijske imovine

9

84.000.000,00

33.996.793,00

40,47
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3.1. Primanja od prodaje finansijske
imovine

92

III PRENETA SREDSTVA

3

41.436.611,07

41.436.610,00

100,00

4+5+6

966.500.000,00

777.521.850,00

80,45

4. Tekući rashodi

4

704.450.502,47

621.616.522,00

88,24

3. Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

242.449.497,53

144.068.407,00

59,42

6. Izdaci za otplatu glavnice i nabavku
finansijske imovine

6

19.600.000,00

11.836.921,00

60,39

6.1. Nabavka finansijske imovine

62

0,00

24.210.858,00

IV UKUPNI RASHODI I IZDACI
(4+5+6)

V UKUPNA SREDSTVA MINUS
UKUPNI RASHODI I IZACI

(3+7+8+9)(4+5+6)

VI BUDŽETSKI SUF - DEF
(1+2+3)-(4+5)

(3+7+8)-(4+5)

-64.400.000,00

-39.385.624,00

61,16

VII UKUPNI FISKALNI SUF. DEF.
(VI+(3.1-6.1))

(3+7+8)(4+5)+(92-62)

-64.400.000,00

-39.385.624,00

61,16

Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje
nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u iznosu
od 39.385.624,00dinara.
Ukupni fiskalni deficit je budžetski deficit, korigovoan za izdatke za nabavku finansijske imovine i utvrđen je u
iznosu od 39.385.624,00dinara. Ukupan fiskalni deficit u iznosu od 39.385.624 uvećan za izdatke za otplatu glavnice i
nabavku finansijske imovine u iznosu od 11.836.921,00 zbirno iznosi 51.222.545,00 dinara i pokriva se od zaduživanja u
iznosu od 33.996.793,00 dinara a 17.225.752,00 pokriva se iz prenetih sredstava iz prethodne godine dok iznos od
24.210.858,00 dinara ostaje kao saldo na računu za prenos u narednu godinu.
Član 11.
Utvrdjuje se račun finansiranja opštine Kovačica za 2018. godinu u iznosu od 65.597. hiljada dinara.
RAČUN FINANSIRANJA ZA PERIOD JANUAR -DECEMBAR 2018
red.br
1

NAZIV

Plan 2018

ostvarenje I -XII
2018

razlika %

2

3

4

5(4X100:3)

84.000

33.997

40,47

I

Primanja od zaduživanja (kategorija 91)

II

Primanja od prodaje finansijske imovine
(konta 9211.9221.9219.9227.9228)

III

Neutrošena sredstva iz predhodnih godina

41.437

41.437

100,00

IV

Ukupno (I+III)

125.437

75.434

60,14

V

Izdaci za otplatu glavnice duga
(deo kategorije 61)

19.600

11.837

60,39

VI

Izdaci za nabavku finansijske imovine koja nije u
cilju sprovođenja javnih politika (deo 62)

VII

Ukupno (V+VI)

19.600

11.837

60,39

Neto finansiranje IV-VII)

105.837

63.597

60,09

VIII
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POSEBNI DEO
Član 12.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni iz sredstava budžeta, uključujući rashode i izdatke iz dodatnih aktivnosti korisnika
sredstava budžeta opštine Kovačica u 2018. godini izvršeni po organizacionoj klasifikaciji, programima, programskim
aktivnostima/projektima (programskoj klasifikaciji), funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima finansiranja.

Razdeo

Glava
1

2

Funk.
3

Prog.

Poz.

4

5

ek.kl

OPIS

Rebalans III

izvršenje rashoda

%
izvr

7

8

9

10

6

1

SKUPŠTINA OPŠTINE

1,1

2101

PROGRAM 16- POLITIČKI
SISTEM LOKALNE
SAMOUPRAVE

21010001

Funkcionisanje lokalne samouprave

110

Izvršni i zakonodavni organi
1

411

Plate i dodaci zaposlenih

3.400.000,00

3.292.548,92

96,84

2

412

Dopr.na teret poslodavca

610.000,00

589.366,28

96,62

3

415

Naknade troškova zaposlenih

200.000,00

148.402,21

74,20

4

414

Socijalna davanja zaposlenim

220.000,00

57.939,78

26,34

5

421

Stalni troškovi

2.000.000,00

1.728.135,54

86,41

6

422

Troškovi putovanja

100.000,00

32.488,40

32,49

7

423

Usluge po ugovoru

13.600.000,00

13.410.029,36

98,60

8

425

Tekuće popravke i održavanje

458.687,00

364.729,00

79,52

9

426

Materijal

700.000,00

616.588,50

88,08

10

465

ostali transferi

500.000,00

464.511,24

92,90

Prihodi iz budžeta

21.788.687,00

20.704.739,23

95,03

Ukup za funk. 110

21.788.687,00

20.704.739,23

95,03

374.116,16

362.846,64

96,99

Izvori finans,za funkc.110
01

PROGRAM 16- POLITIČKI
SISTEM LOKALNE
SAMOUPRAVE

2101
21010001

Funkcionisanje Skuštine
Opšte javne usluge nekvalifikovane
na drugom mestu

160
11

481

Dotacije nevladinim organizacijama članstvo ispred političke stranke

01

Prihodi iz budžeta

374.116,16

362.846,64

96,99

Ukup za funk. 160

374.116,16

362.846,64

96,99

22.162.803,16

21.067.585,87

95,06

22.162.803,16

21.067.585,87

95,06

Izvori finans,za funkc.160

UKUPNO PROGRAM 16POLITIČKI SISTEM LOKALNE
SAMOUPRAVE
UKUPNO ZA RAZDEO 1
2

KABINET PREDSEDNIKA
OPŠTINE
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PROGRAM 16- POLITIČKI
SISTEM LOKALNE
SAMOUPRAVE

2101
21020002

2,1

25.jun 2019.

Funkcionisanje izvršnih organa

110

Izvršni i zakonodavni organi
12

411

Plate i dodaci zaposlenih

5.850.000,00

5.358.936,34

91,61

13

412

Dopr.na teret poslodavca

1.057.000,00

959.249,59

90,75

14

415

Naknada troškova za zaposlene

260.000,00

244.478,09

94,03

15

421

Stalni troškovi

700.000,00

640.324,56

91,47

16

422

Troškovi putovanja

400.000,00

257.692,76

64,42

17

423

Usluge po ugovoru

5.900.000,00

4.194.554,50

71,09

18

425

Tekuće popravke i održavanje

400.000,00

298.862,00

74,72

19

426

Materijal

900.000,00

816.393,67

90,71

20

465

Ostali transferi

800.000,00

720.833,52

90,10

Prihodi iz budžeta

16.267.000,00

13.491.325,03

82,94

Ukup za funk.110 glava 2.1

16.267.000,00

13.491.325,03

82,94

UKUPNO PROGRAM 16POLITIČKI SISTEM LOKALNE
SAMOUPRAVE

16.267.000,00

13.491.325,03

82,94

UKUPNO ZA RAZDEO 2

16.267.000,00

13.491.325,03

82,94

19.600.000,00

19.145.040,45

97,68

50.000,00

8.758,00

17,52

500.000,00

381.600,00

76,32

Izvori finans,za funkc.110
01

3

OPŠTINSKO VEĆE
PROGRAM 16- POLITIČKI
SISTEM LOKALNE
SAMOUPRAVE

2101
21020002

3,1

Funkcionisanje izvršnih organa

110

Izvršni i zakonodavni organi
21

423

Usluge po ugovoru

22

426

Materijal

23

465

Ostale dotacije i transferi
Izvori finans,za funkc.110

01

Prihodi iz budžeta

20.150.000,00

19.535.398,45

96,95

Ukupno za funkciju 110 i gl. 3.1

20.150.000,00

19.535.398,45

96,95

UKUPNO PROGRAM 16POLITIČKI SISTEM LOKALNE
SAMOUPRAVE

20.150.000,00

19.535.398,45

96,95

UKUPNO ZA RAZDEO 3

20.150.000,00

19.535.398,45

96,95

OPŠTINSKO JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO

4

PROGRAM 15- LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602
06020004

4,1

Opštinsko pravobranilaštvo

110

Izvršni i zakonodavni organi
24

411

Plate i dodaci zaposlenih

1.835.000,00

1.784.426,98

97,24

25

412

Dopr.na teret poslodavca

330.000,00

319.412,34

96,79

26

415

Naknada troškova za zaposlene

220.000,00

199.554,17

90,71
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421

Stalni troškovi

28

422

29
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7.000,00

6.936,25

99,09

Troškovi putovanja

110.000,00

107.154,11

97,41

423

Usluge po ugovoru

165.000,00

150.000,00

90,91

30

426

Materijal

30.000,00

16.200,00

54,00

31

465

Ostali transferi

250.000,00

230.632,02

92,25

Prihodi iz budžeta

2.947.000,00

2.814.315,87

95,50

Ukup za funk. 110 glava 4.1
UKUPNO PROGRAM 15 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.947.000,00

2.814.315,87

95,50

2.947.000,00

2.814.315,87

95,50

UKUPNO ZA RAZDEO 4

2.947.000,00

2.814.315,87

95,50

Izvori finans,za funkc.110
01

5

OPŠTINSKA UPRAVA
5,1

0602

PROGRAM 15- LOKALNA
SAMOUPRAVA

06020001

Funkcionisanje lokalne samouprave

130

Opšte usluge
32

411

Plate i dodaci zaposlenih

50.470.000,00

45.588.558,26

90,33

33

412

Dopr.na teret poslodavca

9.013.000,00

8.160.246,78

90,54

34

413

Naknade u naturi

450.000,00

437.000,00

97,11

35

414

Socijalna davanja zaposlenim

720.000,00

236.727,86

32,88

36

415

Naknada za prevoz na posao

2.400.000,00

2.046.379,42

85,27

37

416

bonusi, nagrade, jub.nagrade

379.000,00

378.798,00

99,95

38

421

Stalni troškovi

14.826.500,00

12.257.293,06

82,67

39

422

Troškovi putovanja

450.000,00

232.326,37

51,63

40

423

Usluge po ugovoru

25.487.000,00

23.720.101,02

93,07

41

423

Ostale opšte usluge

2.740.000,00

1.789.240,52

65,30

42

423

Usluge po ugovoru

4.950.000,00

4.950.000,00

100,00

43

424

Specijalizovane usluge

50.000,00

14.672,00

29,34

44

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000.000,00

978.714,50

97,87

45

426

Materijal

2.861.599,35

2.828.734,52

98,85

46

465

ostali transferi

6.000.000,00

5.840.564,16

97,34

47

481

Dotacije udruženjima

2.500.000,00

2.359.603,60

94,38

48

482

Porezi, obaveze, takse,kazne

275.500,00

275.282,81

99,92

49

483

Novčane kazne po rešenju sudova

16.687.400,00

16.207.466,76

97,12

353

511

Sufinasiranje projekata za kapitalne
investicije

0,00

0,00

0,00

50

512

Ulaganja u osn.sred.mašine.opr

740.370,00

495.655,02

66,95

131.763.464,00

118.561.265,82

89,98

10.236.905,35

10.236.098,84

99,99

142.000.369,35

128.797.364,66

90,70

Izvori fin.za glavu 3 funkciju 130
01

Prihodi iz budžeta

13

Nerasporedjeni višak iz prethodne
godine
Ukupno za funkciju 130

06020001
160

Funkcionisanje lokalne samouprave
Opšte javne usluge koje nisu kval.
Na dr. Mestu
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Platni promet i bank.usluge
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1.134.718,76

947.685,65

83,52

Prihodi iz budžeta

1.134.718,76

947.685,65

83,52

UKUPNO za funkc.160

1.134.718,76

947.685,65

83,52

Izvori finansiranja za fun.160
01

220

Civilna zaštita
52

423

Usluge po ugovoru

50.000,00

0,00

0,00

53

426

Materijal

100.000,00

34.737,10

34,74

54

512

Mašine i oprema

850.000,00

12.006,00

1,41

Prihodi iz budžeta

1.000.000,00

46.743,10

4,67

Ukup.za funkc.220

1.000.000,00

46.743,10

4,67

Izvori fin.za funkc.220 i pr 06020001
01
06020003

Servisiranje javnog duga

170

Transakcije vezane za javni dug
55

441

Otplata kamate

4.400.000,00

3.390.638,31

77,06

56

611

Otplata glavnice

19.600.000,00

11.836.921,00

60,39

Prihodi iz budžeta

24.000.000,00

15.227.559,31

63,45

Ukup za funk. 170

24.000.000,00

15.227.559,31

63,45

200.000,00

200.000,00

100,00

200.000,00

200.000,00

100,00

200.000,00

200.000,00

100,00

24.672,53

0,00

0,00

Prihodi iz budžeta

24.672,53

0,00

0,00

Ukup za funk. 160

24.672,53

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

Prihodi iz budžeta

2.000.000,00

0,00

0,00

Ukup za funk. 160

2.000.000,00

0,00

0,00

514.830,65

514.830,65

100,00

Izvpri finansiranja za funkciju 170
01

06020007

Funkcionisanje nacionalnih saveta
nacionalnih manjina
Opšte javne usluge nekvalifikovane na
drugom mestu

160

481

57

Dotacije nacional.savetima
nac.manjina
Izvori finans,za funkc.160

01

Prihodi iz budžeta
Ukup za funk. 160 glava

06020009

Tekuća budžetska rezerva
Opšte usluge koje nisu klasifik.na
drugom mestu

160
58

499

Tekuća rezerva
Izvori finans,za funkc.160

01

06020010

Stalna budžetska rezerva
Opšte usluge koje nisu klasifik.na
drugom mestu

160
59

499

Stalna rezerva
Izvori finans,za funkc.160

01
0602P-1

Strategija razvoja opštine Kovačica
60

423

Usluge po ugovoru
Izvori finans,za funkc.160

Strana 241 Broj 4

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

13

Nerasporedjeni višak iz prethodne
godine

514.830,65

514.830,65

100,00

Ukup za funk. 160 P -1

514.830,65

514.830,65

100,00

170.874.591,29

145.734.183,37

85,29

20.050.000,00

9.792.000,00

48,84

7.500.000,00

1.464.210,00

19,52

UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 15 LOKALNA SMAOUPRAVA

474

25.jun 2019.

1101

PROGRAM 1- STANOVANJE
URBANIZAM I PROSTORNO
PLANIRANJE

1101-0001

Prostorno i urbanističko planiranje

1101

Višenamenski razvojni projekti
61

511

Projektna dokumentacija

62

511

Projektna dokumentacija -plan
generalne regulacije
Izvori finansiranja za fun.474

01

Prihodi iz budžeta

14.938.000,00

9.180.000,00

61,45

13

Nerasporedjeni višak iz prethodne
godine

12.612.000,00

2.076.210,00

16,46

UKUPNO za funkc.474

27.550.000,00

11.256.210,00

40,86

UKUPNO PROGRAM 1URBANISTIČKO I PROSTORNO
PLANIRANJE

27.550.000,00

11.256.210,00

40,86

3.000.000,00

2.999.635,20

99,99

Prihodi iz budžeta

3.000.000,00

2.999.635,20

99,99

Ukup.za funkc.640

3.000.000,00

2.999.635,20

99,99

8.015.000,00

8.014.980,00

100,00

Prihodi iz budžeta

8.015.000,00

8.014.980,00

100,00

Ukup.za funkc.640

8.015.000,00

8.014.980,00

100,00

1102

PROGRAM 2- KOMUNALNA
DELATNOST

11020001

Upravljanje/održavanje javnim
osvetljenjem

640

Usluge rasvete
63

425

Tekuće popravke i održavanje po svim
naseljenim mestima
Izvori funkc.640

01

11020001

Upravljanje/održavanje javnim
osvetljenjem

640

Usluge rasvete
64

511

Osvetljenje u Crepaji
Izvori za funkc.640

01

11020002

Održavanje javnih zelenih površina
Zaštita životne sredine
nekvalifikovana na drugom mestu

560
65

423

Usluge po ugovoru

3.600.000,00

3.562.660,80

98,96

355

424

Specijalizovane usluge

3.600.000,00

3.582.000,00

99,50

Izvori finans.za funkc.560
01

Prihodi iz budžeta

7.200.000,00

7.144.660,80

99,23

Ukupno za func.560

7.200.000,00

7.144.660,80

99,23
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Održavanje čistoće na površinama
javne namene

1102-0003

Zaštita životne sredine
nekvalifikovana na drugom mestu

560
66

424

Specijalizovane usluge (održavanje
puteva)

912.270,00

912.270,00

100,00

Prihodi iz budžeta

912.270,00

912.270,00

100,00

Ukupno za funkciju 560

912.270,00

912.270,00

100,00

Izvori fin. za funkciju 560
01

1102-0004

Zoohigjena

560

Zaštita životne sredine
67

424

Specijalizovane usluge (dezins. i
deratizacija)

13.200.000,00

12.762.360,00

96,68

68

424

Specijalizovane usluge (animalni
otpad)

2.000.000,00

1.976.000,00

98,80

354

424

Specijalizovane usluge

2.700.000,00

0,00

0,00

69

484

Naknada štete po rešenju sudova

4.000.000,00

2.887.333,61

72,18

Prihodi iz budžeta

21.900.000,00

17.625.693,61

80,48

UKUPNO za funkc.560

21.900.000,00

17.625.693,61

80,48

23.270.478,49

23.270.462,40

100,00

Izvori finansiranja za fun.560
01

630

Vodosnabdevanje
1102 P-3

Vodovodna mreža u Kovačici
70

511

Izgradnja zgrada i objekata
Izvori fin.za funkc.630 i1102-P-3

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

9.497.005,13

9.497.005,13

100,00

01

Prihodi iz budžeta

5.873.473,36

5.873.473,36

100,00

10

Primanja od domaćih zaduživanja

7.900.000,00

7.899.983,91

100,00

23.270.478,49

23.270.462,40

100,00

32.316.650,24

24.533.034,49

75,91

3.200.000,00

35.100,32

1,10

Ukupno vodovodna mreža
630

Vodosnabdevanje
1102 P-28

Izgradnja fabrike vode u Kovačici Faza 3
348

511

Izgradnja zgrada i objekata
Izvori fin.za funkc.630 i1102-P-28

01

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

29.116.650,24

24.497.934,17

84,14

Ukupno stanica za filt. vode

32.316.650,24

24.533.034,49

84,14

35.563.420,80

35.563.420,80

100,00

694.761,93

694.761,93

100,00

630

Vodosnabdevanje
1102 P-30

Rekonstrukcija vodovodne mreže u
Uzdinu
367

511

Izgradnja zgrada i objekata
Izvori fin.za funkc.630 i1102-P-30

01

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

19.882.467,03

19.882.467,03

100,00

13

Nerasporedjeni višak iz prethodne
godine

14.986.191,84

14.986.191,84

100,00

Ukupno za rek.vod.mreže Uzdin

35.563.420,80

35.563.420,80

100,00
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Eko česma u Idvoru
71

512

Izgradnja zgrada i objekata

330.000,00

327.470,46

99,23

Prihodi iz budžeta

330.000,00

327.470,46

99,23

Ukupno za 1002 - P4

330.000,00

327.470,46

99,23

Izvori fin za P - 4
01

Izvori fin.za funkc.630
07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

58.496.122,40

53.877.406,33

92,10

01

Prihodi iz budžeta

10.098.235,29

6.930.806,07

68,63

10

Primanja od domaćih zaduživanja

7.900.000,00

7.899.983,91

100,00

13

Nerasporedjeni višak iz prethodne
godine

14.986.191,84

14.986.191,84

100,00

UKUPNO funkc. 630

91.480.549,53

83.694.388,15

91,49

20.000.000,00

0,00

0,00

474

Višenamenski razvojni projekti
1102 P5

Izgradnja vašarišta u Debeljači
72

511

Izgradnje zgrada i objekata
Izvori fin za f-ju 474 - P5

10

Primanja od domaćih zaduživanja

20.000.000,00

0,00

0,00

Ukupno za funkciju 474 - P5

20.000.000,00

0,00

0,00

152.507.819,53

120.391.627,76

78,94

UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 2 KOMUNALNA DELATNOST
PROGRAM 3 - LOKALNI
EKONOMSKI RAZVOJ

1501
15010001

Unapređenje privrednog i
investicionog ambijenta
Opšti ekonomski i komercijalni
poslovi

411
73

74

451

Subvencije javnim nefinansijskim
pred.

5.000.000,00

4.500.000,00

90,00

423

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

14.521.000,00

5.512.554,85

37,96

Prihodi iz budžeta

19.521.000,00

10.012.554,85

51,29

UKUPNO ZA PROGRAM 3LOKALNI EKONOMSKI
RAZVOJ

19.521.000,00

10.012.554,85

51,29

Izvori finansiranja
01

0101

PROGRAM 5. RAZVOJ
POLJOPRIVREDE

01010001

Podrška za sprovođenje
poljoprivredne politie u lokalnoj
zajednici
Poljoprivreda, šumarstvo, lov i
ribol.

421
75

424

Specijalizovane usluge

4.000.000,00

1.886.515,20

47,16

76

424

Spec.usl (vetrozaštitni pojasevi)

1.000.000,00

0,00

0,00

358

424

Spec. Usluge (odvodnjavanje)

9.392.130,09

9.392.130,09

100,00

14.392.130,09

11.278.645,29

78,37

Izvori fin.za funkc.421
01

Prihodi iz budžeta
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14.392.130,09

11.278.645,29

78,37

4.296.000,00

0,00

0,00

15.236.730,00

0,00

0,00

14.649.548,00

0,00

0,00

4.883.182,00

0,00

0,00

19.532.730,00

0,00

0,00

2.720.000,00

2.720.000,00

100,00

Podrška za sprovođenje
poljoprivredne politike u lokalnoj
zajednici

01010001
421

Poljoprivreda
77

423

Usluge po ugovoru - za rad komisije i
ostali rashodi komasacije

78

424

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

01

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti
Ukupno za funkc.421

421

01010002

Mere podrške ruralnom razvoju
Poljoprivreda, šumarstvo, lov i
ribolov

421

79

481

Dotacije udruženjima
poljoprivrednika, ekologija, lov i
ribolov
Izvori fin.za funkc.421

01
0101P-31

Prihodi iz budžeta

2.720.000,00

2.720.000,00

100,00

Ukupno za funkc.421

2.720.000,00

2.720.000,00

100,00

35.973.180,00

35.868.360,00

99,71

Izgradnja puta u Uzdinu

451

Drumski saobraćaj
368

511

Izgradnja objekata
Izvori fin.za funkc.451

01

Prihodi iz budžeta

3.340.036,00

3.235.216,00

96,86

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

9.783.144,00

9.783.144,00

100,00

10

Primanja od domaćih zaduživanja

22.850.000,00

22.850.000,00

100,00

Ukupno za funkc. 451

35.973.180,00

35.868.360,00

99,71

10.141.032,96

10.141.032,96

100,00

Transferi od ostalih nivoa vlasti

10.141.032,96

10.141.032,96

100,00

Ukupno za funkc. 451

10.141.032,96

10.141.032,96

100,00

UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 5 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

82.759.073,05

60.008.038,25

72,51

0101P-32

Podrška za nabavku polj.
mehanizacije

421

Poljoprivreda
375

451

Kapitalne subvencije za poljoprivredu
Izvori fin.za funkc.451

07

0401
510

PROGRAM 6. ZAŠTITA
ŽIVOTNE SREDINE
Upravljanje otpadom

0401P6

Odlaganje otpada
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511

Izgradnja zgrada i objekata
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30.000.000,00

0,00

0,00

Izvori fin.za funkc.510 i1102-P-6
01

Prihodi iz budžeta

20.000.000,00

0,00

0,00

10

Primanja od domaćih zaduživanja

10.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO funkc. 510 I pr. P

30.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO PROGRAM 6 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

30.000.000,00

0,00

0,00

600.000,00

585.150,00

97,53

Ukupno odlaganje otpada:

0701

Program 7 - ORGANIZACIJA
SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA
INFRASTRUKTURA

07010002

Upravljanje i održavanje
saobraćajne infrastrukture
Javni red i bezbednost
neklasifikovana na drugom mestu

360
81

423

Usluge po ugovoru

376

426

Materijal

300.000,00

171.876,80

57,29

377

425

Tekuće popravke

1.025.000,00

0,00

0,00

378

512

Mašine i oprema

125.000,00

0,00

0,00

Prihodi iz budžeta

2.050.000,00

757.026,80

36,93

Ukupno za funkc.360

2.050.000,00

757.026,80

36,93

Izvori fin.za funkc.360,
01

07010002

Održavanje saobraćajne
infrastrukture

451

Drumski saobraćaj
82

511

Asfaltiranje ulice u Samošu

3.250.000,00

3.246.807,84

99,90

356

425

Tekuće popravke i održavanje

3.600.000,00

3.536.111,76

98,23

66/1

424

Specijalizovane usluge (održavanje
puteva)

592.730,00

592.730,00

100,00

Izvori fin.za funkc.451
01

Prihodi iz budžeta

4.192.730,00

4.128.841,76

98,48

10

Primanja od domaćih zaduživanja

3.250.000,00

3.246.807,84

99,90

Ukupno za funkc.451

7.442.730,00

7.375.649,60

99,10

UKUPNO PROGRAM 7 ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I
SAOBRAĆAJNA
INFRASTRUKTURA

9.492.730,00

8.132.676,40

85,67

PROGRAM 9 : OSNOVNO
OBRAZOVANJE I VASPITANJE

2002
20020001

Funkcionisanje osnovnih škola

912

Osnovno obrazovanje
83

472

Regres učeničkih prevozaspec.potrebe i IRK

1.447.400,00

1.447.023,82

99,97

84

463

Smeštaj dece i ishrana

1.665.000,00

1.635.881,00

98,25

85

463

Školska takmičenja osnovnih škola iz
predmetne nastave i kulture

1.100.000,00

1.098.820,35

99,89

86

463

Šta znaš o saobraćaju takmičenje

90.000,00

90.000,00

100,00
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Izvori finansiranja za funk.912
O1

Prihodi iz budžeta

4.302.400,00

4.271.725,17

99,29

UKUPNO za funk.912

4.302.400,00

4.271.725,17

99,29

670.000,00

662.666,66

98,91

670.000,00

662.666,66

98,91

670.000,00

662.666,66

98,91

4.972.400,00

4.934.391,83

99,24

Muzička škola "J.Marinković"
Zrenjanin

912
463
87

Transferi ostalim nivoima vlasti
415 Naknada zaposlenim-prevoz
Izvori fin.za funkc.912, gl.3,38 PA
2002-0001

01

Prihodi iz budžeta
Ukupno za funkc.912.
UKUPNO MUZIČKA ŠKOLA,
funkc.912
UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 9 OSNOVNO OBRAZOVANJE I
VASPITANJE
PROGRAM 10 : SREDNJE
OBRAZOVANJE I VASPITANJE

2003
20030001

Funkcionisanje srednjih škola

920

Srednje obrazovanje
88

463

Smeštaj dece

150.000,00

36.610,00

24,41

89

463

Takmičenje u predmetnoj nastavi za
gimnaziju

180.000,00

131.483,20

73,05

Prihodi iz budžeta

330.000,00

168.093,20

50,94

UKUPNO za funk.920

330.000,00

168.093,20

50,94

UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 10 SREDNJE OBRAZOVANJE I
VASPITANJE

330.000,00

168.093,20

50,94

2.516.761,36

2.516.761,36

100,00

251.676,13

251.676,13

100,00
100,00

Izvori finansiranja za funk.920
O1

Program 11: SOCIJALNA I
DEČJA ZAŠTITA

0901
09010001

Socijalne pomoći- izbeglice
Socijalna pomoć nekvalifikovana na
drugom mestu

090
90

472

Naknade za soc.zaštitu iz budžeta
Izvori finansiranja za funk.090

O1

Prihodi iz budžeta

13

Nerasporedjeni višak iz prethodne
godine

2.265.085,23

2.265.085,23

UKUPNO za funk.090

2.516.761,36

2.516.761,36

3.400.000,00

1.875.234,00

55,15

Prihodi iz budžeta

3.400.000,00

1.875.234,00

55,15

UKUPNO za funk.090

3.400.000,00

1.875.234,00

55,15

09010003

Dnevne usluge u zajednici
Socijalna pomoć nekvalifikovana na
drugom mestu

090
91

423

Usluge po ugovoru
Izvori finansiranja za funk.090

O1
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Podrška deci i porodici sa decom

040

Porodica i deca
92

472

Regres učeničkih prevoza

23.300.000,00

20.120.007,67

86,35

93

472

Pokrajinske subvencije- regres
stud.prevoza

404.035,00

404.034,55

100,00

94

472

Pokrajinske subvencije- regres
učenič.prevoza

3.136.000,00

3.135.999,16

100,00

95

472

Regres učeničkih prevozaspec.potrebe IRK

820.000,00

777.357,19

94,80

96

472

Naknade za soc.zaštitu iz budžeta pomoć porodiljama

5.000.000,00

4.857.142,16

97,14

29.120.000,00

25.754.507,02

88,44

3.540.035,00

3.540.033,71

100,00

32.660.035,00

29.294.540,73

89,70

1.400.000,00

1.400.000,00

100,00

Prihodi iz budžeta

1.400.000,00

1.400.000,00

100,00

UKUPNO za funk.090

1.400.000,00

1.400.000,00

100,00

500.000,00

500.000,00

100,00

Prihodi iz budžeta

500.000,00

500.000,00

100,00

UKUPNO za funk.732

500.000,00

500.000,00

100,00

40.476.796,36

35.586.536,09

87,92

Izvori finansiranja za funk.040
O1

Prihodi iz budžeta

07

Tranferi od ostalih nivoa vlasti
UKUPNO za funk.040

09010005

Aktivnosti Crvenog krsta

090

Ostale tekuće dotacije i transferi
97

465

Ostale tekuće donacije i transferi
Izvori finansiranja za funk.090

O1

09010007

Podrška radjanju i roditeljstvu
(vantelesna oplodnja)

732

Specijalizovane bolničke usluge
98

472

Naknade za soc.zaštitu iz budžeta
Izvori finansiranja za funk.732

O1

UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 11 SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA
1201

Program 13: RAZVOJ KULTURE

12010002

Podsticaj kulturnom i umetničkom
stvaralaštvu

820

Usluge kulture
99

421

Stalni troškovi- Istorijski arhiv

340.000,00

340.000,00

100,00

100

423

Zavod za zaštitu spomenika kulture

300.000,00

0,00

0,00

101

481

Dotacije NVO i udruženja građana

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

Prihodi iz budžeta

2.640.000,00

2.340.000,00

88,64

UKUPNO za funk.820

2.640.000,00

2.340.000,00

88,64

4.000.000,00

3.850.000,00

96,25

4.000.000,00

3.850.000,00

96,25

Izvori finansiranja za funk.820,
O1

Unapređenje sistema očuvanja i
predstavljanja kulturno-istorijskog
nasleđa

12010003
840

Verske i ostale usluge zajednice
102

481

Dotacije verskim zajednicama
Izvori finansiranja za funk.840

O1

Prihodi iz budžeta
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4.000.000,00

3.850.000,00

96,25

20.705.100,00

20.290.000,00

98,00

Prihodi iz budžeta

20.705.100,00

20.290.000,00

98,00

UKUPNO za funk.830

20.705.100,00

20.290.000,00

98,00

3.350.000,00

3.349.765,44

99,99

Ostvarivanje i unapređenje javnog
interesa u oblasti javnog
informisanja

12010004
830

Usluge emitovanja i štampanja
103

423

Sufinansiranje projekata medijskog sadržaja
u oblasti javnog informisanja

Izvori finansiranja za funk.830,
O1

1201 P6

Rekonstrukcija objekta za potrebe
razvoja kulture

620

Razvoj zajednice
104

425

Rekonstrukcija objekta
Izvori finansiranja za funkc. 620 P6

O1

820

1201P14

Prihodi iz budžeta

3.350.000,00

3.349.765,44

99,99

UKUPNO za funk. 620

3.350.000,00

3.349.765,44

99,99

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukcija Doma kulture u
Padini
189

511

Kapitalno održavanje ustanova kulture
Izvori fin.za funkc.820 i pr.1201-P14

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

10

Primanja od domaćih zaduživanja

20.000.000,00

0,00

0,00

Ukupno za funkc.620

20.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 13 RAZVOJ KULTURE

50.695.100,00

29.829.765,44

58,84

10.062.500,00

10.060.500,00

99,98

Prihodi iz budžeta

10.062.500,00

10.060.500,00

99,98

UKUPNO za funk.810

10.062.500,00

10.060.500,00

99,98

450.000,00

436.835,20

97,07

9.000.000,00

8.970.340,15

99,67

Prihodi iz budžeta

9.450.000,00

9.407.175,35

99,67

UKUPNO za funk.810

9.450.000,00

9.407.175,35

99,67

Program 14: RAZVOJ
OMLADINE I SPORTA

1301

Podrška lokalnim sportskim
organizacijama, udruženjima i
savezima

13010001
810

Usluge rekreacije i sporta
105

481

Dotacije nevladinim organizacijama
Izvori finansiranja za funk.810

O1

13010002

Podrška predškolskom i školskom
sportu

810

Usluge rekreacije i sporta
106

463

424 Specijalizovane usluge

107

423

Usluge po ugovoru - za rekreativno
plivanje učenika
Izvori finansiranja za funk.810

O1
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Sprovođenje omladinsk politike

150

Opšte javne usluge i istraživanja
108

423

Usluge po ugovoru

3.600.000,00

3.506.794,65

97,41

109

426

Materijal

30.000,00

28.190,00

93,97

Prihodi iz budžeta

3.630.000,00

3.534.984,65

93,97

Ukupno za funkciju 150

3.630.000,00

3.534.984,65

93,97

0,00

0,00

0,00

Prihodi iz budžeta

0,00

0,00

0,00

Ukupno za funkciju 810

0,00

0,00

0,00

1.481.000,00

1.480.000,00

0,00

Izvori finans.150:
01
1301
P-7

Projekt "100 topola" u Crepaji

810

Usluge rekreacije i sporta
110

511

Izgradnja objekata (sportskog objekta)
Izvori finans. 810 - P7:

01
1301
P-29

Projekat - "NIS donacija"

810

usluge rekreacije za decu
352

511

Izgradnja zabavnog parka

08

Dobrovoljni transf. od fiz.i prav.lica

1.481.000,00

1.480.000,00

0,00

Ukupno za funkciju 810

1.481.000,00

1.480.000,00

0,00

24.623.500,00

24.482.660,00

99,43

613.803.010,23

450.536.737,19

73,40

1.850.000,00

1.800.963,80

97,35

Izvori fin. Za 810- P - 29

UKUPNO ZA 5 - PROGRAM 14 RAZVOJ OMLADINE I SPORTA
UKUPNO ZA RAZDEO 5 OPŠTINSKA UPRAVA
PROGRAMI
INDIREKTNI KORISNICI
BUDŽETSKIH SREDSTAVA
USTANOVE KULTURE
1201

Program 13: RAZVOJ KULTURE

12010001

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture
GALERIJA NAIVNE
UMETNOSTI

5,2
820

Usluge kulture
111

411

Plate i dodaci zaposlenih

112

412

Dopr.na teret poslodavca

113

421

Stalni troškovi

114

422

115

335.000,00

322.372,54

96,23

1.270.000,00

1.259.460,88

99,17

Troškovi putovanja

100.000,00

0,00

0,00

423

Usluge po ugovoru

1.100.000,00

1.093.056,56

99,37

116

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000,00

6.552,00

3,28

117

426

Materijal

300.000,00

191.795,36

63,93

118

465

Ostale dotacije i transferi

225.000,00

207.915,75

92,41

119

482

Ostali rashodi

40.000,00

0,00

0,00

120

512

Mašine i oprema

400.000,00

400.000,00

100,00

5.820.000,00

5.282.116,89

90,76

Izvori fin.za funk. 820
01

Prihodi iz budžeta
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Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0001

12010002

5.820.000,00

5.282.116,89

90,76

385.000,00

326.760,00

84,87

285.000,00

226.760,00

79,56

Jačanje kulturne produkcije i
umetničkog stvaralaštva
121

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za program 1201-0002

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

100.000,00

100.000,00

100,00

Ukupno za program 1201-0002

385.000,00

326.760,00

84,87

1.300.000,00

1.034.277,50

79,56

Prihodi iz budžeta

1.300.000,00

1.034.277,50

79,56

Ukupno za P-8

1.300.000,00

1.034.277,50

79,56

UKUPNO GALERIJA, gl. 5.2
funkc. 820

7.505.000,00

6.643.154,39

88,52

1201P8

Projekat "Karavan naive kroz
Srbiju"
122

423

Usluge po ugovoru
Izvori finansiranja za P-7

O1

5,3

BIBLIOTEKA
Razvoj kulture
12010001

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

820

Usluge kulture
123

411

Plate i dodaci zaposlenih

6.700.000,00

6.420.686,30

95,83

124

412

Dopr.na teret poslodavca

1.150.000,00

1.149.302,85

99,94

125

415

Naknada za prevoz na posao

275.000,00

260.404,48

94,69

126

421

stalni troškovi

1.185.000,00

998.355,94

84,25

127

422

Troškovi putovanja

30.000,00

8.490,00

28,30

128

423

usluge po ugovoru

885.000,00

749.609,44

84,70

129

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000,00

48.648,00

97,30

130

426

Materijal

80.000,00

77.471,40

96,84

131

465

Ostale dotacije i transferi

790.000,00

736.943,23

93,28

132

512

Mašine i oprema

10.000,00

10.000,00

100,00

133

515

Nematerijalna imovina

30.300,00

30.300,00

100,00

11.155.000,00

10.459.911,64

93,77

30.300,00

30.300,00

100,00

11.185.300,00

10.490.211,64

93,79

220.000,00

108.697,01

49,41

150.000,00

38.697,01

25,80

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

07

Transferi od drugih nivoa vlasti
Ukupno za program 1201-0001

12010002

Jačanje kulturne produkcije i
umetničkog stvaralaštva
134

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za program 1201-0002

01

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

70.000,00

70.000,00

100,00

Ukupno za program 1201-0002

220.000,00

108.697,01

49,41
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Dečja kreativna radionica

135

423

Usluge po ugovoru

80.000,00

80.000,00

100,00

136

426

Materijal

20.000,00

2.332,00

11,66

100.000,00

82.332,00

82,33

11.505.300,00

10.681.240,65

92,84

Ukupno za program 1201-0002
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
UKUPNO BIBLIOTEKA, g. 5.3
funkc.820
DOM KULTURE "3. OKTOBAR"
KOVAČICA

5,4
12010001

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

820

Usluge kulture137

411

Plate i dodaci zaposlenih

2.050.000,00

1.936.395,58

94,46

138

412

Dopr.na teret poslodavca

375.000,00

346.614,61

92,43

373

414

Socijalna davanja zaposlenim

139

421

Stalni troškovi-

66.000,00

65.416,00

99,12

396.000,00

357.867,89

90,37

140

422

Troškovi putovanja

10.000,00

9.983,76

99,84

141

423

Usluge po ugovoru

774.000,00

774.000,00

100,00

142

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000,00

199.676,50

99,84

143

426

Materijal

75.000,00

74.955,77

99,94

144

465

Ostale dotacije i transferi

250.000,00

215.348,37

86,14

145

482

Porezi, obaveze, takse,kazne

15.000,00

8.366,00

55,77

146

512

Mašine i oprema

180.000,00

180.000,00

100,00

4.311.000,00

4.088.624,48

94,84

80.000,00

80.000,00

100,00

4.391.000,00

4.168.624,48

94,94

399.000,00

398.637,63

99,91

399.000,00

398.637,63

99,91

399.000,00

398.637,63

99,91

100.000,00

100.000,00

100,00

100.000,00

100.000,00

100,00

100.000,00

100.000,00

100,00

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

07

Transferi od drugih nivoa vlasti
Ukupno za program 1201-0001

12010002

Jačanje kulturne produkcije i
umetničkog stvaralaštva
147

423

Usluge po ugovoru

148

426

Materijal
Izvori fin.za program 1201-0002

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0002

1201P8

Pozorišni dani - Maškovi dani
149

423

Usluge po ugovoru

150

424

Specijalizovane usluge
Izvori fin.za projekat 1201-P8

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za projekat 1201-P8

1201P9

Dečji festival "Raspevani dragulj"

Strana 252 Broj 4

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

151

423

usluge po ugovoru

25.jun 2019.

336.000,00

335.952,00

99,99

336.000,00

335.952,00

99,99

336.000,00

335.952,00

99,99

150.000,00

149.965,25

99,98

150.000,00

149.965,25

99,98

150.000,00

149.965,25

99,98

5.376.000,00

5.153.179,36

95,86

Izvori fin.za projekat 1201-P9
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za projekat 1201-P9.

1201P10

Dečji festival "Leti pesma, leti"
152

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za projekat 1201-P10

01

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti
Ukupno za projekat 1201-P10.
UKUPNO DK KOVAČICA, gl.5.4
func.820
DOM KULTURE "JOŽEF
ATILA" DEBELJAČA

5,5
12010001

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

820

Usluge kulture153

411

Plate i dodaci zaposlenih

640.000,00

607.982,88

95,00

154

412

Dopr.na teret poslodavca

115.000,00

108.828,94

94,63

155

421

Stalni troškovi-

450.000,00

387.827,74

86,18

156

422

Troškovi putovanja

30.000,00

11.991,00

39,97

157

423

usluge po ugovoru

674.100,00

606.349,72

89,95

158

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000,00

150.000,00

100,00

159

426

Materijal

40.000,00

27.990,52

69,98

160

465

Ostale dotacije i transferi

76.000,00

70.620,64

92,92

161

512

Mašine i oprema

100.000,00

99.400,00

99,40

2.275.100,00

2.070.991,44

91,03

2.275.100,00

2.070.991,44

91,03

624.900,00

567.517,55

90,82

624.900,00

567.517,55

90,82

624.900,00

567.517,55

90,82

180.000,00

179.162,83

99,53

20.000,00

20.000,00

100,00

Prihodi iz budžeta

200.000,00

199.162,83

99,58

Ukupno za projekat 1201-P11.

200.000,00

199.162,83

99,58

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0001.

12010002

Jačanje kulturne produkcije i
umetničkog stvaralaštva
162

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za program 1201-0002

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

05

Donacije od inostranih zemalja
Ukupno za program 1201-0002

1201P11

Vive festival
163

423

Usluge po ugovoru

164

426

Materijal
Izvori fin.za projekat 1201-P11

01
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Kamp pevača
165

423

Usluge po ugovoru

50.000,00

43.864,00

87,73

Prihodi iz budžeta

50.000,00

43.864,00

87,73

Ukupno za projekat 1201-P12.

50.000,00

43.864,00

87,73

3.150.000,00

2.881.535,82

91,48

Izvori fin.za projekat 1201-P12
01

UKUPNO ZA DK DEBELJAČA,
gl5.5.funkc.820
DK "MITA ŽIVKOV LALA"
CREPAJA

5,6
12010001

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

820

Usluge kulture166

411

Plate i dodaci zaposlenih

570.000,00

541.711,74

95,04

167

412

Dopr.na teret poslodavca

102.000,00

96.966,40

95,07

168

421

Stalni troškovi-

600.000,00

549.103,57

91,52

169

422

Troškovi putovanja

6.000,00

3.710,00

61,83

170

423

Usluge po ugovoru

510.000,00

452.261,33

88,68

171

425

Tekuće popravke

220.000,00

209.971,00

95,44

172

426

Materijal

20.000,00

4.030,00

20,15

173

465

Ostale dotacije i transferi

68.000,00

63.232,69

92,99

174

512

Mašine i oprema

20.000,00

8.500,00

42,50

2.116.000,00

1.929.486,73

91,19

2.116.000,00

1.929.486,73

91,19

330.000,00

324.129,63

98,22

Prihodi iz budžeta

330.000,00

324.129,63

98,22

Ukupno za program 1201-0002

330.000,00

324.129,63

98,22

2.446.000,00

2.253.616,36

92,13

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prihodi
Ukupno za program 1201-0001.

820

1201002

Jačanje kulturne produkcije i
umetničkog stvaralaštva
175

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za program 1201-0002

01

UKUPNO DK CREPAJA, gl. 5.6
funkc. 820
5,7

DK "MIHAL BABINKA" PADINA
12010001

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

820

Usluge kulture176

411

Plate i dodaci zaposlenih

1.870.000,00

1.779.664,10

95,17

177

412

Dopr.na teret poslodavca

335.000,00

318.559,73

95,09

178

421

Stalni troškovi-

340.000,00

290.012,60

85,30

179

422

Troškovi putovanja

20.000,00

19.898,24

99,49

180

423

Usluge po ugovoru

655.000,00

577.890,97

88,23

181

425

Tekuće popravke i održavanje

32.000,00

30.846,69

96,40

182

426

Materijal

40.000,00

37.596,88

93,99

183

465

Ostale dotacije i transferi

221.000,00

203.429,39

92,05

184

512

Mašine i oprema

50.000,00

46.760,50

93,52
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Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

3.563.000,00

3.304.659,10

92,75

3.563.000,00

3.304.659,10

92,75

525.000,00

523.347,82

99,69

80.000,00

73.267,93

91,58

605.000,00

596.615,75

98,61

605.000,00

596.615,75

98,61

1.400.000,00

1.398.185,00

99,87

110.000,00

89.700,00

81,55

1.510.000,00

1.487.885,00

98,54

Ukupno za projekat 1201-P13.

1.510.000,00

1.487.885,00

98,54

UKUPNO DK PADINA, gl. 5,7
funkc.820

5.678.000,00

5.389.159,85

94,91

Ukupno za program 1201-0001.
12010002

Jačanje kulturne produkcije i
umetničkog stvaralaštva
185

423

Usluge po ugovoru

186

426

Materijal
Izvori fin.za program 1201-0002

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

05

Donacije od inostranih zemalja
Ukupno za program 1201-0002.

1201P13

Padinski dani kulture 2018
187

423

Usluge po ugovoru

188

426

Materijal
Izvori fin.za projekat 1201-P13

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prihodi

5,8

DK "VLADIMIR FIJAT" SAMOŠ
12010001

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

820

Usluge kulture190

411

Plate i dodaci zaposlenih

563.000,00

541.711,74

96,22

191

412

Dopr.na teret poslodavca

101.000,00

96.966,41

96,01

192

421

Stalni troškovi-

215.000,00

152.061,82

70,73

193

422

Troškovi putovanja

18.000,00

17.660,84

98,12

194

423

Usluge po ugovoru

460.000,00

458.999,90

99,78

195

426

Materijal

50.000,00

49.966,00

99,93

196

465

Ostale dotacije i transferi

67.000,00

63.232,69

94,38

197

425

Tekuće popravke i održavanje doma
kulture

50.000,00

6.900,00

13,80

198

512

Mašine i oprema

30.000,00

30.000,00

100,00

1.554.000,00

1.417.499,40

91,22

40.000,00

40.000,00

100,00

40.000,00

40.000,00

100,00

40.000,00

40.000,00

100,00

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstvana sredstva

1201P15

Fijatovi dani
200

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za projekat 1201-P15

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za projekat 1201-P15.
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Jačanje kulturne produkcije i
umetničkog stvaralaštva
372

423

Usluge po ugovoru

200.000,00

200.000,00

100,00

Transferi od ostalih nivoa vlasti

200.000,00

200.000,00

100,00

UKUPNO DK SAMOŠ, gl. 5,8
funkc. 820

1.794.000,00

1.657.499,40

92,39

Izvori fin.za program 1201-0002
07

5,9

DK "DOINA" UZDIN
12010001

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

820

Usluge kulture
201

411

Plate i dodaci zaposlenih

965.000,00

690.744,01

71,58

202

412

Dopr.na teret poslodavca

175.000,00

123.643,11

70,65

203

421

Stalni troškovi-

730.000,00

714.482,32

97,87

204

422

Troškovi putovanja

20.000,00

19.393,53

96,97

205

423

usluge po ugovoru

585.000,00

541.395,13

92,55

206

425

Tekuće popravke i održavanje

100.000,00

100.000,00

100,00

207

426

Materijal

60.000,00

59.667,11

99,45

208

465

Ostale dotacije i transferi

114.000,00

80.612,96

70,71

357

512

Mašine i oprema

180.000,00

179.300,00

99,61

2.729.000,00

2.309.238,17

84,62

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti
Ukupno za program 1201-0001

12010002

200.000,00

200.000,00

100,00

2.929.000,00

2.509.238,17

85,67

Jačanje kulturne produkcije i
umetničkog stvaralaštva
209

423

usluge po ugovoru

650.000,00

650.000,00

100,00

210

426

materijal

100.000,00

97.746,30

97,75

750.000,00

747.746,30

99,70

750.000,00

747.746,30

99,70

Izvori fin.za program 1201-0002
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0002

1201P16

Veliki festival folklora rumuna iz
Vojvodine
211

422

Troškovi putovanja

50.000,00

44.134,14

88,27

212

423

Usluge po ugovoru

300.000,00

293.475,78

97,83

Prihodi iz budžeta

350.000,00

337.609,92

96,46

Ukupno za projekat 1201-P16

350.000,00

337.609,92

96,46

Izvori fin.za projekat 1201-P16
01

1201P17

Festival zabavne muzije "Mladost
peva"
370

423

Usluge po ugovoru

60.554,00

60.300,00

99,58

371

426

Materijal

92.880,00

92.880,00

100,00

213

512

Oprema za manifestaciju

100.000,00

100.000,00

100,00

253.434,00

253.180,00

99,90

Izvori fin.za projekat 1201-P17
01

Prihodi iz budžeta
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Ukupno za projekat 1201-P17
1201P18

25.jun 2019.

253.434,00

253.180,00

99,90

130.000,00

130.000,00

100,00

Prihodi iz budžeta

130.000,00

130.000,00

100,00

Ukupno za projekat 1201-P18

130.000,00

130.000,00

100,00

4.412.434,00

3.977.774,39

90,15

Pozorišni dani rumuna
214

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za projekat 1201-P18

01

UKUPNO DK UZDIN, gl. 5,9 i
funkc. 820
5,10

DK "MIHAJLO PUPIN" IDVOR
12010001

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

820

Usluge kulture215

411

Plate i dodaci zaposlenih

730.000,00

681.684,48

93,38

216

412

Dopr.na teret poslodavca

132.000,00

122.021,56

92,44

217

421

Stalni troškovi-

790.000,00

741.469,62

93,86

218

422

Troškovi putovanja

0,00

0,00

0,00

219

423

usluge po ugovoru

560.000,00

468.111,09

83,59

220

425

Tekuće popravke i održavanje

100.000,00

99.974,28

99,97

221

426

Materijal

90.000,00

88.961,00

98,85

222

465

Ostale dotacije i transferi

89.000,00

79.021,26

88,79

223

482

Porezi, obaveze, takse,kazne

0,00

0,00

0,00

224

512

Mašine i oprema

0,00

0,00

0,00

2.491.000,00

2.281.243,29

91,58

2.491.000,00

2.281.243,29

91,58

2.201.000,00

2.134.550,64

96,98

0,00

0,00

12.400,00

9.400,00

75,81

213.400,00

143.950,64

67,46

Izvori fin.za program 1201-0001
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za program 1201-0001

12010002

Jačanje kulturne produkcije i
umetničkog stvaralaštva
225

423

Usluge po ugovoru

226

424

Specijalizovane usluge

227

426

Materijal
Izvori fin.za program 1201-0002

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika

07

Transferi od ostalih nivoa
vlasti

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

Ukupno za program 1201-0002.

2.213.400,00

2.143.950,64

96,86

200.000,00

200.000,00

100,00

200.000,00

200.000,00

100,00

200.000,00

200.000,00

100,00

0,00

0,00

1201P19

Pupinovi dani
228

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za projekat 1201-P19

07

Transferi od ostalih nivoa
vlasti

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za projekat 1201-P19.

1201P20

Likovna kolonija
229

423

Usluge po ugovoru
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230

426

Materijal

25.jun 2019.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.904.400,00

4.625.193,93

94,31

46.771.134,00

43.262.354,15

92,50

Izvori fin.za projekat 1201-P20
01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za projekat 1201-P20

1201P21

Kamp za mlade talente
231

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za projekat 1201-P21

01

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukupno za projekat 1201-P21
UKUPNO DK IDVOR, gl.5,10. i
funkc.820
PROGRAM 13: UKUPNO
KULTURA

5,11

PROGRAM 8 -PREDŠKOLSKO
VASPITANJE I OBRAZOVANJE

2001

PREDŠKOLSKA USTANOVA
20010001

Funkcionisanje predškolskih
ustanova

911

Predškolsko obrazovanje
232

411

Plate i dodaci zaposlenih

33.800.000,00

31.360.740,55

92,78

233

412

Dopr.na teret poslodavca

6.358.000,00

5.658.381,00

89,00

374

413

Naknade u naturi

290.000,00

289.850,00

99,95

234

414

Socijalna davanja zaposlenim

330.000,00

276.625,00

83,83

235

415

Naknada za prevoz na posao

960.000,00

816.424,00

85,04

236

416

Jubilarne nagrade

250.000,00

250.000,00

100,00

237

421

Stalni troškovi

3.000.000,00

2.329.665,65

77,66

238

422

Troškovi putovanja

100.000,00

24.120,00

24,12

239

423

Usluge po ugovoru

4.300.000,00

4.259.848,72

99,07

240

424

Specijalizovane usluge

600.000,00

473.148,00

78,86

241

425

Tekuće popravke i održavanje

800.000,00

587.768,72

73,47

242

426

Materijal

7.300.000,00

6.282.069,39

86,06

243

465

Ostale dotacije i transferi

4.000.000,00

3.653.140,80

91,33

244

512

Mašine i oprema

771.598,00

737.860,05

95,63

62.688.000,00

56.828.043,88

90,65

171.598,00

171.598,00

100,00

Ukupno za program 2001-0001

62.859.598,00

56.999.641,88

90,68

PREDŠK. USTANOVA gl.5,11 i
funkc.911

62.859.598,00

56.999.641,88

90,68

UKUPNO PROGRAM 8 PREDŠKOLSKO VASPITANJE

62.859.598,00

56.999.641,88

90,68

Izvori fin.za funkc.911,gl 5,11.i
pr.2001-0001
01

Prihodi iz budžeta

13

Nerasporedjeni višak iz prethodne
godine

Program 4: RAZVOJ TURIZMA
5,12

1502

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
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15020001

25.jun 2019.

Upravljanje razvojem turizma

473

Turizam
245

411

Plate i dodaci zaposlenih

3.150.000,00

3.099.249,08

98,39

246

412

Dopr.na teret poslodavca

565.000,00

554.765,57

98,19

369

413

Naknade u naturi

247

415

Naknade zaposlenim

10.000,00

9.000,00

90,00

230.000,00

193.439,54

84,10

248

416

Jubilarne nagrade

58.500,00

58.250,78

99,57

249

421

Stalni troškovi

255.000,00

207.221,08

81,26

250

422

Troškovi putovanja

250.000,00

171.971,31

68,79

251

423

Usluge po ugovoru

2.172.000,00

1.805.288,52

83,12

252

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000,00

148.354,02

98,90

253

426

Materijal

300.000,00

300.000,00

100,00

254

465

Ostale dotacije i transferi

720.000,00

418.701,15

58,15

255

482

Porezi,obaveze,takse i kazne

30.000,00

19.690,00

65,63

256

512

Mašine i oprema

220.000,00

200.929,00

91,33

8.110.500,00

7.186.860,05

88,61

8.110.500,00

7.186.860,05

88,61

2.167.500,00

2.167.200,00

99,99

2.167.500,00

2.167.200,00

99,99

2.167.500,00

2.167.200,00

99,99

720.000,00

682.171,98

94,75

Prihodi iz budžeta

720.000,00

682.171,98

94,75

UKUPNO za funkc.473 i P22

720.000,00

682.171,98

94,75

800.000,00

771.318,34

96,41

Prihodi iz budžeta

800.000,00

771.318,34

96,41

UK. za funkc.473 i proj 1502-P23

800.000,00

771.318,34

96,41

1.358.000,00

1.358.000,00

100,00

1.358.000,00

1.358.000,00

100,00

Izvori fin.za funkciju 473 i pr.15020001
O1

Prihodi iz budžeta

04

Sopstveni prih.budž.korisnika
Ukup.za funkc.473 i pr.1502-0001

15020002

Turistička promocija
257

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za funkciju 473 i 15020002

O1

Prihodi iz budžeta

o4

Sopstveni prih.budž.korisnika
UK. za funkc.473 i 1502-0002

1502P22

Manifestacija: Guča u Kovačici
2018
258

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za funk. 473 i proj.1502P22

O1
1502P23

Božićni novogodišnji vašar
259

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za fun. 473 i proj. 1502P23

O1
1502P24

Kovačički oktobar 2018
260

423

Usluge po ugovoru
Izvori fin.za fun. 473 i proj. 1502P24

O1

Prihodi iz budžeta
UK. za funkc.473 i proj 1502-P24
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1502P-25

25.jun 2019.

Medjunarodno prvenstvo u kuvanju
i jedenju brindzovih knedli
261

423

Usluge po ugovoru

414.000,00

414.000,00

100,00

Prihodi iz budžeta

414.000,00

414.000,00

100,00

Ukupno za P-25

414.000,00

414.000,00

100,00

Izvori finansiranja za P-25
O1
1502P-26

Projekat "Suvenirnica"
262

512

Mašine i oprema

313.500,00

313.500,00

100,00

263

513

Ostale nekretnine i oprema - Objekat
suvenirnice

499.000,00

498.950,00

99,99

Izvori finansiranja za P-26
O1

Prihodi iz budžeta

162.500,00

162.500,00

100,00

13

Nerasporedjeni višak iz prethodne
godine

650.000,00

649.950,00

99,99

Ukupno za P-26

812.500,00

812.450,00

99,99

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
gl.5,12 funkc.473

14.382.500,00

13.392.000,37

93,11

UKUPNO PROGRAM - 4 RAZVOJ
TURIZMA

14.382.500,00

13.392.000,37

93,11

5,13

MESNA ZAJEDNICA KOVAČICA
PROGRAM 15-LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602
06020002

Funkcionisanje mesnih zajednica
Opšte javne usluge nekl. na drugom
mestu

160
264

411

Plate i dodaci zaposlenih

1.127.800,00

1.120.309,71

99,34

265

412

Dopr.na teret poslodavca

202.200,00

200.535,48

99,18

266

421

Stalni troškovi

335.000,00

314.402,94

93,85

267

423

Usluge po ugovoru

243.000,00

203.368,96

83,69

268

426

Materijal

200.000,00

195.987,00

97,99

269

425

Tekuće popravke i održavanje

148.000,00

124.252,50

83,95

270

424

Spedcijalizovane usluge

0,00

0,00

271

465

Ostale dotacije i transferi

154.000,00

154.000,00

100,00

354

512

Mašine i oprema

50.000,00

48.508,00

97,02

2.370.000,00

2.271.364,59

95,84

90.000,00

90.000,00

100,00

Ukupno za funkc.160.

2.460.000,00

2.361.364,59

95,99

UKUPNO ZA PROGRAM 15 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.460.000,00

2.361.364,59

95,99

3.200.000,00

3.146.487,84

98,33

Izvori fin.za funkc.160

640

01

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

1102

PROGRAM 2-KOMUNALNA
DELATNOST

11020001

Upravljanje/ održavanje javnim
osvetljenjem
272

Ulična rasveta
421

Stalni troškovi
Izvori fin.za funkc.640
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01

5,14

25.jun 2019.

Prihodi iz budžeta

3.200.000,00

3.146.487,84

98,33

Ukupno za funkc.640.

3.200.000,00

3.146.487,84

98,33

UKUPNO ZA PROGRAM 2 KOMUNALNA DELATNOST

3.200.000,00

3.146.487,84

98,33

UKUPNO MZ KOVAČICA, gl.5,13

5.660.000,00

5.507.852,43

97,31

MESNA ZAJEDNICA CREPAJA
PROGRAM 15-LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602
06020002

Funkcionisanje mesnih zajednica
Opšte javne usluge nekl. Na drugom
mestu

160
273

411

Plate i dodaci zaposlenih

940.000,00

925.174,00

98,42

274

412

Dopr.na teret poslodavca

170.000,00

165.602,00

97,41
89,97

275

421

Stalni troškovi

340.000,00

305.881,82

276

422

Troškovi putovanja

0,00

0,00

277

423

Usluge po ugovoru

331.130,00

322.454,12

97,38

278

425

Tekuće popravke i održavanje

213.000,00

212.999,40

100,00

279

426

Materijal

305.600,00

234.787,70

76,83

280

465

Ostale dotacije i transferi

72.000,00

70.440,00

97,83

281

482

Porezi,obaveze,takse i kazne

13.000,00

12.302,05

94,63

282

512

Mašine i oprema

30.000,00

29.345,15

97,82

2.351.600,00

2.215.866,24

97,82

63.130,00

63.120,00

99,98

Ukupno za funkc.160

2.414.730,00

2.278.986,24

94,38

UKUPNO ZA PROGRAM 15 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.414.730,00

2.278.986,24

94,38

2.900.000,00

2.877.939,08

99,24

Prihodi iz budžeta

2.900.000,00

2.877.939,08

99,24

Ukupno za funkc.640

2.900.000,00

2.877.939,08

99,24

UKUPNO ZA PROGRAM 2 LOKALNA SMAOUPRAVA

2.900.000,00

2.877.939,08

198,48

UKUPNO MZ CREPAJA, gl.5,14

5.314.730,00

5.156.925,32

97,03

Izvori fin.za funkc.160
01

Prihodi iz budžeta

07

Tekući transferi ostalim nivoima vlasti

08

Dobrovoljni transf. od fiz.i prav.lica

1102

PROGRAM 2-KOMUNALNA
DELATNOST

11020001

Upravljanje/ održavanje javnim
osvetljenjem

640

Ulična rasveta
283

421

Stalni troškovi
Izvori fin.za funkc.640

01

5,15

MESNA ZAJEDNICA PADINA
0602
06020002
160

PROGRAM 15-LOKALNA
SAMOUPRAVA
Funkcionisanje mesnih zajednica
Opšte javne usluge nekl. Na drugom
mestu
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284

411

Plate i dodaci zaposlenih

285

412

Dopr.na teret poslodavca

286

421

Stalni troškovi

287

422

Troškovi putovanja

288

423

Usluge po ugovoru

289

424

Specijalizovane usluge

290

425

Tekuće popravke i održavanje

25.jun 2019.

831.000,00

823.572,99

99,11

1.067.000,00

990.292,12

92,81

291

426

Materijal

176.585,00

175.731,25

99,52

292

465

Ostali transferi

50.000,00

0,00

0,00

293

482

Porezi obaveze i takse

20.000,00

8.420,36

42,10

2.144.585,00

1.998.016,72

93,17

Ukupno za funkc.160.

2.144.585,00

1.998.016,72

93,17

UKUPNO ZA PROGRAM 15 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.144.585,00

1.998.016,72

93,17

4.200.000,00

3.989.852,28

95,00

Izvori fin.za funkc.160
01

Prihodi iz budžeta

O7

Transferi od ostalih nivoa vlasti

1102

PROGRAM 2-KOMUNALNA
DELATNOST

11020001

Upravljanje/ održavanje javnim
osvetljenjem

640

Ulična rasveta
294

421

Stalni troškovi
Izvori fin.za funkc.640

01

Prihodi iz budžeta

4.200.000,00

3.989.852,28

95,00

Ukupno za funkc.640.

4.200.000,00

3.989.852,28

95,00

UKUPNO ZA PROGRAM 2 KOMUNALNA DELATNOST

4.200.000,00

3.989.852,28

95,00

UKUPNO MZ PADINA, gl.5.15

6.344.585,00

5.987.869,00

94,38

MESNA ZAJEDNICA
DEBELJAČA

5,16

PROGRAM 15-LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602
06020002

Funkcionisanje mesnih zajednica
Opšte javne usluge nekl. na drugom
mestu

160
295

411

Plate i dodaci zaposlenih

634.000,00

634.000,00

100,00

296

412

Dopr.na teret poslodavca

115.000,00

113.482,00

98,68

297

421

Stalni troškovi

345.000,00

344.294,82

99,80

298

422

Troškovi putovanja

10.000,00

0,00

0,00

299

423

Usluge po ugovoru

410.881,00

397.022,28

96,63

300

424

Specijalizovane usluge

170.000,00

0,00

0,00

301

425

Tekuće popravke i održavanje

345.052,50

191.520,60

55,50

302

426

Materijal

298.839,00

287.715,43

96,28

303

465

Ostale dotacije i transferi

87.000,00

86.234,00

99,12

2.198.902,50

1.837.399,13

83,56

216.870,00

216.870,00

100,00

Izvori fin.za funkc.160
01

Prihodi iz budžeta

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti
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Ukupno za funkc.160

2.415.772,50

2.054.269,13

85,04

UKUPNO ZA PROGRAM 15LOKALNA SAMOUPRAVA

2.415.772,50

2.054.269,13

85,04

3.750.000,00

3.096.840,16

82,58

Prihodi iz budžeta

3.750.000,00

3.096.840,16

82,58

Ukupno za funkc.640.

3.750.000,00

3.096.840,16

82,58

UKUPNO ZA PROGRAM 2 KOMUNALNA DELATNOST

3.750.000,00

3.096.840,16

82,58

UKUPNO MZ DEBELJAČA,
gl.5,16

6.165.772,50

5.151.109,29

83,54

1102

PROGRAM 2-KOMUNALNA
DELATNOST

11020001

Upravljanje/ održavanje javnim
osvetljenjem

640

25.jun 2019.

Ulična rasveta
304

421

Stalni troškovi
Izvori fin.za funkc.640

01

5,17

MESNA ZAJEDNICA UZDIN
PROGRAM 15-LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602
06020002

Funkcionisanje mesnih zajednica
Opšte javne usluge nekl. na drugom
mestu

160
305

411

Plate i dodaci zaposlenih

474.000,00

468.206,04

98,78

306

412

Dopr.na teret poslodavca

85.000,00

83.808,88

98,60

307

421

Stalni troškovi

470.800,00

463.943,39

98,54

308

422

Troškovi putovanja

0,00

0,00

309

423

Usluge po ugovoru

212.000,00

180.866,53

85,31

310

425

Tekuće popravke i održavanje

100.000,00

49.549,00

49,55

311

426

Materijal

90.000,00

9.960,00

11,07

312

424

Specijalizovane usluge

1.046.800,00

1.025.963,00

98,01

313

465

ostale dotacije i transferi

5.000,00

0,00

0,00

314

482

Porezi, obaveze, takse,kazne

20.000,00

20.000,00

100,00

Prihodi iz budžeta

2.503.600,00

2.302.296,84

91,96

Ukupno za funkc.160

2.503.600,00

2.302.296,84

91,96

UKUPNO ZA PROGRAM 15 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.503.600,00

2.302.296,84

91,96

1.780.000,00

1.778.670,69

99,93

Prihodi iz budžeta

1.780.000,00

1.778.670,69

99,93

Ukupno za funkc.640.

1.780.000,00

1.778.670,69

99,93

UKUPNO ZA PROGRAM 2 KOMUNALNA DELATNOST

1.780.000,00

1.778.670,69

99,93

Izvori fin.za funkc.160
01

1102

PROGRAM 2-KOMUNALNA
DELATNOST

11020001

Upravljanje/ održavanje javnim
osvetljenjem

640

Ulična rasveta
315

421

Stalni troškovi
Izvori fin.za funkc.640

01
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UKUPNO MZ UZDIN, 5,17
5,18

25.jun 2019.

4.283.600,00

4.080.967,53

95,27

MESNA ZAJEDNICA IDVOR
PROGRAM 15-LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602
06020002

Funkcionisanje mesnih zajednica
Opšte javne usluge nekl. Na drugom
mestu

160
316

411

Plate i dodaci zaposlenih

317

412

Dopr.na teret poslodavca

318

421

Stalni troškovi

180.000,00

176.506,51

98,06

319

423

Usluge po ugovoru

207.000,00

120.000,00

57,97

320

424

Specijalizovane usluge

171.000,00

0,00

0,00

321

425

Tekuće popravke i održavanje

160.200,00

0,00

0,00

322

426

Materijal

228.600,00

0,00

0,00

323

482

Porezi, obaveze, takse,kazne

8.000,00

0,00

0,00

379

483

Novčane kazne i penali po rešnju
sudova

938.886,11

938.886,11

100,00

Prihodi iz budžeta

1.893.686,11

1.235.392,62

65,24

Ukupno funkcija 160

1.893.686,11

1.235.392,62

65,24

UKUPNO ZA PROGRAM 15 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.893.686,11

1.235.392,62

65,24

1.005.200,00

1.005.199,00

100,00

Prihodi iz budžeta

1.005.200,00

1.005.199,00

100,00

Ukupno za funkc.640.

1.005.200,00

1.005.199,00

100,00

UKUPNO ZA PROGRAM 2 KOMUNALNA DELATNOST

1.005.200,00

1.005.199,00

100,00

UKUPNO MZ IDVOR, 5,19

2.898.886,11

2.240.591,62

77,29

402.000,00

396.971,34

98,75

01

1102

PROGRAM 2-KOMUNALNA
DELATNOST

11020001

Upravljanje/ održavanje javnim
osvetljenjem

640

Ulična rasveta
324

421

Stalni troškovi
Izvori fin.za funkc.640

01

5,19

MESNA ZAJEDNICA SAMOŠ
PROGRAM 15-LOKALNA
SAMOUPRAVA

0602
06020002

Funkcionisanje mesnih zajednica
Opšte javne usluge nekl. Na drugom
mestu

160
325

411

Plate i dodaci zaposlenih

326

412

Dopr.na teret poslodavca

327

421

Stalni troškovi

328

422

Troškovi putovanja

0,00

0,00

329

423

Usluge po ugovoru

234.000,00

232.617,06

330

424

Specijalizovane usluge

0,00

0,00

331

425

Tekuće popravke i održavanje

0,00

0,00

332

426

Materijal

70.000,00

66.848,68

99,41

95,50
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333

465

ostale dotacije i transferi

25.jun 2019.

0,00

0,00

Prihodi iz budžeta

706.000,00

696.437,08

98,65

Ukupno za funkc.160.

706.000,00

696.437,08

98,65

UKUPNO ZA PROGRAM 15 LOKALNA SAMOUPRAVA

706.000,00

696.437,08

98,65

854.000,00

853.998,80

100,00

Prihodi iz budžeta

854.000,00

853.998,80

100,00

Ukupno za funkc.640.

854.000,00

853.998,80

100,00

UKUPNO ZA PROGRAM 2 KOMUNALNA DELATNOST

854.000,00

853.998,80

100,00

UKUPNO MZ SAMOŠ, gl 5,19

1.560.000,00

1.550.435,88

99,39

32.227.573,61

29.675.751,07

92,08

70.000,00

40.641,00

58,06

415 naknade zaposlenima

950.000,00

934.687,36

98,39

416 bonusi,nagrade,jub.nagrade

215.000,00

214.147,08

99,60

421 Stalni troškovi

1.551.000,00

1.545.016,58

99,61

421 Stalni troškovi-grejanje

6.200.000,00

6.199.468,70

99,99

422 troškovi putovanja

150.000,00

119.096,56

79,40

423 Usluge po ugovoru

1.000.000,00

999.999,50

100,00

425 Tekuće popravke i održavanje

1.635.000,00

1.627.654,71

99,55

650.000,00

647.924,69

99,68

56.000,00

0,00

0,00

400.000,00

399.900,00

99,98

Prihodi iz budžeta

12.877.000,00

12.728.536,18

98,85

Ukupno za func.912 2002-0001.

12.877.000,00

12.728.536,18

98,85

UKUPNO ŠKOLA KOVAČICA,
funkc.912

12.877.000,00

12.728.536,18

98,85

Izvori fin.za funkc.160
01

1102

PROGRAM 2-KOMUNALNA
DELATNOST

11020001

Upravljanje/ održavanje javnim
osvetljenjem

640

Ulična rasveta
334

421

Stalni troškovi
Izvori fin.za funkc.640

01

UKUPNO MESNE ZAJEDNICE
OSNOVNE ŠKOLE
PROGRAM -9- OSNOVNO
OBRAZOVANJE I VASPITANJE

2002
20020001

Funkcionisanje osnovnih škola

912

Osnovno obrazovanje
335

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
OŠ "MLADA POKOLENJA"
KOVAČICA
414 Socijalna davanja zaposlenim

426 Materijal
511 Projektna dok. - Idejni projekat
512 - Mašine i oprema
Izvori fin.za funkc.912 i gl.3,31
01

OŠ "M.PIJADE " DEBELJAČA
20020001
912

Funkcionisanje osnovnih škola
Osnovno obrazovanje
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336

463

25.jun 2019.

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Socijalna davanja zaposlenim

70.000,00

0,00

0,00

2.050.000,00

2.023.322,24

98,70

600.000,00

537.964,50

89,66

421 Stalni troškovi

1.480.000,00

1.242.370,06

83,94

421 Stalni troškovi-grejanje

415 Naknade zaposlenima
416 Jubilarne nagrade

3.170.000,00

3.061.632,70

96,58

422 Troškovi putovanja

235.000,00

209.907,06

89,32

423 Usluge po ugovoru

950.000,00

804.211,20

84,65

424 Specijalizovane usluge

180.000,00

134.371,00

74,65

425 Tekuće popravke i održavanje

930.000,00

739.718,60

79,54

426 Materijal

635.000,00

505.868,06

79,66

511 izrada projektno tehničke
dokumentacije

340.000,00

340.000,00

100,00

512 Mašine i oprema

100.000,00

94.480,00

94,48

Prihodi iz budžeta

10.740.000,00

9.693.845,42

90,26

Ukupno za func.912 i gl.3.32.

10.740.000,00

9.693.845,42

90,26

UKUPNO ŠKOLA DEBELJAČA,
funkc.912

10.740.000,00

9.693.845,42

90,26

0,00

0,00

1.000.000,00

991.874,20

99,19

416 bonusi,nagrade,jub.nagrade

390.000,00

370.288,36

94,95

421 Stalni troškovi

954.000,00

1.646.913,00

172,63

2.000.000,00

947.756,44

47,39

422 troškovi putovanja

60.000,00

51.404,44

85,67

423 Usluge po ugovoru

1.390.000,00

1.375.266,14

98,94

50.000,00

50.000,00

100,00

Izvori fin.za funkc.912 i gl. 3,32
01

OŠ "SAVA ŽEBELJAN"
CREPAJA
20020001

Funkcionisanje osnovnih škola

912

Osnovno obrazovanje
337

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Socijalna davanja zaposlenim
415 Naknade zaposlenima

421 Stalni troškovi-grejanje

424 Specijalizovane usluge
425 Tekuće popravke i održavanje

675.000,00

674.332,84

99,90

1.071.000,00

1.065.366,69

99,47

510.000,00

493.478,57

96,76

Prihodi iz budžeta

8.100.000,00

7.666.680,68

94,65

Ukupno za func.912 i gl.3.33.
UKUPNO ŠKOLA U CREPAJI, i
funkc.912

8.100.000,00

7.666.680,68

94,65

8.100.000,00

7.666.680,68

94,65

80.000,00

38.370,00

47,96

426 Materijal
512 Mašine i oprema
Izvori fin.za funkc.912 i gl. 3,33
01

OŠ "M.TITO" PADINA
20020001

Funkcionisanje osnovnih škola

912

Osnovno obrazovanje
338

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Socijalna davanja zaposlenim
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415 Naknade zaposlenima

900.000,00

730.164,05

81,13

416 Jubilarne nagrade

550.000,00

491.917,14

89,44

421 Stalni troškovi

1.325.000,00

1.237.285,16

93,38

421 Stalni troškovi-grejanje

2.244.000,00

2.174.488,80

96,90

422 Troškovi putovanja

116.000,00

115.732,96

99,77

423 Usluge po ugovoru

1.124.000,00

1.121.190,42

99,75

0,00

0,00

425 Tekuće popravke i održavanje

1.233.200,00

1.233.034,12

99,99

426 Materijal

1.020.000,00

1.017.181,77

99,72

300.000,00

289.864,00

96,62

Prihodi iz budžeta

8.892.200,00

8.449.228,42

95,02

Ukupno za func.912 i gl.3.34.

8.892.200,00

8.449.228,42

95,02

UKUPNO ŠKOLA U PADINI, i
funkc.912

8.892.200,00

8.449.228,42

95,02

80.000,00

77.122,22

96,40

1.350.000,00

1.178.807,22

87,32

424 Specijalizovane usluge

512 Mašine i oprema
Izvori fin.za funkc.912 i gl.3,34
01

OŠ"LUKRECIJE ANKUCIĆ"
SAMOŠ
20020001

Funkcionisanje osnovnih škola

912

Osnovno obrazovanje
339

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Socijalna davanja zaposlenim
415 naknade zaposlenima
416 bonusi,nagrade,jub.nagrade

110.000,00

72.537,67

65,94

421 Stalni troškovi

430.000,00

384.138,41

89,33

1.500.000,00

1.449.420,00

96,63

422 troškovi putovanja

60.000,00

30.617,40

51,03

423 Usluge po ugovoru

850.000,00

790.213,27

92,97

0,00

0,00

100.000,00

98.054,13

421 Stalni troškovi-grejanje

424 Specijalizovane usluge
425 Tekuće popravke i održavanje

98,05

426 Materijal

260.000,00

222.465,59

85,56

512 Mašine i oprema

350.000,00

350.000,00

100,00

Prihodi iz budžeta

5.090.000,00

4.653.375,91

91,42

Ukupno za func.912 i gl.3.35.

5.090.000,00

4.653.375,91

91,42

UKUPNO ŠKOLA U SAMOŠU,
funkc.912

5.090.000,00

4.653.375,91

91,42

70.000,00

0,00

0,00

415 naknade zaposlenima

995.000,00

887.363,23

89,18

416 jubilarne nagrade

250.000,00

225.169,78

90,07

421 Stalni troškovi

1.219.900,00

1.053.143,97

86,33

421 Stalni troškovi-grejanje

3.080.000,00

2.985.611,20

96,94

Izvori fin.za funkc.912,gl. 3,35
01

OŠ "SVETI GEORGIJE" UZDIN
20020001

Funkcionisanje osnovnih škola

912

Osnovno obrazovanje
340

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Socijalna davanja zaposlenim
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422 troškovi putovanja

30.000,00

24.123,98

80,41

423 Usluge po ugovoru

1.598.000,00

1.585.865,02

99,24

6.600,00

6.600,00

100,00

425 Tekuće popravke i održavanje

257.000,00

255.450,00

99,40

426 Materijal

937.500,00

715.984,01

76,37

30.000,00

12.696,00

42,32

Prihodi iz budžeta

8.474.000,00

7.752.007,19

91,48

Ukupno za func.912 i gl.3.36.

8.474.000,00

7.752.007,19

91,48

UKUPNO ŠKOLA UZDIN,
funkc.912

8.474.000,00

7.752.007,19

91,48

80.000,00

60.965,00

76,21

1.260.000,00

1.259.811,34

99,99

80.000,00

78.758,69

98,45

400.000,00

370.707,17

92,68

1.800.000,00

1.797.852,10

99,88

424 Specijalizovane usluge

482 porezi, obaveze i takse
Izvori fin.za funkc.912, gl.3,36
01

OŠ "M.PUPIN" IDVOR
20020001

Funkcionisanje osnovnih škola

912

Osnovno obrazovanje
341

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Socijalna davanja zaposlenim
415 naknade zaposlenima
416 bonusi,nagrade,jub.nagrade
421 Stalni troškovi
421 Stalni troškovi-grejanje
422 Troškovi putovanja

50.000,00

46.792,70

93,59

423 Usluge po ugovoru

800.000,00

783.700,77

97,96

425 Tekuće popravke i održavanje

750.000,00

749.881,59

99,98

426 Materijal

200.000,00

198.241,03

99,12

Prihodi iz budžeta

5.420.000,00

5.346.710,39

98,65

Ukupno za func.912

5.420.000,00

5.346.710,39

98,65

UKUPNO ZA ŠKOLU U IDVORU,
funkc.912

5.420.000,00

5.346.710,39

98,65

59.593.200,00

56.290.384,19

94,46

0,00

0,00

0,00

1.480.000,00

1.436.035,00

97,03

154.000,00

153.234,00

99,50

Izvori fin.za funkc.912
01

UKUPNO PROGRAM 9 OSNOVNO OBRAZOVANJE I
VASPITANJE
PROGRAM 10 - SREDNJE
OBRAZOVANJE I VASPITANJE

2003
20030001

Funkcionisanje srednjih škola
Srenje obrazovanje

920

Gimnazija "M.Pupin" Kovačica
342

463

Transferi ostalim nivoima vlasti
414 Soc.davanja zaposlenim
415 naknade zaposlenima
416 bonusi,nagrade,jub.nagrade
421 Stalni troškovi

815.000,00

692.194,91

84,93

3.100.000,00

3.098.476,00

99,95

422 troškovi putovanja

115.000,00

105.213,08

91,49

423 Usluge po ugovoru

1.650.000,00

1.649.999,48

100,00

596.000,00

595.415,27

99,90

421 Stalni troškovi-grejanje

425 Tekuće popravke i održavanje
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426 Materijal
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815.000,00

779.453,98

95,64

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.396.125,00

99,72

Prihodi iz budžeta

10.125.000,00

9.906.146,72

97,84

Ukupno za funkc.920

10.125.000,00

9.906.146,72

97,84

UKUPNO ZA GIMNAZIJU

10.125.000,00

9.906.146,72

97,84

UKUPNO PROGRAM 10 SRENJE OBRAZOVANJE I
VAPSITANJE

10.125.000,00

9.906.146,72

97,84

411 Plate i dodaci zaposlenih

1.974.800,00

1.918.048,29

97,13

412 Dopr.na teret poslodavca

353.500,00

343.330,78

97,12

415 naknade zaposlenima

330.000,00

285.770,27

86,60

482 Porezi obavezne takse, kazne
512 Mašine i oprema
Izvori finans.za funkc.920
01

PROGRAM 11: SOCIJALNA I
DEČJA ZAŠTITA

901
09010001

Socijalne pomoći
Soc.zaštita nekv.na drug.mestu

090

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
KOVAČICA
343

463

Dotacije i trans.ostalim niv.vlast

1.212.500,00

1.204.104,38

99,31

422 Troškovi putovanja

421 Stalni troškovi

50.000,00

47.329,12

94,66

423 Usluge po ugovoru

855.000,00

696.914,59

81,51

424 Specijalizovane usluge

630.000,00

593.770,00

94,25

425 Tekuće popravke i održavanje

200.000,00

180.866,00

90,43

426 materijal

500.000,00

415.141,07

83,03

465 Ostale dotacije i transferi

230.000,00

209.271,15

90,99

11.200.000,00

11.186.637,67

99,88

87.500,00

84.675,21

96,77

Prihodi iz budžeta

17.623.300,00

17.165.858,53

97,40

Ukupno za func.090

17.623.300,00

17.165.858,53

97,40

411 Plate i dodaci zaposlenih

5.467.000,00

4.769.747,67

87,25

412 Dopr.na teret poslodavca

978.600,00

853.784,80

87,25

40.000,00

34.581,89

86,45

472 Nakn.za soc.zašt.-novčane pom.
482 Porezi, obaveze, takse,kazne
Izvori finans.za funkc.090 ,
01

09010004

344

463

Savetodavno-terapijske i socijalno
edukativne usluge
Soc.zaštita nekv.na drug.mestu

416 Jubilarne nagrade
423 Usluge po ugovoru

50.000,00

0,00

0,00

426 materijal

20.000,00

0,00

0,00

644.600,00

290.971,97

45,14

465 Ostale dotacije i transferi
Izvori fin.za funkc.090, gl.3,41 i
0901-0001
01

Prihodi iz budžeta

1.553.078,84

301.965,17

19,44

07

Transferi od ostalih nivoa vlasti

5.647.121,16

5.647.121,16

100,00

Ukupno za func 090

7.200.200,00

5.949.086,33

82,62
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PODRŠKA STARIM LICIMA I
OSOBAMA SA INVALIDITETOM
- Dnevni boravak
415 Naknada zaposlenim-prevoz

90.000,00

89.002,00

98,89

495.746,00

461.983,56

93,19

3.126.000,00

3.033.083,67

97,03

175.000,00

168.542,00

96,31

1.400.000,00

1.170.657,87

83,62

24.254,00

24.254,00

100,00

Prihodi iz budžeta

5.311.000,00

4.947.523,10

93,16

Ukupno za func.090

5.311.000,00

4.947.523,10

93,16

30.134.500,00

28.062.467,96

93,12

411 Plate i dodaci zaposlenih

5.813.727,00

5.534.623,46

95,20

412 Dopr.na teret poslodavca

1.040.657,00

998.885,04

95,99

0,00

0,00

0,00

378.250,00

344.119,08

90,98

1.495.333,00

1.437.153,59

96,11

421 Stalni troškovi
423 Usluge po ugovoru
425 Tekuće popravke i održavanje
426 Materijal
482 Porezi obavezne takse, kazne
Izvori fin.za funkc.090, gl. 3,41 i
0901-P1
01

UKUPNO PROGRAM 11 SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA
1801

PROGRAM 12 - ZDR. ZAŠTITA

18010001

Funkcionisanje ustanova primarne
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

721

Opšte medicinske usluge
346

464

Tekući transferi ostalim nivoima
vlasti

416 Jubilarne nagrade
421 Stalni troškovi
423 Usluge po ugovoru
424 Specijalizovane usluge

3.978.420,00

3.894.790,00

97,90

425 Tekuće popravke i održavanje

4.158.667,00

1.896.543,42

45,60

18.161.627,00

18.161.627,00

100,00

120.000,00

120.000,00

100,00

Prihodi iz budžeta

35.146.681,00

32.387.741,59

92,15

UKUPNO za funk.721 i gl.3,29

35.146.681,00

32.387.741,59

92,15

100.000,00

100.000,00

100,00

100.000,00

100.000,00

100,00

100.000,00

100.000,00

100,00

35.246.681,00

32.487.741,59

92,17

966.670.000,00

777.521.850,34

80,43

483 Novčane kazne i penali po rešenju
sudova
512 Mašine i oprema
Izvori finansiranja za funk.721
O1
18010002

Mrtvozorstvo
Zdravstvo neklasifikovano na
drugom mestu

760
347

464

Tekući transferi ostalim nivoima
vlasti
424 Specijalizovane usluge
Izvori finansiranja za funk.760

O1

Prihodi iz budžeta
Ukupno za funk.760
UK.ZDRAVSTVO,funkc.721
PROGRAM 12 - ZDRAVSTVENA
ZAŠTITA
UKUPNO RASHODI I IZDACI
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Član 13
Završni račun budžeta opštine Kovačica sadrži:
1. Bilans stanja na dan 31. 12. 2018. godine (Obrazac 1);
2. Bilans prihoda i rashoda u periodu 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (Obrazac 2);
3. Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (Obrazac 3);
4. Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (Obrazac 4);
5. Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (Obrazac 5);
6. Objašnjenje velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja u 2018. godini (u Izveštaju) ;
7. Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve u 2018. godini (u Izveštaju);
8. Izveštaj o garancijama datim u toku 2018. godine (u Izveštaju);
9. Pregled primljenih donacija i kredita, domaćih i stranih, kao i izvršenih otplata kredita , usaglašenih sa informacijama
sadržanim u izveštajima o novčanim tokovima u 2018. godini (u Izveštaju);
10. Godišnji izveštaj o učinku programa sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima;
11. Mišljenje ekterne revizije o finansijskim izveštajima za 2018. godinu.
Navedeni obrasci i Izveštaji su sastavni deo odluke i nalaze se kao posebni prilozi Odluke o završnom računu budžeta za
2018. godinu.
Član 14.
Godišnji finansijski izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2018. godinu je sastavni deo ove Odluke i
obuhvata, osim ostalih, i tačke od 6. do 10. iz člana 13. ove Odluke.
Član 15.
Odluka o završnom računu budžeta opštine Kovačica za 2018. godinu, zajedno sa Izveštajem o izvršenju Odluke o
budžetu opštine Kovačica za period 1. januar – 31. decembar za 2018. godinu dostaviti Ministarstvu finansija Upravi za trezor,
najkasnije do 30. juna 2019. godine.
Član 16.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu opštine Kovačica”.
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-37/19-01
Dana, 25.06.2019.g.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Zlatko Šimak s.r.

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOVAČICA
ZA PERIOD I-XII 2018. GODINE
Uvod
Prilikom izrade, sastavljanja i dostavljanja Izveštaja o izvršenju odluke o budžetu jedinica lokalne smaouprave za period
januar – decembar 2018. godine primenjuju se sledeći propisi:
1. Zakon o budžetskom sistemu;
2. Zakon o finansiranju lokalne samouprave;
3. Zakon o javnom dugu;
4. Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor;
5. Uredba o budžetskom računovodstvu;
6. Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava;
7. Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem;
8. Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa;
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Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika
sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžetskih fondava;
Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Republike i
o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;
Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje
podračuna kod Uprave za trezor;
Pravilnik o uvodenju procedure za plaćanje računa u opštinskoj upravi Kovačica;
Pravilnik o budžetskom račnovodstvu – opština Kovačica i
Računovodstvene politike – opština Kovačica

Pravni osnov i opšte odredbe
Članom 79. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik RS“ broj 54/09 i 73/10 i 101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/2013
ispr., 108/2013, 142/14 i 68/15 – dr. zakon, 103/15 ; 99/16, 113/17 i 95/18) propisano je, između ostalog, šta treba da sadrži
završni račun budžeta a to je:
1.

Godišnji finansijski izveštaj o izvršenju budžeta sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima, koji mora da
je u skladu sa sadržajem i klasifikacijom budžeta, odnosno plana, s tim da se finansijski rezultat u tim izveštajima
utvrdjuje saglasno Medjunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor – gotovinska osnova.

2.

Izveštaj eksterne revizije završnog računa.

Nadalje članom 76. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik RS“ broj 54/09 i 73/10 i 101/2010, 101/11, 93/12, 62/13,
63/2013 ispr., 108/2013, 142/14 i 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/18) propisano je, između ostalog, da je lokalni
organ uprave nadležan za finansije obavezan da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše Vladu,
odnosno izvršni organ lokalne vlasti, a obavezno za šestomesečni i devetomesečni period.
Odluka o budžetu za 2018. godinu doneta je 20. 12. 2017. godine i objavljena u „Službenom listu opštine Kovačica”, broj
11/2017. Tom Odlukom budžet je planiran u ukupnoj visini od 790,5 miliona dinara. Prvu Odluku o izmeni i dopuni Odluke o
budžetu za 2018. godinu (Prvi dopunski budžet) Skupština opštine donela je dana 12. aprila 2018. godine i ova Odluka je
objavljena u „Službenom listu opštine Kovačica”, broj 4/2018. Budžet po prvom rebalansu planiran je u visini od 939,5 milion
dinara. Druga Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2018. godinu (Drugi rebalans budžeta) doneta jedana 24. jula
2018. godine a objavljena je u Službenom listu opštine Kovačica br. 7/2018. Prema poslednjim izmenama i dopunama (Treći
rebalans budžeta) planirana visina budžeta je 966.500.000,00 dinara („Službeni list opštine Kovačica „ broj: 12/2018).
Osim promena putem rebalansa, u toku tekuće godine budžet je menjan u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i to
iz tri razloga:
1) na osnovu primljenih namenskih sredstava koja nisu mogla biti planirana povećavani su prihodi i primlje na sredstva
raspoređivana u okviru klase 4 i 5, odnosno na korisnike koji su primili namenska sredstva (u skladu sa članom 5. Zakona
o budžetskom sistemu);
2) na osnovu raspoređivanja tekuće budžetske rezerve čija je pozicija smanjivana a povećavana pozicija adekvatnog rashoda
– u skladu sa odredbama člana 69. Zakona o budžetskom sistemu, kao i
3) na osnovu promene aproprijacija u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu.
Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta opštine Kovačica u periodu I-XII 2018. godine se sastoji od sledećih
izveštaja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izveštaja o ostvarenim prihodima u periodu I-XII sa tabelarnim pregledom
Izveštaja o ostvarenim rashodima u periodu I-XII sa tabelarnim pregledom
Planirani i izvršeni rashodi u izveštajnom periodu po programima
Ukupno planirani i izvršeni kapitalni izdaci u periodu I-XII
Izveštaja o primljenim donacijama i transfernim sredstvima u periodu I-XII od drugih nivoa vlasti
Izveštaj o kreditima i izvršenim otplatama dugova u periodu I-XII
Izveštaja o koriščenju stalne i tekuće budžetske rezerve u periodu I-XII
Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta za period I-XII
Suficit - deficit i račun finansiranja po podacima iz konsolidovanog obrasca 5
Odstupanja između usvojenog budžeta i izvršenja i obrazloženje odstupanja
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1) Izveštaj o ostvarenim prihodima i primanjima u periodu I-XII sa tabelarnim pregledom
Prema Odluci o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Kovačica (Rebalans III) planirana masa prihoda iznosi
966.500.000,00 dinara. Na taj iznos su nadodati namenski prihodi ostvareni od drugih nivoa vlasti a to je: 70.000,00 dinara za DK
„Mihal Babinka“ iz Padine za nabavku ženskih cipela za folklorni ansambl koja sredstva su dobijena iz pokrajinskog budžeta, kao
i za DK „Dojna“ iz Uzdina u iznosu od 100.000,00 dinara takodje, tako da ukupno planirana sredstva posle oprihodovanja ovih
namenskih sredstava ostvarenih posle rebalansa III opštinskog budžeta iznose 966.670.000,00 dinara
Prihodi i primanja su ostvareni u ukupnoj vrednosti od 801.732.708,80 dinara što iznosi 82,95% od planiranih sredstava
u odnosu na doneti akt o budžetu za 2018. godinu a ako se izuzmu sredstva od zaduživanja iz planiranog prihodnog dela budžeta
ostvarenje prihoda iznosi 767,7 miliona dinara i taj procenat iznosi 87 % (planirani iznos bez zaduženja iznosi 882,5 dinara).
Osnovni razlog zašto je budžet izvršen manje od 100%, odnosno sa 82,94,% od planirane visine sredstava po Rebalansu
III jeste podatak da u ukupnu masu planiranih sredstava od 966,5 miliona ulazi i iznos potencijalnog zaduživanja radi kapitalnih
investicija a to je 84 miliona dinara (relizacija 34 miliona dinara), kao i planirana očekivana sredstva od prodaje nepokretnosti u
iznosu od 80 miliona dinara, koja prodaja nije izvršena do kraja 2018. godine, u tom slučaju % ostvarenja planiranih prihoda je sa
visokim postotkom realizacije čas sa 96% (801,7 miliona /836,5 miliona dinara).
Mišljenja smo da treba napomenuti i to da je prvi put, posle niz godina nerealizovanog planiranog iznosa poreza na
imovinu, 2018. godine ovaj porez ostvaren za 2,6 miliona više od planiranog što ukazuje da raste svest građana u delu izmirenja
obaveza prema državi a takođe ovom izvršenju poreza je doprineo i blagi porast standarda stanovništva, odnosno platežne
sposobnosti građanstva.
Kredit za izgradnju kapitalnih investicija planiran je u iznosu od 84 miliona dinara za ovu godinu, na koliko se dobila i
saglasnost na zaduženje od strane Uprave za javni dug i na koliko je doneta Odluka o zaduživanju budžeta opštine Kovačica za
2018. godinu. On je u posmatranom izveštajnom periodu odobren od strane banke za sledeće namene: asfaltiranje ulice u samošu
3.250.000,00 dinara (povučen deo kredita od 3.246.807,84 dinara), za izgradnju puta u Uzdinu 22.850.000,00 dinara
(22.850.000,00 dinara), izgadnja vašarišta u Debeljači 20.000.000,00 dinara, izgradnju Kasete za odlaganje otpada 10.000.000,00
dinara, za vodosnabdevanje 7.900.000,00 dinara (7.899.983,91 dinara) kao i za dom kulture u Padini 20.000.000,00 dinara.
Transferna sredstva ostvarena od drugih nivoa vlasti (iz budžeta Republike) u iznosu od 225.436.320,00 dinara najveći su
izvor prihoda budžeta naše opštine u izveštajnom periodu. I u ukupnoj masi oni učestvuju čak sa 28,12 %. Drugi po veličini je
Porez na zarade koji je u toku izveštajnog perioda 2018. godine ostvaren u visini od 143.351.170,80 dinara i učestvuje u ukupnom
budžetu ostvarenom u periodu januar – decembar sa 17,88%.
Nadalje značajni iznos sredstava ostvaren je iz opštinskih izvornih prihoda i to: poreza na imovinu 77.639.334,70 dinara
(što iznosi za oko 15 miliona u odnosu na realizaciju ovog poreza u 2017. godine te se može gore navedena konstatacija o
platežnoj sposobnosti stanovništva ovim i potvrditi) ili 9,68% od ukupno ostvarenih prihoda, poreza na nasleđe i poklon
2.555.685,69 dinara i poreza na kapitalne transakcije 28.431.920,90 dinara (što predstavlja za oko 10,5 miliona više nego
prethodne 2017. godine a što se može pripisati prikazivanjem realnijih vrednosti prometa nekretnina kod overe ugovora kod
javnog bleležnika) ili 3,55% a ukupno u strukturi celokupne mase prihoda ovi porezi zbirno učestvuju sa 13,55%. Nadalje porezi
na dobra i usluge odnosno komunalne takse i naknade u 2018. godini ostvareni su u iznosu 32.541.500,94 dinara kojim iznosom
učestvuju u strukturi ukupnih prihoda sa 4,06%.
Tekući namenski transfer iz tekuće rezerve Republičkog budžeta ostvaren je u iznosu od 35,1 miliona dinara a učestvuje
u ukupnom prilivu budžeta sa 4,38%, dok ostali izvori prihoda ostvarivani su u manjim iznosima pojedinačno a kako je to
prikazano u tabelarnom pregledu.
Što se tiče ostvarenja prihoda za 2018. godinu, mišljenja smo da se može konstatovati da je obim budžeta planiran u
visini realnih mogućnosti ostvarenja prihoda, jer se planom prihoda uvek planira i pokriće rashoda za decembar mesec koji
dospevaju na naplatu u januaru naredne godine te ovi rashodi izvršavaju na teret aproprijacije tekuće godine.
Detaljan pregled po vrstama prihoda i primanja prikazan je u članu 3. Odluke o završnom računu budžeta opštine
Kovačica za 2018. godinu.
2) Izveštaj o ostvarenim rashodima i izdacima u periodu I-XII sa tabelarnim pregledima
Odlukom o budžetu opštine Kovačica za 2018. godinu (takodje i Rebalansima budžeta) obuhvaćeni su sledeći direktni
korisnici budžetskih sredstava:
1.
2.
3.
4.
5.

Skupština opštine,
Kabinet predsednika opštine
Opštinsko veće
Opštinsko pravobranilaštvo
Opštinska upravu, kao i 18 indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji se nalaze u Spisku korisnika koji vodi
Uprava za trezor.
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Pored toga, iz budžeta u vidu transfera drugim nivoima vlasti penošena su sredstva prema 8 škola (7 osnovnih i
gimnazija), Centru za socijalni rad i Domu zdravlja koji su indirektni korisnici republičkog budžeta, ali im opština obezbedjuje
određena sredstva u skladu sa planiranim finansiranjem od strane budžeta opštine prema odredbama njihovih matičnih zakona.
Pored navedenog, davane su subvencije i javnim preduzećima u skladu sa njihovim Godišnjim programom poslovanja, odnosno u
skladu sa Zakonom o javnim preduzećima. Nadalje, finansirana je fizička kultura i Sportski savez opštine, a sredstva sportskim
klubovima raspoređena su po projektima podnetim na konkurs za dodelu sredstava.
Takođe su davane dotacije nevladinim organizacijama na osnovu podnetih projekata na konkurs za dodelu sredstava, na
koji način su sredstva raspoređena i verskim zajednicama i poljoprivrednim udruženjima, a realizovana su i druga izdvajanja iz
budžeta u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Kovačica za 2018. godinu koja je pripremljena kao programski budžet, dakle
planirana a i izdvojena su sredstva po programima, programskim aktivnostima i projektima a kako je to prikazano u tabelarnom
delu II Posebni deo budžeta za 2018. godinu po dopunskom budžetu III opštinskog budžeta.
Iz napred prikazanog pregleda jasno je da u odnosu na planiranu masu sredstava (prihoda i primanja u toku 2018. godine
budžet je realizovan u vrednosti od 777.521.850,34 dinara ili 80,43%. Realizacija rashoda je vršena po podnetim zahtevima
budžetskih korisnika koji su podnošeni sa prilogom validne računovodstvene dokumentacije a realizacija je vršena bez
zakašnjenja ukoliko je kontrolom dokumentacije priložene uz zahtev konstatovano da je adekvatna prema vrsti i nameni rashoda i
izdataka i ako je zahtev bio uskladjen sa odobrenim kvotama na osnovu kojih je utvrđena dinamika rashoda budžeta po periodima
kako bi se obezbedila likvidnost budžeta.
Saldo, odnosno neutrošena sredstva na dan 31. decembar 2018. godine prema izvodu broj 256 za budžet opštine
Kovačica iznose 24.210.858,46 dinara, iz kog iznosa će se realizacija rashoda izvršiti u toku tekuće 2019. godine.
Iz prikazanog rasporeda rashoda i izdataka po namenama se vidi da su rashodi za zaposlene (konta grupe 410) ostvareni u
visini od 134,1 miliona ili 91,68% od planiranih sredstava u budžetu za ove namene. Tu su prikazana sredstva za bruto zarade,
(konto 411), doprinosi na teret poslodavca (konto 412) svih direktnih i indirektnih korisnika budžeta, socijalna davanja (konto
414 - bolovanja, otpremnine), naknade za dolazak i odlazak sa rada (konto 415), kao i jubilarne nagrade (konto 416) za direktne i
indirektne korisnike budžeta.
Rashodi za korišćenje usluga i roba (konta grupe 420) su ostvareni u visini od 244,9 miliona ili 81,66%. To su rashodi za
struju, telefone, osiguranje (konto 421) svih direktnih i indirektnih korisnika budžeta kao i troškovi putovanja svih korisnika,
usluge po ugovoru (konto 423) se odnose na usluge obezbedjenja objekata, održavanja čistoće, održavanje softvera, troškove
seminara, usluge štampanja, usluge revizije, i ostali rashodi vezani za korišćenje roba i usluga. Nadalje tu su sadržani rashodi za
tekuće popravke i održavanje kao i materijal.
Kamate banci su na vreme uplaćivane a one se odnose na četiri kredita kojima je za kapitalne investicije zadužena opština
Kovačica. Dva kredita od zaduženja iz 2006, i treći kredit su istekli dok je četvrtim kreditom opština zadužena u toku 2011.
godine za razne investicione rashode (70 miliona - za rekonstrukciju predškolske ustanove u Kovačici, Debeljači i Padini,
rekonstrukciju pijaca u svim naseljenim mestima, nabavka tezgi za sve pijace, izgradnja prve faze kapele u Idvoru i završetak
izgradnje kapele u Crepaji) ističe 2022. godine.
U 2016. godini odobreno je zaduživanje radi ulaganja u kapitalne investicije u skladu sa mišljenjem Uprave za javni dug
u iznosu od 70.000.000,00 dinara čija realizacija kredita je u toku. Do kraja septembra od odobrenog kredita realizovan je iznos u
vrednosti od 9.949.735,99 dinara za DK „Michal Babinka“ iz Padine i iznos od 18.175.516,80 dinara za vodosnabdevanje,
odnosno po prvoj i drugoj privremenoj situaciji za Stanicu za filtriranje vode u Kovačici a u toku 2017. godine realizacija kredita
iznosi 34.125.189,29 dinara.
U 2018. godini realizovan je kredit za asfaltiranje ulice u Samošu - povučen deo kredita od 3.246.807,84 dinara, za
izgradnju puta u Uzdinu 22.850.000,00 dinara i za vodosnabdevanje 7.899.983,91 dinara, što znači da zbirno realizovan kredit od
Komercijalne banke za 2018. godinu iznosi 33.996.791,75 dinara.
Kamata na kredite je uplaćena u izveštajnom periodu u iznosu od 3.390.638,31 dinara dok otplata glavnice u 2018. godini
iznosi 11.836.921,00 dinara.
Subvencije javnim nefinansijskim institucijama su izvršene u visini 14.641.032,96 dinara ili 96,70% od planiranih
sredstava za ove namene u tekućoj godini. Subvencije za redovno poslovanje u toku ove godine ostvaruje JKP „Idvor“ iz Idvora i
JKP „Samoš“ iz Samoša a u skladu sa Godišnjim programom poslovanja date su subvencije i JKP „Rad“ iz Crepaje, JKP „Padina“
iz Padine i JKP „Banat“ iz Uzdina. Takodje treba napomenuti da suZZ „Poljoprivredik“ iz Kovačice date subvencije u
poljoprivredi u iznosu od 10.141.032,96 za nabavku poljoprivredne mehanizacije koja sredstva su ostvarena putem podnošenja
projekta na raspisani konkurs, odnosno ova namenska sredstva su ostvarena iz republičkog budžeta i usmerena ZZ
„poljoprivrednik“ za namenu za koju su i ostvarena.
Transferi ostalim nivoima vlasti su ostvareni u visini od 130,8 miliona ili 93,86% što je za planiranih sredstava za ove
namene, što je za oko 25 miliona više nego što je to 2017. godine a što je rezultiralo prenosom domu zdravlja za sudska
poravnanja za dugove apoteke, koja sredstva su u 2018. godini izvršena u iznosu od 18,1 milion dinara. Transferi su, dakle,
preneti školama, Domu zdravlja i Centru za socijalni rad koje finansira Republika a opština obezbedjuje sredstva za materijalne
troškove i investicione rashode a u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Treba napomenuti da je počev od novembarske plate u 2014. godine došlo do smanjenja zarada i naknada u javnom
sektoru za 10%. Po tom osnovu, budžet opštine je u obavezi da tih 10% iznosa od plate, za koliko su smanjene zarade, uplatiti na
namenski podračun budžeta RS. Do kraja decembra 2018. godinu po ovom osnovu uplaćen je iznos od 15,1 miliona dinara čije
knjigovodstvano evidentiranje se vrši na kontu 465 – Ostale dotacije i transferi.
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Za dotacije nevladinim organizacijama, udruženjima građana, poljoprivrednim udruženjima, verskim zajednicama kao i
za novčane po rešenjima suda, budžet je izdvojio 41,9 miliona dinara ili 95,5% od planiranog iznosa. Sredstva za udruženja i za
medije su odobravana na osnovu projekata koji su podnošeni na osnovu raspisanog konkursa za dodelu sredstava.
Za osnovna sredstva je ukupno izdvojeno 147 miliona dinara što iznosi 19% od ukupnih budžetskih rashoda, odnosno
skoro 1/5 rashoda što predstavlja solidno učešće investicija u odnosu na ukupne rashode i izdatke budžeta.
Detaljan pregled rashoda i izdataka u dinarima po ekonomskoj klasifikaciji dat je u članu 4. Odluke o završnom računu
budžeta opštine Kovačica za 2018. godinu, dok detaljan pregled rashoda i izdataka u dinarima po pojedinim namenama prikazan
je u tabelarnom pregledu II POSEBNI DEO BUDŽETA ZA I-XII 2018 GODINU – REBALANS III koji je prikazan u članu 12.
iste Odluke.
3) Ukupno planirani rashodi u periodu januar – decembar 2018. godine po programima
Ukupni rashodi u Posebnom delu budžeta su razvrstani prema Programima, programskim aktivnostima i projektima
(prema šemi koju je utvrdilo Ministarstvo finansija sa SKGO), tako da su rashodi rasporedjeni u okviru 16. Programa i to na
sledeći način, kako je to prikazano u narednom tabelarnom pregledu:
r.br.
1

1101

Program 1. Urbanističko i prostorno
planiranje

2

1102

Program 2. Komunalna delatnost

3

1501

Program 3. Lokalni ekonomski razvoj

4

1502

Program 4. Razvoj turizma

5

0101

Program 5. Razvoj poljoprivrede

6

0401

Program 6. Zaštita životne sredine

7

0701

Program 7. Putna infrastruktura

8

2001

Program 8. Predškolsko vaspitanje

9

2002

Program 9. Osnovno obrazovanje

10

2003

Program 10. Srednje obrazovanje

11

0901

Program 11. Socijalna i dečja zaštita

12

1801

Program 12. Zdravstvena zaštita

13

1201

Program 13. Razvoj kulture

1301

Program 14. Razvoj omladine i sporta

0602

Program 15. Lokalna samouprava

0603

Program 16. Politički sistem lokalne
samouprave

14
15
16

br. PA

Broj i naziv programa

UKUPNO:

Reb III

izvršenje

% izvr.

27.550.000,00

11.256.210,00

40,86

170.197.019,53

137.140.615,61

80,58

19.521.000,00

10.012.554,85

51,29

14.382.500,00

13.392.000,37

93,11

82.759.073,05

60.008.038,25

72,51

30.000.000,00

0,00

0,00

9.492.730,00

8.132.676,40

85,67

62.859.598,00

56.999.641,88

90,68

64.565.600,00

61.224.776,02

94,83

10.455.000,00

10.074.239,92

96,36

70.611.296,36

63.649.004,05

90,14

35.246.681,00

32.487.741,59

92,17

97.466.234,00

73.092.119,59

74,99

24.623.500,00

24.482.660,00

99,43

188.359.964,90

161.475.262,46

85,73

58.579.803,16

54.094.309,35

92,34

966.670.000,00

777.521.850,34

80,43

4) Ukupno planirani i izvršeni kapitalni izdaci (investicioni izdaci) u periodu januar - decembar 2018.
godine
Kapitalni izdaci u izveštajnom periodu januar - decembar 2018. godini izvršeni su u iznosu od 146.981.759,71 dinara ili
60,54% ukupne realizacije investicija u odnosu na planirane vrednosti a namena izvršenja vidi se u sledećem tabelarnom pregledu:
IZVRŠENJE PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA I-XII 2018. GODINE - Rebalans III
ek. kl.

OPIS

1

2

Rebalans III

izvršenje

% izvrš.

3

4

5

Kapitalne investicije opštine
511

Projektno planiranje

20.050.000,00

9.792.000,00

48,84
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511

Projektno planiranje -generalni urbanistički plan

7.500.000,00

1.464.210,00

19,52

511

Asfaltiranje ulica u naseljenim mestima- Samoš

3.250.000,00

3.246.807,84

99,90

511

Osvetljenje u Crepaji

8.015.000,00

8.014.980,00

100,00

511

Uredjenje vašarišta u Debeljači

20.000.000,00

0,00

0,00

511

Vodovodna mreža u Kovačici

23.270.478,49

23.270.462,40

100,00

511

Fabrika vode - 3 faza

32.316.650,24

24.533.034,49

75,91

511

Odlaganje otpada - kaseta

30.000.000,00

0,00

0,00

511

Projekat "100 topola" Crepaja

0,00

0,00

0,00

511

Hala u Crepaji

511

Uređenje trga u Kovačici - kućice

511

Projekat "NIS donacija"

1.481.000,00

1.480.000,00

99,93

511

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Uzdinu

35.563.420,80

35.563.420,80

100,00

511

Izgadnja puteva u Uzdinu

35.973.180,00

35.868.360,00

99,71

217.419.729,53

143.233.275,53

65,88

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

4.500.468,00

3.219.234,18

71,53

Ukupno kapitalne investicije opštine
Ostale kapitalne investicije
511

DK Padina rekonstrukcija

511

DK Kovačica rekonstrukcija

511

DK Debaljača
Svega:
Mašine i oprema

512

Nabavka administrativne opreme - iz budžeta

512

Nabavka administrativne opreme - iz drugih izvora

280.000,00

513

Ostale nekretnine i oprema - pomoćni objekti za stanove u
zgradi

499.000,00

498.950,00

99,99

70.300,00

30.300,00

43,10

5.349.768,00

3.748.484,18

70,07

242.769.497,53

146.981.759,71

60,54

515

Nematerijalna imovina - knjige
Svega mašine i oprema

UKUPNO

0,00

U periodu januar - decembar 2018. godine ulaganje sredstava za investicije izvršeno je u plansko projektnu
dokumentaciju i izradu generalnog urbanističkog plana, izgradnju Stanice za filtriranje vode kao i u vodovodnu mrežu Kovačici u
gore navedenom iznosu, asfaltiranje ulica u naseljenom mestu Samoš a takodje i u javnu rasvetu u Crepaji, izgradnju igrališta za
decu u Kovačici, nadalje u vodovodnu mrežu u Uzdinu kao i izgradnju puta u Uzdinu a izvršena su i druga investiciona
izdvajanja iz budžeta u administrativnu opremu u vrednosti izdataka kako je to prikazano u prikazanom tabelarnom pregledu.
Realizacija odobrenog kredita u iznosu od 34.000.000 dinara u toku 2018. godine izvršena je samo u jednom delu za
asfaltiranje ulice u naseljenom mestu Samoš, u vodovodnu mrežu u Kovačici kao i za izgradnju puta u Uzdinu a ostala sredstva,
do ukupnog iznosa zaduženja, tokom 2018. godine nisu povučena, tako da neiskorišćeni deo zaduživanja u 2018. godini iznosi 50
miliona dinara za koliko je prema Odluci o budžetu opštine Kovačica za 2019. godinu planirano zaduženje za kapitalne investicije
iz kredita. Za osnovna sredstva, investicionu izgradnju i nabavku mašina i opreme ukupno je realizovano 60,54% od planirane
vrednosti za sve izdatke kako je to planirano članom 7. Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2018. godinu.
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5) Izveštaja o primljenim donacijama i transfernim sredstvima u izveštajnom periodu I-XII 2018. godini od drugih
nivoa vlasti
OSTVARENA NAMENSKA SREDSTVA 01.01.2018-31.12.2018

Konto
733154

Datum i broj
izvoda
29.06.2017/121

Iznos

DATUM REŠENJA PO
KOJEM SU STIGLA I BROJ
REŠENJA/OPIS

2.475.000,00

404-288/17-13 22.06.2017 ugovor sa
Komesarijatom za izbeglice

0,00

0,00

ostala na budžetu na dan
31.12.2018.godine

733252

01.11.2017*210

612.000,00

ind zona crepaja 141-401-5233/201701-12
26.10.2017

733252

21.11.2017/224

650.000,00

suvenirnica 144401-2454-16/2017-44 OD 14.11.2017

0,00

616.800,00

141-401-5758/2017-01-7 od
23.11.2017 sufinans. Izrade i
sprovodjenja reg. I lokalnih politika

0,00

240.000,00

139-401-3736/2017-04 od 17.11.2017
bruto plata koordinatora za romska
pitanja

759,49

128-451-3835/2017-04 OD 15.12.2017
PU Kolibri nabavka raču opreme0

0,00

IZGRADNJA Fabrike vode Kovačica
faza 3:Ugovor 136-401-409/2017-01/1
od 23.02.2017 i Aneks I 136-401409/2017-01/1-1 i II Aneks ugovora
136-401-409/2017-01/1-2 OD
27.12.2017

0,00

733156

04.12.2017/

733156

04.12.2017/

733252

25.12.2017/245

171.598,00

Svega preneta
sredtava

4.765.398,00

733252

13.03.2018/48
stiglo
15.416.511,81

15.416.511,81

744251

16.01.2018/10

1.481.000,00

733156

31.01.2018/21

650.562,00

733156

02.03.2018/41

650.653,00

733156

50% stiglo
18.06.2018/113
4891572

733252

50% 18.05.2018/92
stiglo 10000000

4.891.572,00
10.000.000,00

nis donacija
nm-044000/49-05/15386 27.12.2017
rešenje o isplati iz Budžeta Apv za
četvoročasovni pripremni predškolski
rad
rešenje o isplati iz Budžeta Apv za
četvoročasovni pripremni predškolski
rad
ugovor sa pok sekretarijatom za
poljoprivredu 104-401-2148/2018-05
od 25.05.2018 učešće APV
9783144.00
ugovor sa pok sekretarijatom za
poljoprivredu 104-401-1172/2018- od
26.04.2018 učešće apv 20000000.00

1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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IZGRADNJA Fabrike vode Kovačica
faza 3:Ugovor 136-401-409/2017-01/1
od 23.02.2017 i Aneks I 136-401409/2017-01/1-1 i II Aneks ugovora
136-401-409/2017-01/1-2 OD
27.12.2018

0,00

650.627,00

rešenje o isplati iz Budžeta Apv za
četvoročasovni pripremni predškolski
rad

0,00

650.653,00

rešenje o isplati iz Budžeta Apv za
četvoročasovni pripremni predškolski
rad

0,00

9.081.422,36

rešenje o isplati iz Budžeta Apv za
četvoročasovni pripremni predškolski
rad
ugovor o namenskim transferima u
socijalnoj zaštiti 401-01-0016372/2018-090 od 05.02.2018 soc
ukupan godišnji iznos 5.647.121,16

0,00

470.593,43

ugovor o namenskim transferima u
socijalnoj zaštiti 401-01-0016372/2018-090 od 05.02.2018 soc
ukupan godišnji iznos 5.647.121,16

0,00

470.593,43

ugovor o namenskim transferima u
socijalnoj zaštiti 401-01-0016372/2018-090 od 05.02.2018 soc
ukupan godišnji iznos 5.647.121,16

0,00

650.653,00

1.411.780,29

733156

22.06.2018/117

470.593,43

733156

30.04.2018/80

202.017,00

733156

11.06.2018/108

1.532.255,00

733252

50% stiglo
28.05.2018/121
2441591

2.441.591,00

ugovor o namenskim transferima u
socijalnoj zaštiti 401-01-0016372/2018-090 od 05.02.2018 soc
ukupan godišnji iznos 5.647.121,16
ugovor o regresiranju prevoza
studenata za 2018 142-451-402/201802 od 23.04.2018 godišnji iznos
404035
ugovor o dodeli novčanih sredstava za
regresiranje prevoza učenika 128-45185/2018-01/20-2 29.05.2018 ukupan
iznos 3.136000
Ugovor o dodeli
bespovratnih sredstava za
sufinansiranje radova na započinjanju
postupka komasacije 104-4013584/2018-05 od 15.06.2018 ukupno
učešće Apv 4883182.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.441.591,00
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30.300,00

Ugovor 137-451-717/2018-01 pok sek
za kulturu javno informisanje i odnose
s verskim zajendicama 9.62018 i
rešenje 5.7.2018 - knjige za biblioteku

0,00

1.900.000,00

Izrada projekta za formiranje
multigunkcionalnog prostora u okviru
memorijalnog kompleksa u Idvoru Ugovor Min. Kulture 451-043058/2018-02 od 21.6.2018

0,00

0,00

733156

16.7.2018/133

100.000,00

DK Idvor - sufinansiranje tekužih
rashoda - pokrajinski sekretarijat za
kulturu, janvo informisanje i odnose sa
verskim zajednicama

733156

3.7.2018/124

651.602,00

Rešenje APV za četvoročasovni
pripremno predškolski rad

0,00

733156

2.8.2018/146

651.602,00

Rešenje APV za četvoročasovni
pripremno predškolski rad

0,00

470.593,43

ugovor o namenskim transferima u
socijalnoj zaštiti 401-01-0016372/2018-090 od 05.02.2018 soc
ukupan godišnji iznos 5.647.121,16

0,00

Vodovodna mreža Kovačica - aneks II

0,00

733156

23.7.2018/138

733252

7.8.2018/134

9.497.005,13

733156

17.7.2018/134

824.053,00

733156

24.7.2018/139

100.000,00

Učenički regres godišnji iznos
3.136.000 a po uvogoru o dodeli
sredtava za regresiranje prevoza
učenika 128-451-85/2018-01/20-2
Ugovor Pok sek. Za kulturu, javno
informisanje i odnose s verskim
zajednicama 137-451-2922/2018 od
16.7.2018 za galeriju - štampanje
kataloga

733156

13.9.2018/176

96.870,00

ugovor APV - gulašijada i karneval 140-401-3445/2018-01

0,00

733156

13.9.2018/176

63.130,00

ugovor APV - Crepajački fijaker-140401-3443/2018-01

0,00

733156

29.8.2018/165

651.628,00

Rešenje APV za četvoročasovni
pripremno predškolski rad

0,00

733156

23.8.2018/161

470.593,43

733156

26.9.2018/161

470.593,43

ugovor o namenskim transferima u
socijalnoj zaštiti 401-01-0016372/2018-090 od 05.02.2018 soc
ukupan godišnji iznos 5.647.121,16
ugovor o namenskim transferima u
socijalnoj zaštiti 401-01-0016372/2018-090 od 05.02.2018 soc
ukupan godišnji iznos 5.647.121,16

0,00

0,00

0,00

0,00
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09.10.2018/194

779.692,00

733156

10.10.2018/195

200.000,00

733156

12.10.2018/197

100.000,00

733252

12.10.2018/197

9.882.467,03

733156

23.10.2018

733156
733156
733154

6.11.2018
21.11.2018/226
05.12.2018/236

200.000,00

ucenici regres godišni iznos 3136000
dki -sufinansiranje dela tekućih
rashoda i izdataka Doma kulture M
pupin Idvor-za rashodr i izdatke
Muzeja M Pupin- Pupinovi dani
dku -sufinansiranje dela tekućih
rashoda i izdataka Doma kulture
Uzdim-zprevođenje tekstova za
katalog i nabavka administrativne
opremeni
ugovor sa pok sekretarijatom za
poljoprivredu 104-401-1172/2018- od
26.04.2018 Aneks ugovora 101-4011172/2018-04-2 od 10.10.2018
dks -sufinansiranje projekte
konzervacije i restauracije umetničkih
dela iz zbirke Vladimira Fijata Samoš

25.jun 2019.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

KONTRABAS DKK

0,00

70.000,00

dkp ženske cipele za folklorni ansambl

0,00

ZZ Poljoprivrednik

0,00

dku -sufinansiranje dela tekućih
rashoda i izdataka Doma kulture
Uzdin-137-451-3456/2018

0,00

10.141.032,96

733156

06.12.2018/

100.000,00

733156

30.04.2018/80

202.018,00

733156

26.10.2018/207

470.593,43

733156

28.11.2018/231

733156

0,00

470.593,43

studenti godišnji iznos 404035
soc ukupan godišnji iznos
5.647.121,16
soc ukupan godišnji iznos
5.647.121,16

31.10.2018/210

651.875,00

pu

0,00

733156

28.11.2018/231

1.303.607,00

pu

0,00

733156

26.12.2018/251

651.927,00

0,00

733156

470.593,43

733156

21.12.2018/248
50% stiglo
18.06.2018/113
4891572

4.891.572,00

pu
soc ukupan godišnji iznos
5.647.121,16
ugovor sa pok sekretarijatom za
poljoprivredu 104-401-2148/2018-05
od 25.05.2018

733156

21.12.2018/248

1.237.500,00

733156

27.12.2018/252

200.000,00

733156

11.10.2018

120.000,00

733156

6.11.2018

90.000,00

733156

11.10.2018

70.000,00

Ukupno:
.

99.484.519,45

sufinansiranje članarine RRA
ugovor apv- Pokrajinski sekretarijata
za sport i omladinu 11406337/2018-03
od 19.12.2018
MZD sufinansiranje troškova izrade i
postavljanja tabli na jezicima nac
manjina
MZK sufinansiranje troškova izrade i
postavljanja tabli na jezicima nac
manjina
biblioteka-finansiranje trošlkova
štampanja dvojezičnih i višejezičkih
obrazaca i drugih javnih publikacija

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
2.643.350,49
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Primljene donacije i transferna sredstva u budžet opštine Kovačica u periodu januar – decembar 2018.
godine od drugih nivoa vlasti ostvarena su u iznosu od 99.484.519,45 dinara.
U izveštajnom periodu 2018. godine realizovana su i transferna namenska sredstva primljena u opštinski
budžet u 2017. godini a nalazila su se u saldu poslednjeg radnog dana 2017. godine, odnosno koja su preneta radi
realizacije u 2018. godinu. Dana 31.12.2018. godine ostala su nerealizovana sredstva samo za sledeće namene 759,49
dinara (koordinator za romska pitanja); 1000,00 dinara iz donacije NIS-a 2.441.591,00 dinara po Ugovoru o dodeli
bespovratnih sredstava za sufinansiranje radova na započinjanju postupka komasacije kao i 200.000,00 dinara za
sprovodjenje omladinske politike, odnosno ukupno 2.643.350,49 dinara koja sredstva se nalaze u saldu na dan
31.12.2018. godine.
Sredstva koja su realizvana u toku finansijske 2018. godine u skladu sa namenom primljenih sredstava,
odnosno namenski.
.

6. Izveštaj o kreditima i izvršenim otplatama dugova u izveštajnom periodu
U toku godine kreditne obaveze su redovno izmirivane, i što se tiče kamata i što se tiče otplate glavnica po
kreditima.
Svi krediti kojima je budžet opštine zadužen u ranijem periodu su:
U 2011. godini је na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija i odluke Skupštine opštine Kovačica od
Unikredit banke AD Beograd, filijala Novi Sad uzet kredit od 70 miliona dinara. Iz kredita su finansirana sledeća
kapitalna ulaganja: završetak kapele u Crepaji, I faze kapele u Idvoru, rekonstrukcija pijaca u naseljenim mestima i
nabavka tezgi za sve pijace, rekonstrukcija Predškolske ustanove u Kovačici, Debeljači i Padini, rekonstrukcija zgrade
za rad opštinske uprave. Rok otplate kredita je 10 godina, a sa otplatom se počelo od juna 2012.godine tako da ovaj
kredit ističe 2022. godine.
U 2016. godini odobreno je zaduživanje radi ulaganja u kapitalne investicije u skladu sa mišljenjem Uprave za
javni dug u iznosu od 70.000.000,00 dinara čija realizacija kredita je u toku. Do kraja septembra od odobrenog kredita
realizovan je iznos u vrednosti od 9.949.735,99 dinara za DK „Michal Babinka“ iz Padine i iznos od 18.175.516,80
dinara za vodosnabdevanje, odnosno po prvoj i drugoj privremenoj situaciji za Stanicu za filtriranje vode u Kovačici.
U 2017. godini za DK „Michal Babinka“ iz Padine kreditno zaduženje iznosi 13.290.362,10 dinara. Za stanicu
za filtriranje vode povučen je kredit u iznosu od 11.208.750,72 a za asfaltiranje u Samošu i Debeljači ukupan iznos od
9.626.025,22 dinara.
U 2018. godini realizovan je kredit za asfaltiranje ulice u Samošu - povučen deo kredita od 3.246.807,84
dinara, za izgradnju puta u Uzdinu 22.850.000,00 dinara i za vodosnabdevanje 7.899.983,91 dinara, što znači da
zbirno realizovan kredit od Komercijalne banke za 2018. godinu iznosi 33.996.791,75 dinara.
Kamata na kredite je uplaćena u izveštajnom periodu u iznosu od 3.390.638,31 dinara dok otplata glavnice u
2018. godini iznosi 11.836.921,00 dinara.
7. Izveštaja o koriščenju stalne i tekuće budžetske rezerve u toku perioda I-XII 2018. godine
Izveštaj o korišćenju stalne budžetske rezerve
Prema Odluci o budžetu opštine Kovčaica za 2018. godinu sredstva za stalnu budžetsku rezervu planirana su u
iznosu od 2.000.000,00 dinara.
Prema Zakonu o budžetskom sistemu (član 70.) sredstva za stalnu budžetsku rezervu iskazuju se kao posebna
aproprijacija i koriste za otklanjanje posledica vanrednih okolnosti (poplava, suša, požar, ekološka katastrofa i sl).
Pošto nije bilo vanrednih okolnosti na teritoriji opštine Kovačica tokom 2018. godine, sredstva stalne
budžetske rezerve nisu korišćena.
Izveštaj o korišćenju tekuće budžetske rezerve
U posmatranom periodu sredstva tekuće budžetske rezerve korišćena su na osnovu člana 69. Zakona o
budžetskom sistemu, kao i na osnovu Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2018. godinu (takodje I, II i III dopunski
budžet), odnosno po zaključima Predsednika opštine.
Sredstva tekuće budžetske rezerve u 2018. godini mogu se planirati najviše u visini od 4% ukupnih prihoda i
primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.
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Ova rezerva može se koristiti za neplanirane svrhe za koje nisu bile izvršene aproprijacije, ili pak, utvrdjene
aproprijacije nisu bile dovoljne.
Treba napomenuti da je Odlukom o budžetu opštine Kovačica za 2018. godinu planiran iznos od 5.000.000,00
dinara dok je Rebalansom III tekuća rezerva još uvećana za 420.00,00 dinara.
Ukupno utrošena sredstva tekuće budžetske rezerve u periodu januar - decembar 2018. godine iznose
5.395.327,47 dinara.
Namena i korisnik sredstava se vidi iz sledeće tabele:
r.br.

NAZIV

namena

f-ja

gl.

poz

ek.kl.

iznos

datum

1

JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO

plata 465

110

4,01

31

465

198.000,00

26.1.

2

MESNA ZAJEDNICA
UZDIN

specijalizovane
usluge - projekat

160

5,17

312

424

586.800,00

7.3.

3

MESNA ZAJEDNICA
CREPAJA

usluge orezivanja
stabla u centru

160

5,14

277

423

180.000,00

15.5.

4

DOM ZDRAVLJA
KOVAČICA

kupovina
medicinske opreme

721

5,01

346/512

464

120.000,00

15.5.

sufinansiranje puta
u Uzdinu
rekonstr.objekta
doma kulture
Putnikovo

451

5,01

368

511

2.227.381,29

1.6.

6

KAPITALNO
ODRŽAVANJE PUTEVA
REKONSTRUKCIJA
OBJEKTA DK
PUTNIKOVO

620

5,01

104

425

250.000,00

7.9.

7

TURISTIČKA
ORGANIZACIJA

Kovačički Oktobar

473

5,12

260

423

500.000,00

18.9.

8

MESNA ZAJEDNICA
DEBELJAČA

rekonstrukc. ulične
rasvete

160

5,16

301

425

62.902,50

28.9.

9

REKONSTR.VODOVODNE rekonstr.vodovodne
MREŽE U UZDINU
mreže Uzdin

630

5,01

367

511

35.738,57

22.10.

10

DK UZDIN

projekat Mladost
peva

820

5,09

370/371

423/426

153.434,00

24.10.

11

MZ CREPAJA

materijal-sadnice

160

5,14

279

426

95.600,00

6.12.

12

MZ IDVOR

160

5,18

379

483

938.886,11

20.12.

13

MZ PADINA
UKUPNO :

160

5,15

291

426

46.585,00
5.395.327,47

20.12.

5

sudske kazne za MZ
Idvor
materijal za
električnu
instalaciju

8. Izveštaj o datim garancijama
Budžet opštine Kovačica nije dao nikakve garancije u toku 2018. godine.
9. Odstupanja između usvojenog budžeta i izvršenja i obrazloženje odstupanja prema
konsolidovanom Obrascu 5
Što se tiče odstupanja od planiranih i ostvarenih prihoda i primanja u izveštajnom periodu tekuće godine,
evidentno je da do kraja izveštajnog perioda je došlo do odstupanja u odnosu na planirane prihode i primanja
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prikazana u Rebalansu III Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2018. godinu kod prihoda na kontu 733154 – Tekući
namenski transfer od Republika planiran je svega 5,6 miliona dinara a ostvaren 35 miliona, te je realizovano za oko
500% više od plana. Ta realizacija je povećana iz razloga što je opština Kovačica krajem 2018. godine dobila
namenski transfer iz tekuće budžetske rezerve Republičkog budžeta u iznosu od 25 miliona dinara a radi održavanja
tekuće likvidnosti budžeta naše opštine. Takođe se može naglasiti odstupanje u odnosu na planirani iznos naknada za
korišćenje gradjevinskog zemljišta gde je iznad plana ostvareno 27,7% a to se može pripisati mogućnostima
podnošenja zahteva za isplatu ovih obaveza preko reprograma duga.
Što se tiče odstupanja u ostvarenju prihoda i primanja na manje od planiranih iznosa , može se obrazložiti
neostvarenje primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština koje je planirano 80 miliona dinara (gde je
planirana prodaje SRC „Relax“ iz Kovačice do čije realizacije prodaje nije došlo te je ostvanjenje o plana svega 1,02%
jer se u medjuvremenu ostvario samo manji iznos od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština od sveta 812.750,00
dinara.
Takođe treba napomenuti da što se tiče planiranih i ostvarenih rashoda, do odstupanja je došlo i na kontu
733251 Kapitalni namenski transfer od Republike u korist nivoa opština gde su planirani prihodi koje je budžet opštine
trebao da ostvari od drugih nivoa vlasti u iznosu od 10.141.032,96 za nabavku poljoprivredne mehanizacije, isti iznos
je ostvaren na kontu 733154 Tekući namenski transfer od Republike, te je ostvarenje na prethodno planiranom kontu
0,00 dinara a na tekućem transferu je ostvarenje tog namenskog transfera gde nije bio planiran poslednjim Rebalansom
III opštinskog budžeta.
Što se tiče odstupanja od planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka može se napomenuti da unutar planiranih
direktnih i indirektnih korisnika, u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu vršena je promena
aproprijacije do 10% pa su pojedini planirani iznosi korigovani u odnosu na poslednji rebalans budžeta za odobrenu
promenu aproprijacije unutar sredstava namenjenih za delatnost, program i programsku aktivnost a prema pismenim
zahtevima samih korisnika budžetskih sredstava.
Veća razlika odstupanja od plana i izvršenja pojavljuje se kod izdataka za kapitalne investicije, odnosno na
kontu 511 gde je realizacija od planiranih sredstava oko 60,33% odnosno manje od plana za 94 miliona dinara a
razlozi neostvarenja plana su u tome, da planirana sredstva iz kredita za investicije nisu u potpunosti realizovana iz
izabrane banke te se pojedine investicije obuhvaćene planom nastavljaju ove godine kada će doći i do plaćanja
navedenih investicija.
10. Godišnji izveštaj o učinku programa sa dodatnim, napomenama, objašnjenjima i
obrazloženjima
Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu kojim je propisan sadržaj završnog računa Godišnji
finansijski izveštaj o izvršenju budžeta sadrži i izveštaj o učinku programa, uključujući i učinak na unapređenju rodne
ravnopravnosti, sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima.Učinak rodne ravnopravnosti prikazan je u
programima osnovnog i srednjeg obrazovanja, u sportu i u socijalnoj zaštiti, kao i kulturi.
Ovaj Godišnji izveštaj sačinjen je na propisanim obrascima i sastavni su deo ovog izveštaja iako, zbog
veličina tabela koje su formatirane, iste prikazane kao poseban dokument.
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Годишњи извештај о учинку програма за 2018 годину
Раздео:
Корисник:

1.1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

2101

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

Текући буџет за
2018.

Политички систем локалне самоуправе
2101-0001 Функционисање Скупштине
УКУПНО:

22.796.307

22.162.803

21.067.585

95,1%

22.796.307

22.162.803

21.067.585

95,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:16

2101

Сектор:

Златко Шимак

Одговорно лице:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

У извештајној години, у оквиру ПР 16, финансиран је рад кабинета за скупштинске послове, Скупштине
општине,свих комисија, савета и радних тела, стални трошкови, материкални трошкови, као и све што
произилази из законске регулативе

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе
Показатељи учинка

Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност:
Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

Председник Скупштине општине

функција:

Одржавање седница СО, савета, комисија и свих радних тела које именује СО

Опис програма:

Циљ 1:

Политички систем локалне самоуправе

Политички систем

2101

Јединица
мере

Базна
година

број

2017.

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Функционисање Скупштине

Златко Шимак

функција:

Председник Скупштине општине

Одржавање седница СО, савета, комисија и свих радних тела које именује СО
У извештајној години одржано је 8 седница Скупштине општине, и 27 седница свих радних тела које именује
Скупштина општине Ковачица и то: 18 седнице комисија (Комисија за кадровска и адм.питања, радне односе...,
Комисија за статутарна питања, Комисија за мандатно - имунитетска питања), 9 седница Савета (Савет за
финансије, Савет за културу, Савет за здравље, Савет за стамбено комунална питања), на којима су
разматрана питања из надлежности Скупштине општине.

Функционисање локалне скупштине
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив: Број усвојених аката
Коментар:
Извор верификације:Службени лист општине
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајној години усвојено је 36
акта, тј. за 4 мање од циљане вредности из разлога што није било потребе за
усвајањем већег броја аката.

број

2017.

34

40

36

Назив:Број седница скупштине
Коментар:
Извор верификације:Службени лист општине
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајној години одржано је 8
седница СО из разлога што је постојала потреба за одржавање седница.

број

2017.

7

7

8

број

2017.

36

30

27

Назив:Број седница сталних радних тела
Коментар:
Извор верификације:Службени лист општине

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Образложење одступања од циљне вредности: У извештајној години одржано је 3
седница сталних радних тела мање од циљане вредности из разлога што није
постојала потреба за доношењем већег броја аката.

Раздео:
Корисник:

2.1

		

25. jun 2019.

р ј

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

2101

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

Политички систем локалне самоуправе
2101-0002 Функционисање извршних органа

Текући буџет за
2018.

13.175.000

УКУПНО:

Извршење у
2018.

16.267.000

13.175.000

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

13.491.325

16.267.000

82,9%

13.491.325

82,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:16

2101

Политички систем локалне самоуправе

Сектор:
Одговорно лице:

Политички систем
Милан Гарашевић

Опис програма:

Рад председника, као наредбодавца буџета и свих надлежности који проистичу из законске регулативе

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

У извештајној години, у оквиру ПР 16, финансиран је рад кабинета председника општине, стални трошкови,
материкални трошкови, као и све што произилази из законске регулативе

Програмска активност:

Председник општине

функција:

2101-0002

Функционисање извршних органа

Одговорно лице:

Милан Гарашевић

Опис програмске активности:

Рад председника, као наредбодавца буџета, председавајућег Општинског већа и свих надлежности који
проистичу из законске регулативе

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајној години , ПА је реализована у нешто мањем обиму од циљане вредности за 2018.годину, јер ће
велики број планираних активности за 2018.годину биће реализован у 2019.години и тада ће бити донет већи
број аката од стране председника општине.

Циљ 1:

Председник општине

функција:

Функционисање извршних органа
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број донетих аката
Коментар:
Извор верификације: Решење, попис аката
Образложење одступања од циљне вредности: циљана вредности за 2018. годину,
је и реализована у нешто мањем обиму јер ће велики број планираних активности
за 2018.годину биће реализован у 2019.години и тада ће бити донет већи број аката
од стране председника општине, односно, није постојла потреба за доношенјем
већег броја аката

број

2017

129

129

110

Раздео:
Корисник:

3.1

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

2101

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Политички систем локалне самоуправе
2101-0002 Функционисање извршних органа

УКУПНО:

Усвојен буџет за
2018.

Текући буџет за
2018.

16.350.000

16.350.000

20.150.000

20.150.000

Извршење у
2018.

19.535.398

19.535.398

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

96,9%
96,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:16

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:
Образложење спровођења
програма у години извештавања:

2101

Политички систем
Милан Гарашевић

Политички систем локалне самоуправе
функција:

Председник општине

Функционисање Општинског већа, разматрање одлука које се упућују на СО, доношење закључака,
решања и других аката из надлежности Општинског већа
У извептајној години, у оквиру програма 16, финансиран је рад Општинског већа, на основу статута општине и
свега што произилази из законских прописа

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Програмска активност:

2101-0002

Одговорно лице:

Милан Гарашевић

Функционисање извршних органа

25. jun 2019.

Председник општине

функција:

Функционисање Општинског већа, разматрање одлука које се упућују на СО, доношење закључака,
решања и других аката из надлежности Општинског већа

Опис програмске активности:

У извештајној години одржано је 54 седница Општинског већа на којима је усвојено 104 аката и донето 220
аката из надлежности Општинског већа.Због повећаног обима посла, усаглашавања аката са законима и
поднетих захтева корисника буџета, у извештајном периоду донет је већи број аката у односу на циљану
вредност.

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

		

Функционисање извршних органа
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број усвојених аката
Коментар:
Извор верификације: Записник са седнице ОВ
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду дошло је до
смањења броја усвојених аката.

број

2017.

128

121

104

број

2017.

46

40

54

број

2017.

169

186

220

Назив:број седница извршних орага
Коментар:
Извор верификације:Записник са седнице ОВ
Образложење одступања од циљне вредности:Због повећаног обима посла и
усаглашавања аката са законима у извештајном периоду одржано је 14 седница
више у односу на циљану вредност.
Назив: Број донетих аката
Коментар:
Извор верификације:Записник са седнице ОВ
Образложење одступања од циљне вредности:Због повећаног обима посла,
усаглашавања аката са законима и поднетих захтева корисника буџета, у
извештајном периоду донет је већи број аката у односу на циљану вредност.

Раздео:
Корисник:

4.1

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0602

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Локална самоуправа
0602-0004 Општинско правобранилаштво

Усвојен буџет за
2018.

2.543.000

УКУПНО:

2.543.000

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

2.947.000

2.814.315

2.947.000

95,5%

2.814.315

95,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:15

0602

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:
Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

Локална самоуправа

Опште услуге јавне управе
Маринко Чобанин
Општински правобранилац
функција:
Заступање општине, установа и предузећа у судским споровима
У програму у оквиру рада општинског правобранилаштва, заступани су локлна и правна лица основана од
стране општне Ковачица у континуитету, у складу са динамиком одржавања рочишта у судским споровима. У
извештајној години било је укуно 77 предмета, у управним поступцима 9 предмета, у извршним 10 предмета,
парница 56 и кривична 2

Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе
Показатељи учинка

Назив:Број донетих аката органа и служби града/општине
Коментар:
Извор верификације:Извештај општинског правобраниоца
Образложење одступања од циљне вредности: Није било донето нкаквих аката у
вези правобранилаштва
Назив:Број остварених услуга ОЈП (укупан број предмета , број решења,
Коментар:
Извор верификације:Извештај општинског правобраниоца
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је повећана, због
већег броја предмета

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

0602-0004

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

0

0

0

број

2017.

186

200

212

Општинско правобранилаштво

Маринко Чобанин
функција:
Заступање општине, установа и предузећа у судским споровима
Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Општински правобранилац
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Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

		

25. jun 2019.

У оквиру ПА, решени су предмети у парници 13 у извршењу 0, атхезиони поступак 0, управни 2, остали
предмети 30, а дата су правна мишљења 6 предмета, ЈП предмети 4 и ПР предмети 81.

Заштита имовинских права и интереса града/општине
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем
нивоу
Коментар:
Извор верификације: Попис аката
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ је повећан, због већег броја
предмета

број

2017.

128/16

130/200

140/212

Назив:Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним
Коментар:
Извор верификације:Попис аката
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ је је умањен јер није постојала
потреба за издавањем мишљења

број

2017.

11

10

6

Раздео:
Корисник:

ПР 15
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0602

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

Лолакна самоуправа
Функционисање локалне самоуправе и
0602-0001
градских општина

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

137.195.754

144.135.087

129.791.792

90,0%

24.000.000

24.000.000

15.227.559

63,4%

200.000

200.000

200.000

100,0%

0602-0009 Текућа буджетска резерва

5.000.000

24.672

0

0,0%

0602-0010 Стална бужетска резерва

2.000.000

2.000.000

0

0,0%

0602-0003 Сервисирање јавног дуга
0602-0007

ПЈ - 1

Функционисање националних савета
националних мањина

Стратегија општине Ковачица

УКУПНО:

616.800

514.830

169.012.554

170.874.589

514.830

100,0%

145.734.181

85,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:15

0602

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Функционисање општинске управе

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

Лолакна самоуправа

Опште услуге јавне управе
Роберт Митевски

начелник Општинске управе

функција:

У оквиру ПР 15 у 2018.г. спровoђен је рад органа управе општине, општинског правобранилаштва и месних
захедница, тј. вршeне су управни и финансијски послови за несметано функционисање општине. У односу на
максималан број запослених утврђен одлуком у јавном сектору запослено је 322 радика. У сталном радном
односу 205, на одређено време 58 ( од чега су изабрана, именована и постављена лица 30), на привременим и
повременим пословима 16. а по основу уговора о делу 43. По свим основама у органу управе запослено је 97
радника, 96 (57 у сталном радном односу, 22 на одређено време,од чега 11 су постовљена лица, 5 привремени
и повремени послови, 12 по основу уговора о делу),код индиректних корисника буџета у јаним предузећима 63
у сталном радном односу, 16 на одређено време ( од чега 9 су постављена лица), 9 на привременим и
повременим пословима,16 по основу уговора о делу), у Центру за социјални рад је 12 у сталном радном
односу , 1 нс одређено време и 4 на основу уговора о делу, а у Дому здравља , на одређено време ради 8
радника, које финансира општина.У програму у оквиру рада општинског правобранилаштва, заступани су
локлна и правна лица основана од стране општне Ковачица у континуитету у складу са динамиком одржавања
рочишта у судским споровима. У извештајној години било је укуно 77 предмета, у управним поступцима 9
предмета, у извршним 10 предмета, парница 56 и кривична 2

Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе
Показатељи учинка

Назив:Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног
максималног броја запослених (радници у сталном радном односу и изабрана,
именована и постављена лица)
Коментар:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

239/241

240/241

235/241

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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25. jun 2019.

Извор верификације:Списак запослених
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ је умањен, јер је дошло до
осипања раника, због одласка у иностранство, а новог запошљавања није било

Програмска активност:

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице:

Роберт Митевски

Опис програмске активности:

У оквиру ПА функционисање локалне самоуправе и градских општина планирано је финансирање рада и
функционисање општинске управе.

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру ПА функционисање локалне самоуправе и градских општина финансиран је рад општинске управе,
наиме, финансиране су плате радника ( у сталном радном односу има 73 запослених, 10 именованих и
постављених лица, 3 радника примљених по основу привнемених и повремених послова и 12 примљених по
основу уговора о делу), Надаље финансирани су стални трошкови, материјални трошкови, рад
_______комисија итд.

Циљ 1:

начелник Општинске управе

функција:

Функционисање управе
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Проценат / број предмета у календарској години (нови/послуженој
дужности)
Коментар:
Извор верификације:Архива општине
Образложење одступања од циљне вредности:Од укупних предмета које се воде на
основу управног поступка 4091 је нових предмета, а 1240 по службеној дужности.
Број предмета у односу на планих oстварен је у већем проценту због тога што је
ове године почео са радом грађевински инспитор, тако да увећање за нове премете
износи 371 %, а по службеној дужности остварено је 137% од планираног

број

2017.

1091/199

1100/900

4091/1240

%

2017.

84

84

84

Назив:Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење
управног поступка
Коментар:
Извор верификације: Систематизација
Образложење одступања од циљне вредности:Проценат од 84% односи се на број
систематозованих радних места, код којих се спроводи управни поступак, укупно
25, док 22 запослени спроводи управи поступак

Програмска активност:

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Роберт Митевски
начелник Општинске управе
функција:
Функционисање општинске управе - отплата камате и главнице по основу кредита

Образложење спровођења
програмске активности

У 2018.г. укупан јавни дуг износио је 15.227.559,31 од чега 11.836.921.00 - главница, а 3.390.638, 31- камата,
односно, у односу на приходе у износу од 725.448.074.53 проценат задужења износи 2.10 %

Циљ 1:

Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода
Показатељи учинка

Назив:Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%
Коментар:
Извор верификације:Одлука о буџету
Образложење одступања од циљне вредности:Проценат је умањен због мање
остварених прихода од планираних

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

0602-0007

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017

1.87%

3.27%

2,10%

Функционисање националних савета националних мањина

Роберт Митевски
начелник Општинске управе
функција:
Функционисање општинске управе - остваривање права националних мањина
Општина је у 2018.г.,у оквиру ове ПА финансирала три национална савета, чији су језици у службеној употреби
општине и то Словака, Мађара и Румуна у износу од 200.000.00 динара што у односу на буджет износи 0,019%

Остваривање права националних мањина у локалној заједници
Показатељи учинка

Назив:Проценат остварења програма националних мањина који се финансира
Коментар:
Извор верификације:Одлука о буџету
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ је остварен 100%
Назив:Број националних савета који се финансирају из буџета
Коментар:
Извор верификације: Извод
Образложење одступања од циљне вредности: циљ је остварен

Пројекат:

Јединица
мере

ПЈ 1

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017.

0.03

0.02

0.02

број

2017.

3

3

3

Стратегија развоја општине Ковачица

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Одговорно лице:
Опис пројекта:

25. jun 2019.

Роберт Митевски
начелник Општинске управе
функција:
Израда и усвајање Стратегије развоја општине Ковачица и усвајање на СО
У оквиру ПЈ, који је започет још 2017.г., општина Ковачица, добила је средства за реализацију истог од АПВ.
Стратегија одрживог тазвоја општине Ковачица за период 2018-2025 године, донета је на седници Скупштине
општине Ковачица 10.10.2018.г. ( "Сл. Лист општине Ковачица" бр. 10/18)

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

		

Осмишљена визија развоја општине
Показатељи учинка

Назив: Усвојена стратегија
Коментар:
Извор верификације:Одлука о усвајању Стратегије
Образложење одступања од циљне вредности: циљ је остварен

Раздео:
Корисник:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017.

0

1

1

ПР 1
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1101

Назив програма/програмске активности/пројекта

Буџет за 2018

Текући буџет за
2018.

Извршење у
2018.

Становање, урбанизам и просторно
1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
УКУПНО:

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

26.500.000

27.550.000

11.256.210

40,9%

26.500.000

27.550.000

11.256.210

40,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:1

1101

Сектор:
Одговорно лице:

Роберт Митевски

начелник Општинске управе

функција:

Израда планске документације измена просторног плана општине Ковачица, и измена генералног
плана Ковачице и Црепаје, израда пројектно техничке-документације за све инвестице, услуге
геометара за све инсвестије

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

Урбанизам и просторно планирање

У оквиру ПР 1 ,још току 2017.г. дошло је до промена у организационој структури поверавања послова из
области просторног и урбанистичког планирања. Процедура израде, односно, измена и допуна планске
документације општине Ковачица покренута у 2018.г. путем поверавање обављања послова из области
просторног и урбанистичког планирања, ЈП "Урбанизам " Панчево (Одлука о суоснивању Јавног предузећа
"Урбанизам" Панчево донета је 20.12.2017.г. Сл. лист Општине Ковачица бр. 11/2017)), а у извештајној години,
донета је одлука о приступању измена просторних планова. урађан је материјал за рани јавни увид - елаборат
за сва три плана и организован је јавни увид, који је доступан свми грађанима општине и сплаћени су
трошкови, по основу уговара. Надаље, у оквиру истога програма спроведена је ЈН за израду пројектнотехничке докумнентације за све инвестиције, услуге геометара за све инвестиције.

Просторни развој у складу са плановима
Показатељи учинка

Назив:Проценат покривености територије урбанистичком планском
Коментар:
Извор верификације:Одлука o доношењу планског документа СО Ковачица
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није остварена,
због тога што је процедура доношења свих одлука, још у току

Програмска активност:

Одговорно лице:

Опис програмске активности:

1101-0001

Вирђинја Кривачи

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

проценат

2017

99,05

100,00

99.05

Просторно и урбанистичко планирање
функција:

Руководилац Одељења за урбанизам

Израда планске документације измена просторног плана општине Ковачица, и измена генералног
плана Ковачице и Црепаје, израда пројектно техничке-документације за све инвестице, услуге
геометара за све инсвестије

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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25. jun 2019.

У оквиру ПА у извештајном периоду СО Ковачиц донела је Одлуку о приступању изменама просторног плана
општине Ковачице, као и Одлуку о о приступању изменама генералног плана за Ковачицу и Црепају, Одлуке о
изменама поменутих планова од стране СО, биће донете, када се израде поменути планови од стране
надлежних институција.ЈН за израду прокетно-техничке документације за све инвестиције, расписана је у
фебруару у износу 17.820.000,00 динара са порезом на додату вредност, за 11 пројеката. Од ланираног
реализовано је следеће:
Услуга израде пројектне документације подразумева израду следећих пројекта :
Poslovi Uradjeno
1.
Реконструкција водовода у улици Бранка Новакова и Млинска у радној зони у Црепаји, 100%
2.
Припремни радови за уређење радне зоне у Црепаји, 100%
3.
Рушење објеката у дворишту основне школе у Црепаји, 0%
4.
Идејни пројекат и пројекат за извођење реконструкације дома култуте у Црепаји, 28%
5.
Идејни пројекат санације трибина и санитарних чворова на трибинама спортског игралишта у Црепаји са
претходним озакоњењем објеката, 0%
6.
Проширење коловоза у улицама Бранка Новакова и Вука Караџића у радној зони у Црепаји, 100%
7.
Пројекат вашаришта у Дебељачи, 69%
8.
Пројекат типских кућица на тргу у Ковачици, 0%
9.
Пројекат регулације саобраћаја на углу улица ЈНА и Маршала Тита (државни пут IIA реда број 130) 100%
10. Израда пројекта изведеног објекта и прве фазе доградње дома културе у Падини, 45%
11. Техничка документација за санацију и ремедијацију постојеће општинске депоније смећа у Самошу. 80%

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

		

Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

1

x

број

2017

0

2

x

Назив:Измена просторног плана општине
Коментар:
Извор верификације:Одлука СО Ковачица
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је делимично испуњен, пошто
је донета Одлука о приступање измене плана, а целокупно ће бити реализован,
након доношења одлуке о усвајању
Назив:Измена генералног плана за Ковачицу и Црепају
Коментар:
Извор верификације:Одлука СО Ковачица
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је делимично испуњен, пошто
је донета Одлука о приступање измене плана, а целокупно ће бити реализован,
након доношења одлуке о усвајању

Раздео:
Корисник:

ПР 2
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1102

Назив програма/програмске активности/пројекта

Буџет за 2018

Текући буџет за
2018.

Извршење у
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Комунална делатност
1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветњењем
1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
1102-0003

Одржавање чистоће на површинама јавне
намене

1102-0004 Зоохигјена
ПЈ - 28
ПЈ - 3
ПЈ - 4
ПЈ - 30
ПЈ - 5

Изградња фабрике воде у у Ковачици
Водоводна мрежа у Ковачици
Еко чесма у Идвору
Реконструкција водовне мреже у Уздину
Изградња вашаришта у Дебељачи

УКУПНО:

11.040.000

11.015.000

11.014.615

100,0%

7.200.000

7.200.000

7.144.660

99,2%

1.400.000

912.270

912.270

100,0%

18.900.000

21.900.000

17.625.693

80,5%

29.116.650
26.161.738
250.000
35.645.215
20.000.000

32.316.650
23.270.478
330.000
35.563.420
20.000.001

24.533.034
23.270.462
327.470
35.563.420
0

75,9%
100,0%
99,2%
100,0%
0,0%
80,4%

149.713.603

152.507.819

120.391.624

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:2

Сектор:
Одговорно лице:

1102

Комунална делатност

Урбанизам и просторно планирање
Роберт Митевски

функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

начелник Општинске управе

Page 7 of 111

Strana 290 Broj 4

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

У извештајној години оквиру ПР 2 реализованa је и спроведена јавна набавка за одржавање јавне
расвете, чишћење улица од снежног покривача, која је у току године прешла у ПР 7, вршена је
дератизација и дезинсекција јаваних установа и пашњака, исплаћиване су накнаде лицима које су
ујели пси луталице и реализовани су поједини пројекти, планирани за ову годину, као и поједине
капиталне инвестиције.

Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем
Показатељи учинка

Назив:Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним
Коментар:
Извор верификације:Извештај надлежног одељења
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена,
Циљ 2:

25. jun 2019.

У оквиру ПР 2 у планирано је текуће одржавање јавне расвете, дератизација и дезинсекција , накнаде
за уједе паса луталица, Одржавање јавних зелених површина , као и пројекти везани за комуналну
делатност : изградња станице за филтрирање воде у Ковачици, водоводна мрежа у Ковачици,
завршетак еко чесме у Идвору, реконструкција водоводне мреже у Уздину и изградња вашаришта у
Дебељачи

Опис програма:

Циљ 1:

		

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

198km

198km

198km

Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број км2 територије покирвен услугом зоохигијене у односу на укупан
број км2 територије
Коментар:
Извор верификације:Извештај фирме која је третирала, записник инспектора
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена 100%

број

2017

26/419

26/419

26/419

Програмска активност:

1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветњењем

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Даниел Магду
Руководилац Одељења
функција:
Поправке уличне расвете у општини и реконструкција осветљења у Црепаји

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру ПА у фебруару месецу расписана је ЈН за поправку уличне расвете у свим насељеним местима
општине Ковачица која је и реализована по основу уговора до септембра месеца.На основу уговора извршене
су 2283 интервенције и то:1271 интервенција поправки уличне расвете и замењено је 1012 сијалица. У оквиру
исте програмске активности реконструисано је улично осветљење у насељеном месту Црепаја, мењани су
поједини стубови, светиљке, сијалична грла, а у центру насеља постављени су нови стубови са
канделаберима.

Циљ 1:

Адекватанno управљање јавним осветљењем
Показатељи учинка

Укупан број интервенцја по поднетим иницијативама за уличну расвету
Коментар:
Извор верификације:Извештај одељења или надлежних /овлашћених фирми
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност је остварена
91.32%, односно до утрушка средства планиране буџетом за текућу годину
Назив:Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)
Коментар:
Извор верификације:Извештај одељења или надлежних /овлашћених фирми
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност је остварена
67.47%, односно до утрушка средства планиране буџетом за текућу годину

Програмска активност:

1102-0002

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

531

2500

2283

број

2017

2100

1500

1012

Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице:

Даниел Магду

Опис програмске активности:

Кошење траве на јавним зеленим површинама, заштита и сузбијање амброзије у општини

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру ПА одржавање јавних зелених површина, на основу ЈН расписане у фебруару месецу, потписан је
уговор за кошење траве на свим јавним зеленим површинама који је спроведен у периоду од априла месеца до
септембра односно планирано је 6 откоса; У мају месецу је расписана ЈН за третирање површина за сузбијање
амброзије и у оквиру исте активности, у периоду од јула до августа вршено је третирање у свим насељеним
местима.

Циљ 1:

функција:

Руководилац Одељења

Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.
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Назив: Број откоса
Коментар:
Извор верификације:Извештај одељења или надлежних /овлашћених фирми
Образложење одступања од циљне вредности: умањена је циљна вредност због
тога што није постојала потреба за чешћим кошењем траве
Циљ 2:

		

25. jun 2019.

број

2017

8

8

6

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

2

1

Заштита и сузбијање амброзије
Показатељи учинка

Назив: Број третмана
Коментар:
Извор верификације:Извештај одељења или надлежних /овлашћених фирми
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је умањен због тога што није
било потребе за другим третманом

Програмска активност:

1102-0004

Зоохигјена

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Вирђинија Кривачи
Руководилац Одељења
функција:
Накнада штете по решењу за уједе паса, деразизација и дезинскекција установа и животног простора

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру ове ПА расписана је ЈН за деразизацију и дезинсекцију установа и животног простора априла месеца
и иста је спроведена у домаћинствима и установама (два пута) док је дезинсекција вршена из авиона, са
земље уништавани су комарци, ларве комараца и крпељи у насељеним местима, домаћинствима и на осталом
животном простору односно 26 hа, У склопу испог програма даје се накнада лицима, која су поднела зхатеве за
уједе паса луталица, а које одобрава комисија, формирана од стране општине, односно решење о накнади, у
виду поравнања доноси општински правобранилац или се пак води судски спор. У извештајној години поднето
је 64 захтева, комисији за накнаду штете. Уз пренете предмете из 2017.г. од стране општинског
правобраниоца издата су решења о поравнању 81, док 3 предмета нису завршена.

Циљ 1:

Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

62/31

50/40

65/81

број

2017

49

49

49

број

2017

7940

7940

7940

Назив:Број поравнања за уједе од паса у односу на број поднетих захтева
Коментар:
Извор верификације:Извештај Општинског јавног правобранилаштва
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је повећана, због
пренетих предмета из 2017.г.
Назив:Број установа где је вршена дератизација
Коментар:
Извор верификације:Извештај фирме која је третирала
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је остварена
Назив: Број домаћинстава где је вршена дератизација
Коментар:
Извор верификације:Извештај фирме која је третирала
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност је остварена

Пројекат:

ПЈ - 28

Изградња фабрике воде у у Ковачици

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Даниел Магду
функција:
1 година
Изградња фабрике воде у насљенљеном месту Ковачица

Образложење спровођења пројекта
у првих шест месеци:

У оквиру пројекта Изградња фабрике воде у Ковачици, у извештајном периоду отпочети су радови за трећу завршну фазу изградње фабрике воде у Ковачици, за коју је расписана ЈН у јуну прошле године. Ове године
наставило се са радовима. Због недостатака из прве фазе, дошло је до кашњења услед започињања процеса
уговарања додатних - непредвиђених радова. Завршетак радова планира се у првој половини 2019.године.

Циљ 1:

Руководилац Одељења

Унапређење квалитета живота
Показатељи учинка

Назив:Број корисника који пију чисту и квалитетну воду
Коментар:
Извор верификације:Статистика пописа грађана
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није остварена

Пројекат:

ПЈ - 4

Еко чесма у Идвору

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

6259

0

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Даниел Магду
1 година
Изградња Еко чесме у Идвору

Образложење спровођења пројекта
у првих шест месеци:

У оквиру ПЈ 4, у извештајној години средства су планирана само за измирење дугова од прошле године, а сам
ПЈ је реализован у децембру месецу 2017.г.

функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Руководилац Одељења
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Циљ 1:
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25. jun 2019.

Унапређење квалитета живота
Показатељи учинка

Назив:Број корисника који пију чисту и квалитетну воду
Коментар:
Извор верификације:Статистика пописа грађана
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је остварена

Пројекат:

ПЈ - 3

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

974

974

974

Водоводна мрежа у Ковачици

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Даниел Магду
функција:
1 година
Продужетак радова изградња водоводне мреже у Ковачици

Образложење спровођења пројекта
у првих шест месеци:

У оквиру ПЈ 3, у извештајном периоду расписана је ЈН за реконструкцију водоводне мреже у Ковачици,у
фебруару месецу 2018.г. и у октобру месецу 2017.г..Са реализацијом пројекта започело се у 2018. Од
планираних 57 замењених вентила, до краја извештајног периода замењено је 54 вентила из прве фазе
реконструкције.( није постојала потреба за мењањем још 3 вентила) Односно, по првој ЈН планирано је 50, а
урађено 49, а по основу друге ЈН планирано је 7 и урађено 5. Завршена је прва фаза реконструкције, док је
целокупна реконструкција планирана да се изведе у три фазе, сходно капиталним инвестицјама планираних за
наредне године.

Циљ 1:

Руководилац Одељења

Унапређење квалитета живота
Показатељи учинка

Назив:Број корисника који пију чисту и квалитетну воду
Коментар:
Извор верификације:Статистика пописа грађана
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност није остварена
због тога што је пројекат планиран да се изведе у три фазе
Назив:Број замењених вентила/чворишта
Коментар:
Извор верификације:Статистика пописа грађана
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност није остварена
зато што није било потреба за променом још три вентила

Пројекат:

ПЈ - 30

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

6259

6259

х

број

2017

0

57

54

Реконструкција водовне мреже у Уздину

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

Даниел Магду
1 година

Опис пројекта:

Комплетна санација водоводне мреже у Уздину : набавка и монтажа засуна са летећом прирубницом, замена
фазонских комада, сервис надземног хидранта, замена спојница, уградња гарнитура и улична капа за вентиле

Образложење спровођења пројекта
у првих шест месеци:

У извештајном периоду за ПЈ 30 расписана је ЈН за реконструкцију водоводне мреже у Уздину, у мају месецу,
а цео ПЈ реализован је у септембру .

Циљ 1:

функција:

Побољшање система снабдевања водом и унапређење квалитета живота
Показатељи учинка

Назив:Замењени фазонски комади
Коментар:
Извор верификације:Статистика пописа грађана
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је остварена
Назив:Замењени засуни са летећом прирубницом
Коментар:
Извор верификације:Статистика пописа грађана
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је остварена
Назив:Замењене спојнице
Коментар:
Извор верификације:Статистика пописа грађана
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је остварена

Пројекат:

Руководилац Одељења

ПЈ - 5

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

89

89

број

2017

0

169

169

број

2017

0

196

196

Изградња вашаришта у Дебељачи

Даниел Магду
Руководилац Одељења
Одговорно лице:
функција:
Време трајања пројекта:
1 година
Осмишљеније уређење вашарита , изградња паркинга, стаза и излагачког простора
Опис пројекта:
Образложење спровођења пројекта
У извештајном периоду одустало се од реализације ПЈ 5,изградња вашаришта у Дебељачи ,док се не стекну
адекватни услови за рализацију.
у првих шест месеци:
Циљ 1:
Унапређење квлитета услуга на ваширишту
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број корисника који користе услуге на вашаришту
Коментар:
Извор верификације:Статистика пописа грађана
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ није остварен због тога што се
одустало од инвестиције.

број

2017

1228

1230

х

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Раздео:
Корисник:

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

		

25. jun 2019.

ПР 3
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

1501

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Буџет за 2018

Локални економски развој
1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог

Текући буџет за
2018.

10.800.000

УКУПНО:

19.521.000

10.800.000

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

10.012.554

19.521.000

10.012.554

51,3%
51,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:3

1501

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

У оквиру ПР, у извештајној години планирана су средства за субвецције јавних комуналних предузећа, као и
надзорни органи за целокупне инвестиције општине.

Успостављање сарадње између представника привреде и локалне самоуправе
Показатељи учинка

Назив:Проценат издвајања за субвенције јавним предузећима у односу на
Коментар:
Извор верификације:Одлука о буџету
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ представња вредност
утрошених средстава за субвенције у односу на извршење буџетских прихода
801.732.708,80

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

1501-0001

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017

0,76

0,61

0.56

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Роберт Митевски
функција:
Субвенције јавним нефинансијским предузећима

начелник Општинске управе

У оквиру ПА, у извештајној години, од планираних субвенција за јавна предузећа општине, 5.000.000.00.
реализовано је 4.500.000.00 . На основу захтева ЈКП и одобрених средстава од стране Општинског већа дате
су субвенције ЈКП у Идвору (1.200.000.00), Самошу(1.300.000.00), Црепаји (800.000.00), Падини (500.000.00) и
Уздину (700.000). Надаље, испалћивани су надзорни органи за целокупне инвестиције планиране буџетом
општине и то:
Надзор 1. у марту расписана је ЈН за:
1. Набавка и уградња јавне расвете у центру насељеног места Црепаја
2. Изградња спортског објекта у насељеном месту Црепаја
3. Реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Ковачица
4. Уређење вашаришта у насељеном месту Дебељача
5. Изградња депоније
6. Реконструкција, адаптација и санација објекта дома културе у Путникову,
7. Одржавање уличне расвете
8. Кошење траве
9. Рекоснструкција, рационализација и одржавање система јавног осветљења у општини Ковачица кроз јавноприватно партнерство процењена вредност радова
Надзор 2. расписана је ЈН у мају за:
1. Реконструкција водоводне мреже у Уздину процењена вредност радова
2. Реконструкција Дома културе „Михал Бабинка „ у Падини процењена вредност
3. Изградња забавног парка у Ковачици процењена вредност радова
Надзор 3. расписана је ЈН у јулу за:
1. Уређење атарских путева и отресишта у општини Ковачица – КО Уздин процењена вредност радова .
2. Радови на асфалтирању улица и текућим поправкама и одржавању коловоза процењена вредност

Успостављање сарадње између представника привреде и локалне самоуправе
Показатељи учинка

Назив:Број јавних предузећа којима су дате субвенције
Коментар:
Извор верификације: Закључак Општинског већа
Образложење одступања од циљне вредности:Планирани циљ је устварен у 100%

Раздео:
Корисник:

начелник Општинске управе

функција:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и надзор на свим инвестицијама

Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

Локални економски развој

Економска и развојна политика
Роберт Митевски

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

5

5

5

ПР 5
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

0101-0001
0101

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

Назив програма/програмске активности/пројекта

Буџет за 2018

Развој пољопривреде
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници

0101-0002 Мере подршке руралном развоју
ПЈ - 31
ПЈ - 32

Уређење атарских путева у Уздину
Подршка набавци пољопривредне

УКУПНО:

		

Текући буџет за
2018.

25. jun 2019.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

20.392.130

33.924.860

11.278.645

33,2%

2.400.000

2.720.000

2.720.000

100,0%

35.868.360
10.141.032

99,7%
100,0%

35.973.180
0

58.765.310

35.973.180
10.141.032

82.759.072

60.008.037

72,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:5

0101

Сектор:
Одговорно лице:

начелник Општинске управе

функција:

У оквру ПР 5 планиране су услуге одводњавања за потребе пољопривреде, ветрозаштитни пијасеви,
едукација пољопривредника, одржавање атарских путева, комасација земљишта у Дебељачи, дотација
удружењима по пројекту, пољочуварска служба и ПЈ: Уређење атарских путева у Уздину и подршка
набавци пољоприврене механизације за "Пољопривреник".

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

Развој пољопривреде

Пољопривреда и рурални развој
Роберт Митевски

У оквиру ПР 5, у извештајној години, вршене су услуге одводњавања потребама из области пољопривреде,
спроведена је услуга је пољочуварске службе, одржавање атарских путева, започета је комасација земљишта
у Дебељачи, надаље, путем конктрса дате су дотације удружењима пољопривредника на основу пројеката
.Такође у оквиру ПЈ приступило се реализацји истих, као што су : уређење атарског пута у Уздину и извршен је
трасфер средстава "Пољопривреднику ", за куповину пољоприврене механизације.

Раст производње и стабилност дохотка произвођача
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне
Коментар:
Извор верификације:Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање од циљане вредности је
настало због реституције, која нам је умањила укупну површину државног
земљишта за 450 хектара, као и због закаснеле лицитације, односно трећег круга,
који се планира 10.04.2019.г., што износи 64.44 % остварене вредности

број

2017

1006 ha

1800 ha

1160 ha

Назив:Број регистрованих пољопривредних газдинстава
Коментар:
Извор верификације:Статистичкиподаци у трезору
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност износи 96.87%

број

2017

3385

3200

3100

Програмска активност:

0101-0001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Данијел Магду
Руководилац Одељења
функција:
Услуге одводњавања, ветрозаштитни појасеви, пољочуварска служба, одржавање атарских путева, комасација

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајном периоду у оквиру ПА одржано је предавање за пољопривреднике у марту, у oрганизацији
одељења и АПВ, на којој је било присутно око 100 пољопривредника. Одводњавање канала у атарима КО
Ковачица, Црепаја, Дебељача, Уздин, Идвор и Падина, на основу заједничког пројекта АПВ и Општине
Ковачице. Почетак процеса комасације покренут је новембра месеца али је исти обустављен у децембру исте
године, због правно техничких разлога. Лицитација за пољопривредно земљиште одржана је у два наврата у
септебмру и новембру. Укупно је било издато је 1160 хектара државне земље, односно 1040 хекрата на основу
права пречег закупа,сточарима, а на лицитацијама 120 хектара. Трећа лицитација биће одржана у априлу
месецу 2019.г. ЈН за пољочуварску службу расписана је у мају на период од 6 месеци.

Циљ 1:

Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017

5.82

5.40

3.21

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених
годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне
површине
Коментар:
Извор верификације:Статистички извештај
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је знатно
умањена, због реституције, којом је смањено државно земљиште за 357 хектара
Циљ 2:

Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње
Показатељи учинка

Назив:Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на
Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Коментар:
Извор верификације:Извештај одељења
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је одтварена 100%
Назив:Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на
Коментар:
Извор верификације:Извештај одељења
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност је одтварена 100%

Програмска активност:

0101-0002

		

25. jun 2019.

број

2017

1

1

1

број

2017

200

100

100

Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Данијел Магду
Дотација удружењима по пројекту

Образложење спровођења
програмске активности

У ПА реализована је у два наврата и то у марту и октобру, када је општина расписала конкурсе за донацију
пољопривредним удружењима. У марту на конкурс је пристигло 33 пројеката али закључком ИВ општине
подржана су 24 пројекта, док у септембру конкурисала су 5 удружења пољопривредника, а одобрена су 3
пројекта.

Циљ 1:

Руководилац Одељења

функција:

Унапређење руралног развоја
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

14

15

27

Назив:Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници
мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава
Коментар:
Извор верификације:Закључак Општинског већа
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредностст је знатно
увећана, због велике заинтересованости удружења

Пројект:

ПЈ - 31

Уређење атарских путева у Уздину

Одговорно лице:

Данијел Магду

Опис програмске активности:

Израда носивог слоја од зрнастог каменог материјала битуминизираног слоја, отресишта од бетонских
префабрикованих елемената, полагање ивичњака и израда цевастог пропуста

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајном периоду на основу пројекта, одобрена су средства из АПВ, а сама реализација започета је на
основу ЈН расписане у јулу, док се завршетак планира за прву половину 2019.године

Циљ 1:

Руководилац Одељења

функција:

Побољшање доступности пољопривредницима обрадивим површинама
Показатељи учинка

Назив:Дужина атарског пута у метрима
Коментар:
Извор верификације:Закључак Општинског већа
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није остварена

Пројект:

ПЈ - 32

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

1730

х

Подршка за набавку пољоприврене механизације

Одговорно лице:

Данијел Магду

Опис програмске активности:

Општина ће бити само трансферна станица између Министарства пољопривреде, које на основу конкурса
пружа подршку у набавци пољопривредне механизације, предузећима, којима се одобро пројекат.

Образложење спровођења
програмске активности

На основу конкурса расписаног од стране Министарства пољопривреде за подршку предузећима у руралним
срединама,развој задругарства, "Пољопривреднику" из Ковачице,одобрена су средства за набавку 5
пољопривредних машина, с тим што се иста могу трансферисати искључиво преко локалне самоуправе, што је
и реализовано, како је то уговором и планирано

Циљ 1:

Руководилац Одељења

функција:

Развој задругарства
Показатељи учинка

Назив:Број купљених пољопривредних машина
Коментар:
Извор верификације:Закључак Општинског већа
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је у потпуности
остварена

Раздео:
Корисник:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

5

5

ПР 6
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0401

Шифра
програмске
активности/
пројекта

ПЈ - 6

Назив програма/програмске активности/пројекта

Заштита животне средине
Одлагање отпада

Буџет за 2018
30.000.000

Текући буџет за
2018.

30.000.000

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

0

0,0%
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УКУПНО:

		

30.000.000

25. jun 2019.

30.000.000

0

0,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:6

0401

Сектор:
Одговорно лице:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

У оквиру овог програма у извештајној години није постојала могућност за реализацију изградње касете за
одлагање отпада

Унапређење заштите природе
Показатељи учинка

Назив:Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног
Коментар:
Извор верификације: Извештај Одељења
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ није остварен јер се исти
прогама планира у 2019. години.

Програмска активност:

0401 - 0001

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017

100,00

100,00

х

Управљање заштитом животне средине

Данијел Магду

функција:

Изградња касете за одлагање отпада

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

Руководилац Органа

функција:

У оквиру ПР 6, планирана су средства за изградњу касете за одлагање комуналног отпада.

Опис програма:

Циљ 1:

Заштита животне средине

Заштита животне средине
Роберт Митевски

Руководилац Одељења

Планирана средства и реализација програмске активности поново су планирани буџетом за 2019 годину,а сада
је у току израда пројектно-техничке докумантације.

Очување и стварање здраве животне средине
Показатељи учинка

Назив: Изграђена касета
Коментар:
Извор верификације: Извештај надзорног органа
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ није остварен јер се исти
прогама планира у 2019. години.

Раздео:
Корисник:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

1

х

ПР 7
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0701

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Буџет за 2018

Организација саобраћаја и саобраћајна
Упрвљање и одржавање саобраћајне
0702-0002
инфраструктуре
УКУПНО:

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

9.250.000

9.492.730

8.132.676

85,7%

9.250.000

9.492.730

8.132.676

85,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:7

0701

Сектор:
Одговорно лице:

функција:

начелник Општинске управе

У оквиру ПР 7, планирана су средства за рад Савета за безбедност саобраћаја и такмичење о
саобраћају, асфалтирање улица у Самошу , суфинансирање саобраћајне сигнализације, зинско
одржавање путева, које је у току године прешло из ПР 2 у ПР 7. Надаље у оквиру истог ПР, трећим
ребалансом, планирана су средства за финансирање активности Савета за безбедност саобраћаја
општине Ковачица.

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Роберт Митевски

У оквиру ПР 7 реализована је рекострукција постојећих путева у целој општини, односно крпљење
рупа на основу спроведене ЈН у јуну месецу. У оквиру исте ЈН реализована је изградња новог пута у
улици Жарка Зрењанина у Самошу, за 160 метара и 220 ЈНА. Такође у оквиру истог програма
финансиране су активности Савета за безбедност саобраћаја општине Ковачица. Надаље, на основу
уговора са ЈКП "Елан" из Ковачице, чишћени су путеви од зимског покривача ( 4 пута).

Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.
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Назив:Број саобраћајних незгода/инциденат
Коментар:
Извор верификације:Статистички податак Агенције за безбедност
Образложење одступања од циљне вредности: Циљнс вредност се не може
утврдити, пошто до израде извештаја, Агенција за безбедност саобраћаја није
ојавила статистичке податке
Назив:Број смртних исхода
Коментар:
Извор верификације:Статистички податак Агенције за безбедност
Образложење одступања од циљне вредности: Циљнс вредност се не може
утврдити, пошто до израде извештаја, Агенција за безбедност саобраћаја није
ојавила статистичке податке
Назив:Број повређених људи
Коментар:
Извор верификације:Статистички податак Агенције за безбедност
Образложење одступања од циљне вредности: Циљнс вредност се не може
утврдити, пошто до израде извештаја, Агенција за безбедност саобраћаја није
ојавила статистичке податке

Програмска активност:

0701-0002

		

25. jun 2019.

број

2017.

35

30

број

2017.

2

0

број

2017.

25

20

Упрвљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице:

Данијел Магду

Опис програмске активности:

Асфалтирање улица у Самошу, изградња саобраћајне инфраструктуре, активности које спроводи Савета за
безбеддност саобраћаја општине Ковачица.

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру ПА реализована је реконструкција постојећих путева у целој општини, односно крпљење рупа на
основу спроведене ЈН у јуну месецу. У оквиру исте ЈН реализована је изградња новог пута у улици Жарка
Зрењанина у Самошу, за 160 метара и 220 ЈНА. Савет за безбедност саобраћаја општине Ковачица, одражао
је едукације, купљена су ротациона светла за тракторе ( 20), табле за спора возила ( 20 ), кациге за децу за
бицикле, 20 дечјих аутоседишта, светла за бицикле и батеријске лампе за полицију.

Циљ 1:

Руководилац одељења

функција:

Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

475м

380м

380м

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

8580

15000

34320

Назив:Број километара санираних и/или реконструисаних улица
Коментар:
Извор верификације: Извештај надзорног органа
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена
Циљ 2:
Одржавање путева - чишћење од снежног покривача
Показатељи учинка
Назив:Број километара очишћених путева од снежног покривача
Коментар:
Извор верификације: Извештај Одељња
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је знатно увећана
због тога што су се 4 пута, чистили путеви, због већих падавина

Раздео:
Корисник:

ПР 9
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

2002

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

Основно образовање
2002-0001 Функионисање основних школа

4.090.000

4.972.400

4.934.391

99,2%

4.090.000

4.972.400

4.934.391

99,2%

УКУПНО:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:9

Сектор:
Одговорно лице:

2002
Роберт Митевски

Основно образовање
функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

начелник Општинске управе
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Образложење спровођења
програма у години извештавања:

У оквиру ПР 9 основног образовања, општина обезбеђује средства за ученике са сметњама у равоју,
односно врши исплату, преко основне школе, за путне трошкове, поменутих ученика. У извештајној
години циљ је у потпуности остварен и плаћан је превоз за 9 који путују у основну школу. Општина
пружа подршку за исхрану 26 деце из социјално-угрожених породица , прати и финансира предметна
такмичења и смотре из области култлтурно-уметничког стваралаштва деце, као и такмићење из
саобраћаја Исплаћује путне трошкове професора у Музичкој школи.

Унапређен квалитет основног образовања
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

9

8

9

Назив:Број деце која путују у основну школу
Коментар:
Извор верификације:Мишљење ИРК и Извештај установе
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност је остварена

Програмска активност:

2002-0001

Одговорно лице:

Функионисање основних школа

Тања Бубесков
Руководилац Одељења
функција:
Подршка деце из осетљивих и маргиналниг група, као и талентованој деци, регресирање превоза ученика по
мишљењу ИРК, финнасирање предметних такмичења и смотри из области културе, као превоза за професоре
у основној музичкој школи

Опис програмске активности:

У оквиру ПА општина Ковачица је сходно садржини Уговора о пословној сарадњи број 13-404-55/17 од
31.01.2018.године са Музичком школом Јосиф Маринковић из Зрењанина, дефинисала права и обавезе обе
уговорне стране. Сходно садржини Уговора, Музичка школа ангажује наставнике ради извођења наставе у
издвојеном одељењу у Ковачици, шест пута недељно у просторијама Дома културе у Ковачици, за 60 ученика и
то: 14 ученика за инструмент виолина; 9 ученика за инструмент гитара; 17 ученика за инструмнет клавир, 16
ученика за инструмент хармоника и 4 ученика за инструмент флаута. Општина надокнађује трошкове превоза
наставника, у висини износа аутобуске карте на релацији Зрењанин-Ковачица-Зрењанин

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

25. jun 2019.

У оквиру ПР 9, планирана су средства за подршку деце из осетљивих и маргиналниг група, исхрану на
продужену боравку на основу мишљења ИРК ,као и талентованој деци, oдоносно учешће на сви
такмичењима из предметне наставе, културно-уметничког стваралаштва,такмичење из саобраћаја,
путни трошкови наставника у Музичкој школи у, као и превоз ученика у одељења, у образовну установу
деце са посебним потребама и сметњама у развоју.

Опис програма:

Циљ 1:

		

Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

60

60

60

Назив:Број деце која похађају музичку школу
Коментар:
Извор верификације:Извештај школе/списак ученика
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност је остварена

Раздео:
Корисник:

ПР 10
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

2003

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Средње образовање
2003-0001 Функционисање средњих школа

Усвојен буџет за
2018.

Текући буџет за
2018.

400.000

УКУПНО:

330.000

400.000

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

330.000

168.093

168.093

50,9%
50,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:10

2003-0001

Сектор:
Одговорно лице:

Образовање
Роберт Митевски

функција:

начелник Општинске управе

У оквиру ПР 10 планирана су средтава за такмичења средњошколаца из свих предметних такмичења,
културно-уметничких у спортских такмичења, као и надоканада средстава за смештај ученика средњих
школа по мишљењу ИРК

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

Средње образовање

У оквиру ПР 10 средње образовање општина, је сносила трошкове , такмичења средњошколаца из
свих предметних такмичења, културно-уметничких и спортских такмичења, надаље вршена је испата
за смештај у ученичким домовима ученика са сметњама у развоју, на основу мишљења ИРК

Унапређење доступности средњег образовања
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број ученика који су смештени у ученички дом
Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Коментар:
Извор верификације:Решење о признавању права
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је остварен

Програмска активност:

2003-0001

		

број

1

2017

25. jun 2019.

1

1

1

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Тања Бубесков
Смештај ученика по мишљењу ИРК

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру ПР 10, ПА - финкционисање средњих школа, општина је финансирала интернатски смештај ученика
средњих школа, у ученичким домовима. која наставу похађају у образовним установама деце са посебним
потребама, као и исплату путних трошкова стих, надаље вршен је трансфер средстава гимназији, за
такмичења средњошколаца из свих предметних такмичења, културно-уметничких и спортских такмичења

Циљ 1:

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у срењим школама
Јединица
Показатељи учинка
мере

Назив:Број деце која се образују по ИОП-у
Коментар:
Извор верификације:Одлука о буџету, фактуре
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ je умањен, јер планирни
ученици нису наставили школовење

Раздео:
Корисник:

Руководилац Одељења

функција:

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

2017

1

2

1

%

ПР 11
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0901

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући

Извршење у
2018.

Социјална и дечја заштита

0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

2.875.000

2.516.761

2.516.761

100,0%

0901-0003 Дневне услуге у заједници

2.250.000

3.400.000

1.875.234

55,2%

34.185.000

32.660.035

29.294.540

89,7%

250.000

500.000

500.000

100,0%

39.560.000

39.076.796

34.186.535

0901-0006 Подршка деци и породицама са децом
0901-0007 Подршка рађању и родитељству
УКУПНО:

Програм:11

0901

Сектор:
Одговорно лице:

Социјлана заштита
Роберт Митевски

87,5%

Социјална и дечја заштита
начелник Општинске управе

функција:

У оквиру ПР 11 планирана су средства за накнада за децу која путују у средње школе, накнаде
студентима, на помоћ избеглицама, накнада за новорођенчaнд, рад Црвеног крста, дотације за
вантелесну оплодњу, као и завршетак пројекта за помоћ избеглим лицима, реализован у сарадњи са
Комесаријатом за избеглице.

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

Усвојен буџет за
2018.

У оквиру ПР 11, општина је је обезбедила накнаду за новорођену децу, од 20.000 динара у
једнократном износу. Такође у оквиру истог програма пружана је подршка родитељима, који су
учествовали на конкурсу за суфинансирање путовања средњошколаца, као и студентима који путују
на факултете, донирала је вантелесну оплодњу у појединачном износу од 250.000.00 динара, и у
сарадњи са Комесаријатом за избеглице у виду грађевинског материјала подржала 10 породица
игбеглих лица.

Повећање доступности права и услуга социјалне заштите
Показатељи учинка

Назив :Број подршки и услуга социјалне заштите финансиране од стране
Коментар:
Извор верификације: Одлуке о увођењу услуга
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан проценат износи 9,39%

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

3

3

3

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програмска активност:

0901-0001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Тања Бубесов
Накнада за избеглице

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру ПА општина је обезбедила средства у износу 2.842.000,00 динара, на име учешћа у пројектима које
финансира Република Србија - Комесаријат за избеглице у погледу набавке грађевинског материјала. Конкурс
за доделу средстава био је расписан 2017.г. и било је пријављен 31 апликант, од чега је стручна комисија
одабрала 10 породица, којима ће бити додељена помоћ. Јавна набавка је спроведена и реализована у 2018.г.

Циљ 1:

функција:

Руководилац Одељења

Унапређење заштите сиромашних
Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Показатељи учинка
Назив:Број корисника избеглица
Коментар:
Извор верификације: Уговор са крајњим корисницима
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност је испуњена у

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

0901-0003

		

25. jun 2019.

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

10

10

Дневне услуге у заједници

Тања Бубесов
Руководилац Одељења
функција:
Услуге за личног пратиоца, на основу ЈН
У оквиру ПР 11, ПА - Дневне услуге у заједници, Општина Ковачица је својом Одлуком о правима и услугама из
области социјалне заштите на територији општине Ковачица увела услугу Личног пратиоца. Услед
Образложење спровођења
дефинисаних законских правила, предметну услугу је обезбедила у поступку ЈН , која је била расписана у
фебруару месеци. На поменуту ЈН јавио се само један апликант, са којим је склопљен Уговор за вршење
програмске активности
предметне услуге сходно одредбама Закона о јавним набавкама. За 7 деце, којима је ова услуга потребна,
ангажовано је 7 лиценцираних пружаоца услуга.
Циљ 1:
Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници
Показатељи учинка

Назив:Број кориснка којима се пружа услуга
Коментар:
Извор верификације: Уговор о спроведној набавци услуга, Извештај извршиоца
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност и већа од
планиране услед повећаних потреба за предметном услугом

Програмска активност:

0901-0005

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

5

6

7

Активности Црвеног крста

Одговорно лице:

Милина Захорец

Опис програмске активности:

Црвени крст у оквиру својих програмских задатака који произилазе на основу јавних овлашћења утврђена
Законом о Црвеном крсту Србије,организује акције добровољног давања крви за грађане у локалној
заједници,организује и спроводи обуке у пружању прве помоћи за запослене,реализује здравствено
превентивна предавања за ученике основних и средње школе,припрема и организује Општинско такмичење
ученика основних школа,прикупља помоћ у одећи,обући,прехрамбеним и другим артиклима за социјално
угрожене грађане.Такође врши расподелу помоћи у пакетима хране,хигијене,брашна за соц.угрожене
породице коју обезбеђују виши нивои организовања Црвеног крста.Обележава традиционалне активности са
подмлатком ЦК.Организује и шаље младе волонтере на семинаре,обуке,едукације у делокругу свог рада.У
складу са Статутом Црвеног крста Ковачица одржава седнице органа управљања и надзора.Остварује
сарадњу са структурама и институцијама у локалној заједници,као и шире.

Образложење спровођења
програмске активности

У току 2018г. Програмске активности су реализоване на основу утврђеног Плана рада за 2018.г.Реализовано је
9 акција доб.давања крви у месним заједницама Ковачица,Падина Дебељача и у средњој школи.У акцијама
прикупљено је 396 јединица крви.Одржана су здравствено превентивна предавања у ос.школама
Црепаја,Самош,Падина као и у средњој школи.Овим предавањима је обухваћено 138 ученика.Одржано је
Општинско такмичење ученика основних школа "Шта знаш о здрављу".На такмичењу је учествовало 6.школа
односно 28 ученика. Традиционална активност "Недеља Црвеног крста" обележена је у основним школама,у
ос.у Црепаји ученици су приредили културно уметнички програм.43 ученика првих разреда постали су чланови
подмлатка Црвеног крста.У току 2018.г. Црвени крст је реализовао две поделе помоћи за социјално угрожене
породице,у пакетима хране,хигијене,брашна, и то укупно 800 пакета.Такође је у току 2018.г. у магацину
прикупљена и подељена помоћ у разној одећи,обући,постељини.. за социјално угрожене породице.Овом
врстом помоћи обухваћено је 695 породица.У току 2018.г. а на основу Статута одржано је 5.седница Управног
одбора,седница Надзорног одбора, 2. седнице Скупштине(редовна и изборна),седница Надзорног одбора , 2.
комисија Црвеног крста.

Циљ 1:

Секретар

функција:

Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне угрентне помоћи лицима у невољи,развијањем солидарности међу љ
Показатељи учинка

Назив: Број социјално угрожених породица којима је пружена помоћ у
Коментар:
Извор верификације:Спискови лица породица којима је пружена помоћ
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена
Назив:Број едукованих лица у програмским активностима Црвеног
Коментар:
Извор верификације:Спискови и евиденција ученика
Образложење одступања од циљне вредности: организована предавања у мањем
Назив:Број прикупљених јединица крви
Коментар:
Извор верификације: Евиденција даваоца крви-Спискови са акција ДДК,Извештаји
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је смањена. На

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

0901-0006

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

800

800

800

број

2017

0

440

310

број

2017.

659

550

396

Подршка деци и породици са децом

Тања Бубесов
функција:
Накнада за превоз ученика и студената по основу конкурса

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Руководилац Одељења
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Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

		

25. jun 2019.

У оквиру програма 11, у ПА - подршка деци и породици, општина је након спроведеног јавног конкурса - позива
сносила трошкове путовања ученика у средње школе и то регресирано је путовање 503 ученика и 18
путовања студената, за које су добијена трансферна средства из АПВ

Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

499

510

503

број

2017

25

33

18

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број деце која су новорођена
Коментар:
Извор верификације:Правилник, попис аката, Решење о призвању права на
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност ће бити већа у
другој половини године. Напомена - Податак се односи на број деце којима је
признато и реализовано право на предметну накнаду у 2018.години, а укупно је
рођено 222 деце

број

2017

192/216

200/200

181/222

Показатељи учинка
Назив:Број деце која примају финансијску подршку у за путовање у средње
Коментар:
Извор верификације:Правилник, попис аката, Решење о признавању права на
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност испуњена у
Назив:Број студената који примају подршку
Коментар:
Извор верификације:Правилник, попис аката, Решење о признавању права на
Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је мања у
односу на циљану, из разлога неиспуњења тражених услова, предвиђених за
предметно право. Очекује се повећање почетком студенстке 2018/2019 године од
Циљ 2:
Унапређење популационе политике

Програмска активност:

0901-0007

Подршка рађању и родитељству

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Тања Бубесов
Накнада за вантелесну оплодњу

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру програмске активности општина је обезбедила средства у износу од 500.000 динара за
остваривање права на вантелесну оплодњу, паровима којима је та помоћ потребна, а који испуњавају
критеријуме дефинисане општинским Правилником. У извештајном периоду 2 породице оствариле су то право

Циљ 1:

Руководилац Одељења

функција:

Подршка породицама да остваре жељени број деце
Показатељи учинка

Назив:Број корисника вантелесне оплодње
Коментар:
Извор верификације:Правилник, попис аката, Захтев за остваривање права и
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност je увећана због
већ броја апликаната

Раздео:
Корисник:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

1

1

2

ПР 13
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1201
0002
0003
0004
ПЈ-6
ПЈ-14

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

Развој културе
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Унапређење система очувања и
Остваривање и унапређивање јавног
Реконструкција објекта - Путниково
Реконструкција дома културе у Падини

УКУПНО:

Текући буџет за
2018.

2.640.000
2.000.000
19.000.000
3.400.000
70.000.000

97.040.000

2.640.000
4.000.000
20.705.100
3.350.000
20.000.000

50.695.100

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

2.340.000
3.850.000
20.290.000
3.349.765
0

29.829.765

88,6%
96,3%
98,0%
100,0%
0,0%
58,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:13

Сектор:
Одговорно лице:

1201

Развој културе

Култура, комуникација и медији
Роберт Митевски

функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

начелник Општинске управе
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25. jun 2019.

Опис програма:

У оквиру ПР 13, планирана су средства за финансирање Историјског архива Панчево ( на основу
Уговора), Завода за заштиту споменика културе Панчево, дотације НВО и удружењима грађана по
пројектима , на основу расписаног конкурса за културу и јавног интереса, дотације верским заједницама
по пројектима на основу расписаног конкурса за верске заједнице, финансирање информативне
делатности путем конкурса, надаље планирано је завршетак ПЈ : објекта за културу у Путникову, као и
Дома културе у Падини

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

У оквиру ПА у извештајној години финансиран је Истроријског архива Панчево ( на основу Уговора),
Завода за заштиту споменика културе Панчeво; додењена су средства по основу дотације НВО и
удружењима грађана по пројектима из области јавног интереса , на основу расписаног конкурса за
културу, дотације верским заједницама по пројектима на основу расписаног конкурса за верске
заједнице, финансирање информативне делатности путем конкурса. Реалаизована је реконструкција
објекта за кулуру у Путникову

Циљ 1:

Подстицање развоја културе
Показатељи учинка

Назив:Укупан број конкурса удружења грађана из области културе расписаних
Коментар:
Извор верификације: Закључак ОВ усвојених пројеката , склопљени уговори
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност остварена у
целости
Циљ 2:
Остваривање јавног интереса из обласи информисања
Показатељи учинка
Назив:Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који
Коментар:
Извор верификације:Извешта поројеката
Образложење одступања од циљне вредности: Проценат се односи на број
произведеног програма од уконо 24 сатног дневног програма РТВ општине
Ковачица

Програмска активност:

1201-0002

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

2

2

2

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

%

2017

60%

60%

60%

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице:

Тања Бубесков

Опис програмске активности:

дотације НВО и удружењима грађана попројектима, на основу расписаног конкурса за културу

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру ове ПА општина Ковачица је обезбедила средства за јачање културне продукције и уметничког
садржаја, на начин,и у складу са законским одредбама финансирања удружења и њихових програма, и
расписан је кункурс у априлу, на који је било пријављено 48 пројкета ,а од тога одобррено 38 пројеката

Циљ 1:

Руководилац Одељења

функција:

Унапређење разноврсности културне понуде
Показатељи учинка

Назив:Број програма/пројеката подржаних од стране општине
Коментар:
Извор верификације:Усвојени програми рада и пројекти установа културе( СО ) и
Закључак ОВ усвојених пројеката , Уговор са корисником одобрених средстава

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

32

30

38

Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност већа од
циљане, услед повећаног учешћа и веће заинтерсованости удружења из области
културе и културног стваралаштва

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

1201-0003

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског

Тања Бубесков
Руководилац Одељења
функција:
Дотације верским заједницама по пројектима на основу расписаног конкурса за верске заједнице
У оквиру ПА на основу расписанаг конкурса у првом кругу у априлу месецу, пристигло је 16 пројеката, а
Образложење спровођења
одобрена су средства за 15 пројеката верским заједницама са територије општие Ковачица. У новембру
месецу расписан је други круг за финансирање активности верских заједница. Од пристиглих 7 пројеката од
програмске активности
стране верских заједница, 6 је одобрено
Циљ 1:
Унапређење очувања културно-историјског наслеђа
Показатељи учинка
Назив:Број реализованих програма популаризације културно-историјског
наслеђа на нивоу локалне заједнице
Коментар:
Извор верификације:Закључак Општинског већа, Уговор са корисником средстава
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена већа вредност у односу
на циљану, услед обезбеђених додатних средтава за финасирање пројеката

Програмска активност:

1201-0004

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

16

16

21

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Тања Бубесков
функција:
Финансирање информативне делатности и медија путем конкурса

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру ПА у току извештајне године конкурс за информативну делтност раписан је у фебруару. Пристигло је
24 пријаве на конкурс, а стручна комисија одобрила је 13 пројекта, које ће општина подржати за остваривање
права и унапређења јавног интереса у области јавног информисања. У новембру је расписан Други круг за
финансирање медијских садржаја . По истом, пристигло је шест пријава апликаната, а одобрен 1 пројекат

Циљ 1:

Руководилац Одељења

Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

7

7

14

Назив:Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног
информисања
Коментар:
Извор верификације:Закључак ОВ/ Решење о расподели средстава, Уговор са
корисником средстава
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена већа вредност од
планиране, услед повећаног учешћа и већег броја медијских апликаната за
емитовање својих медијских садржаја

Пројекат:

ПЈ-6

Реконструкција објекта - Путниково

Данијел Магду
Руководилац Одељења
Одговорно лице:
функција:
Време трајања пројекта:
1 година
Реконструкција објекта у Путникову за потребе културе
Опис пројекта:
У оквиру ПЈ 6 у извештајној години извршена је реконструкција објекта за културу у Путникову
Образложење спровођења пројекта
Циљ 1:
Грађани и аматери имају адекватан простор за развој културе - планска реконструкција
Показатељи учинка
Назив:Број задовољних грађана
Коментар:
Извор верификације:Извештај Надзорног органа, Уговор са извођачем радова
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен

Пројекат:

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:
Образложење спровођења пројекта
Циљ 1:

ПЈ-14

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

200

200

Реконструкција дома културе у Падини

Данијел Магду
Руководилац Одељења
функција:
1 година
Реконструкција објекта - дома културе у Падини
У оквиру ПЈ 14 није дошло до реализације пројекта због израде пројектно-техничке документације

Грађани и аматери имају адекватан простор за развој културе - планска реконструкција
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив: Реконструкција ДК - укупна површина завршена
Коментар:
Извор верификације:Извештај Надзорног органа,
Образложење одступања од циљне вредности: није остварена вредност из разлога
што радови и потребна прјоектно-техничка документација на ма предметној згради
нису реализовани.

број

2017

12.70%

87.30%

0

Раздео:
Корисник:

ПР 14
ОПШТИНСКА УПРАВА

5.1.

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

1301

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1301-0001
1301-0002
1301-0005
ПЈ - 7
ПЈ - 29

Назив програма/програмске активности/пројекта

Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским
Подршка предшколском и школском спорту
Спровођење омладинске политике
"100 топола" у Црепаји
" НИС донација"

УКУПНО:

Усвојен буџет за
2018.

Текући буџет за
2018.

10.000.000
8.000.000
3.130.000
5.000.000
1.481.000

27.611.000

10.062.500
9.450.000
3.630.000
0
1.481.000

24.623.500

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

10.060.500
9.407.175
3.534.984
0
1.480.000

24.482.659

100,0%
99,5%
97,4%
0,0%
0,0%
99,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:14

Сектор:
Одговорно лице:

1301

Спорт и омладина
Роберт Митевски

Развој спорта и омладине
функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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У оквиру ПР 14 планирана су средства за подршка спортским клубовима, талентованим спотристима,
школска тачмичења у спортским гранама, рекреативно пливање за школску децу, подршка развоју
Канцеларије за младе, спровођење омладинске политике. Такође планира се реализација ПЈ : "100
топола", спортског центра у Црепаји и изградња дечјег игралишта у Ковачици

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

		

У оквиру програма 14 општина је обезбедила средстваза и реализовала путем конкурса подршку спортским
клубовима , талентованим спотристима, финасирала школска тачмичења у спортским гранама у основном
образовању, у сарадњи са школама финансирала рекреативно пливање за школску децу, надаље
финансирала рад Канцеларије за младе и спровођење омладинске политике. Изградња дечјег игралишта у
Ковачици

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине
Јединица
мере

Показатељи учинка

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у
области спорта
Коментар:
29
29
број
2017
31
Извор верификације:Закључак Општинског већа
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је остварена у
потпуности
Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као
Циљ 2:
и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих
Показатељи учинка
Назив:Број институција и организација са којима је остварено партнерство
путем споразума о сарадњи
Коментар:
Извор верификације:Извештај КЗМ
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност остварена у
потпуности

Програмска активност:

1301-0001

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

1

1

1

Подршка локалним спортским рганизацијама.удружењима и свезима

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Тања Бубесков
Руководилац Одељења
функција:
Подршка спортским клубовима, талентованим спотристима путем конкурса

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру програма 14, ПА - подршка локалним спортским организацијама, општина је обезбедила средства која
доприносе развоју спорта и учешћа омладине у бављењу истим, низом подстицајних мера којима се
побољшава и повећава учешће младих , односно спортских клубова. Општина је у марту расписала конкурс
ра развој спорта и од 32 пристигла пројекта , одобрена су 31 пројекат , који су били и реализовани у току
2018.г., од чега подржан је 1 женски клуб

Циљ 1:

Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у
граду/општини
Показатељи учинка

Назив:Број пројеката у области женског спорта подржаних ос стране општине
Коментар:
Извор верификације:Закључак Општинског већа
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у потпуности

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

1301-0002

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

1

1

1

Подршка предшколском и школском спорту

Тања Бубесков
Руководилац Одељења
функција:
Школска тачмићењеа у спортским гранама
У оквиру ПА општина је обезбедила средства за организаовање школских такмичења из различитих спортских
грана према утврђеном календару спортских дешавања за школску 2017/2018 годину на територији општине
Ковачица

Унапређење предшколског и школског спорта
Показатељи учинка

Назив:Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском
Коментар:
Извор верификације:Извештај Одељења
Образложење одступања од циљне вредности: Цињ је у потпуности остварен
Назив:-Број програма којима се реализују активности школског спорта
Коментар:
Извор верификације:Извештај Одељења
Образложење одступања од циљне вредности: Цињ је у потпуности остварен
Назив:Проценат деце која су укључена у школска такмичења у односу на
Коментар:
Извор верификације:Извештај Одељења
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у потпуности

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

1301-0005

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

8

8

8

број

2017

41

42

42

проценат

2017

50

55

55

Спровођење омладинске политике

Тања Бубесков
функција:
Канцеларије за младе, спровођење омладинске политике

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

		

25. jun 2019.

Услуге спровођења мера омладинске политике у делу афирмације, едукације и окупљања младих људи није
спроведена због тога што нису одобрена средства од стране Покрајинског секретаријата за омладину

Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности
Показатељи учинка

Назив:Број младих корисника услуга мера омладинске политике
Коментар:
Извор верификације:Извештај КЗМ
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ није остварен, јер нису
одобрена планирана средства

Пројекат:

ПЈ - 7

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

900

0

"100 топола" у Црепаји

Данијел Магду
Руководилац Одељња
функција:
до краја 2018.г.
Реконструкција спортског објекта
Пројекат "100 топола" - реконструкција спортског објекта је планирана Одлуком о буџету општине Ковачица
Образложење спровођења пројекта
није реализован у 2018 години због израде пројектно техничке докумнетације , већ је планиран одлуком за
2019.годину. Након израде пројектно-техничке докумнетације за реконструкцију исте, радови ће почети у
у првих шест месеци:
2019.године
Циљ 1:
Обезбеђиваљњ адекватних услова за развој спорта
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Показатељи учинка
Назив:Реконструисана трибина
Коментар:
Извор верификације:Извештај Надзорног органа
Образложење одступања од циљне вредности: Није остварена вредност, из
разлога што се радови планирају у наредној години

Пројекат:

ПЈ - 7

"НИС донација"

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

1

0

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Данијел Магду
до краја 2018.г.
Изградња забавног парка од донација

Образложење спровођења пројекта
у првих шест месеци:

ПЈ 7 започет је ЈН која је расписана у августу и исти је завршен у извештајној години. Направљено је у парку
Ковачице дечје игралиште са планираним мобилијаром.

Циљ 1:

Унапређење квалитета рекреативног спорта деце
Показатељи учинка

Назив:Број мобилијара
Коментар:
Извор верификације:Извештај Надзорног органа, Уговор са извођачем радова
Образложење одступања од циљне вредности:Циљна вредност је остварена

Раздео:
Корисник:

5.2
80341

1201

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

4

4

Галерија наивне уметности

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
Назив програма/програмске активности/пројекта
програмске

1201

Руководилац Одељња

функција:

Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког
1201-0002
старалаштва
ПЈ-8
Караван наиве кроз Србију

Усвојен буџет за

1201-0001

УКУПНО:

5.820.000

Текући буџет за

5.820.000

285.000
1.300.000

7.405.000

385.000
1.300.000

5.961.000,00

Извршење у

5.282.116
326.760
1.034.278

4.206.594,89

Проценат

90,8%

84,9%
79,6%

70.56%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:13

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

1201

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Култура комуникација и медије
Ана Жолнај Барца
Унапређење ефикасности установа културе

функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Галерија наивне уметности је у потпуности испунила План и програм рада за 2018. годину, који је усвојен од
стране Управног одбора Галерије. Организовали смо 1. (6) изложби у просторијама Галерије наивне уметности
са нашим уметницима. 2. гостовали су у ГНУ и било приређено (6) изложби и активности, 3 а ван галериског
простора организовано је и (10) што изложби, што акотивности. или пак изложби и то: 1.Изложба радова
пристиглих на конкурс "Михајло Пупин, научник, родољуб, хуманиста", одржала се на поткровљу Галерије
наивне уметности у периоду 27.01.2018. - 27.02.2018.
2. Галерије наивне уметности је учествовала на Међународном сајму туризма у Београду који се одржао од
22.02.2018. до 25.02.2018.
3. Од 18.03.2018. до 28.04.2018. у Галерији наивне уметности одржана је изложба "Портрети" аутора Михала
Ђуровке.
4. У хотелу "Леополд" на Петроварадинској тврђави је 24.03.2018. отворена продајна изложба слика свих
чланова ГНУ.
5. Павел Цицка, члан ГНУ је од 26.04.2018. излагао своје слике у Приевидзи, Република Словачка.
6. Академски сликар Гера Урком одржао је самосталну изложбу слика на поткровљу ГНУ у периоду 05.05.2018. 19.05.2018.
7. 19. маја 2018. је у оквиру манифестације "Ноћ музеја" у просторијама ГНУ отворен Пролећни салон слика.
Образложење спровођења
8. Самостална изложба члана ГНУ Павела Поволног одржана је у "Банат блуес" кафеу у Црепаји, отварање је
програма у години извештавања:
било 22.07.2018.
9. На поткровљу Галерије наивне уметности је од 29.07.2018. до 29.07.2018 одржана самостална изложба
слика Ивана Карафиловског.
10. Самостална изложба слика "Три срца породице Књазовиц" у Београду у Галерији 73 отворена је
07.08.2018.
11. Слике свих чланова Гну изложене су у "Музеју трубе" у Гучи од 09.08.2018. до 12.08.2018.
12. Самостална изложба уметничких фотографија аутора Петра Дешића одржана је у просторијама ГНУ у
периоду 12.08.2018. - 19.08.2018.
13. У Идвору је одржана ликовна колоније где је учешће узело 2 сликара члана ГНУ, Павел Поволни Јухас и
Весна Хрћан
14. Слике три сликара из породице Књазовиц изложене су на изложби у "Цркви Свете Петке" у Пожаревцу, чије
отварање је било 15.09.2018.
15. Јан Глозик је излагао слике на изложби "Поéзиа вшедности" у Словачкој републици од 14.09.2018. до
06.10.2018.
16. Директорка ГНУ Ана Жолнај Барца узела је учешће на манифестацији "Боје Малезије" у Београду,
25 09 2018
Циљ 1:
Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфрструктуре
Показатељи учинка
Назив: број манифестација
Коментар:
Извор верификације: Статистички подаци и Оснивачки акти
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима
Коментар:
Извор верификације: Извештај установе
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена

Програмска активност:

1201-0001

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018

Остварена
вр. у 2018.

broj

2017

7/2/5

5/2/5

6/6/10

broj

2017

18000

18000

20000

Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Ана Жолнај Барца
Унапређење ефикасности установа културе

Образложење спровођења
програмске активности

Програмска активност се спроводи са циљем активног функционисања Галерије наивне уметности, што
подразумева очување, унапређење и представљање културног богатства Галерије. Програмска активност
обухвата плате, додатке и накнаде запослениx, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору,
текуће поправке и одржавање, материјал, порези, обавезне таксе, казне и пенале.

Циљ 1:

функција:

Директор

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе
Показатељи учинка

Назив: број запослених у установи културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС
Коментар:
Извор верификације: платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

1201-0002

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

2/241

2/241

2/241

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Ана Жолнај Барца
Директор
функција:
Подстицај уметничком старалаштву, промоција и органзација изложби
Програмска активност се спроводи ради презентовања светски познате ковачичке уметности наиве код нас и у
Образложење спровођења
свету. Презентација је вршена путем изложби, предавања, презентација, каталога, цд и двд издања.
програмске активности
Сарађивали смо са 37 туристичких , агенција.
Циљ 1:
Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе
Показатељи учинка

Назив: Укупан broj сликара који учествују у активности
Коментар:
Извор верификације: Пропратни каталог изложби

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

26

28

28

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Образложење одступања од циљне вредности: Циљна бреднст је увећана због
пријема нових чланова

Програмска активност:

ПЈ - 8

Краван ниве кроз Србију

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Ана Жолнај Барца
директор
функција:
Овај ПЈ је организован други пут са циљем промоције наивне уметности кроз изложбе у неколико градова

Образложење спровођења
програмске активности

Караван наиве кроз Србију одржан је као манифестација промовисања наиве у 4 града, а подразумевао је
промоцију и организацију изложби наивне уметности у (03.10).Ковачици, (12.10.)Београду, (29.10.) Вршцу и
(20.10.) Нишу. У реализацију је била укључена Галерија наивне уметности, општина Ковачица и 28 уметника
чланова Галерије наивне уметности.

Циљ 1:

Промоција наиве
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

4

4

4

Назив: Број изложби
Коментар:
Извор верификације: фотографије, тв документи
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен.

Раздео:
Корисник:

5.3

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА КОВАЧИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програмске
активности/
пројекта

Шифра
програма

1201

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

10.545.000

11.155.000

10.459.911

93.91%

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

150.000

220.000

108.697

98.57%

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва Дечја креативна радионица

100.000

100.000

82.332

98.57%

9.200.000.00

10.134.000.00

9.531.661.61

94.06%

УКУПНО:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм: 13

Развој културе

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Култура, комуникација и медији
мр Слободан Стевановски
Развој библиотечке делатности

Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

в.д. директора

функција:

Општинска библиотека Ковачица је у 2018. г. у складу са Планом и програмом у потпуности спровела редовну делатност
путем: позајмица публикација, књижевно-уметничких манифестација, едукативних програма, ђачких креативних радионица,
издавачке делатности, стручног усавршавања, прикупљања и дигитализације завичајног материјала. У оквиру програма
рограма рада организовано је укупно 35 манифетација, односно активности и ти : 1. самостално 22 активности, 2. у сараднји
са другима 8 и 3) и гостованја 5 активности ( у Битоли, Кикинади, Радовиш, Врујци и Београду) . Поред пменутог
организовано је 32 креативне радионице у сва четири огранка.

Подстицање развоја културе
Показатељи учинка

Назив: Број манифетсција
Коментар:
Извор верификације: Статистички подаци, Статут
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је надмашена ,
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани
Коментар:
Извор верификације: сајт установе, евиденција установе
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена

Програмска активност:

1201-0001

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

6/26/1

10/10/5

22/8/5

број

2017.

3700

3500

3500

Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

мр Слободан Стевановски
Развој библиотечке делатности

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајном периоду у Општинској библиотеци Ковачица у 4 библиотечке јединице запослено је 9 радника
(в.д. Директора и осам стручних радника). Рад се одвијао у складу са усвојеним планом и програмом.

Циљ 1:

функција:

в.д. Директора

Обезбеђење редовног функционисања установа културе
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.
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Назив: број запослених у установи културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС

број

Коментар:
Извор верификације: кадровска евиденција
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена

Програмска активност:

1201-0002

		

2017.

25. jun 2019.

9/241

9/241

9/241

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

мр Слободан Стевановски
Развој библиотечке делатности

Образложење спровођења
програмске активности

Општинска библиотека је у извештајној години у оквиру ове програмске активности спроводила редовну
делатност путем: позајмица публикација, књижевно-уметничких манифестација, едукативних програма, ђачких
креативних радионица, издавачке делатности, стручног усавршавања, прикупљања и дигитализације
завичајног материјала. Надаље организовала је манифестације и радионице. И поред осипанја становништва
због исељавања, знатно је надмашен план и програм библитеке.

Циљ 1:

в.д. Директора

функција:

Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву
Показатељи учинка

Назив: број чланова библиотеке
Коментар: чланови који су учлањени у неки од огранака Библиотеке
Извор верификације: евиденција чланских карата
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ није у потпуности остварен,
због исељавања становништва из општине

Раздео:
Корисник:

5.10

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

2592

2600

2370

Дом културе "3. oktobar" Kовачица

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

1201

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

4.300.000

4.391.000

4.168.624

94,9%

1202-0002 Јачање култур.прод. и уметн.стваралаштва

399.000

399.000

398.637

99,9%

100.000
150.000
150.000

100.000
336.000
150.000

100.000
335.952
149.965

100,0%
100,0%
100,0%

ПЈ-3
ПЈ-4
ПЈ-5

Машкови дани
Дечији фестивал "распевани драгуљи
Дечији фестивал "Лети, песма лети"

УКУПНО:

5.099.000

5.376.000

5.153.178

95,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:13

1201

Развој културе

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Култура, комуникације и медији
Јан Томаш
Директор
функција:
Постављање позоришних представа, извођење музичких програма и дечијих фестивала

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

На програму установе Дк планирано је 20 културно-уметничких манифестација, али због повећања активности
била је потреба да се број манифестација повећа. Било је укупно 29 културно-уметничких манифестација, од
тога 8 манифестација које је организовао ДК, 12 културно-уметничких друштава је гостовало у ДК, и на 14
манифестиација су гостовали аматери ДК. Све укупно било је 4310 посетиоца на свим организованим
манифестацијама (укупно 26 - које је организовао ДК са аматерима и професионалним уметницима из других
подручја). Доказ су објављене фотографије на фејсбук страници Дом културе "3. октобар" у Ковачици.

Циљ 1:

Подстицање развоја културе
Показатељи учинка

Назив:Број манифестација
Коментар:
Извор верификације: Статистички податак и оснивачки акт
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност је остварена
Назив:Укупан број посетиоца на свим културним догађајима
Коментар: 3150 посетиоца на културним манифестацијама
Извор верификације:фотографије, новински чланци
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је знатно већа, због
веће заинтересованости посетилаца

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

1201-0001

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

broj

2017

10/8/9

6/7/7

8/12/14

broj

2017

4120

4000

4310

Функционисање локалних установа културе

Јан Томаш
Директор
функција:
Постављање позоришних представа, извођење музичких програма и дечијих фестивала
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Page 26 of 111

Strana 309 Broj 4

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

		

25. jun 2019.

У извештајној години програмска активност, која се односи на функционисање установе, било је запослено 3
сталних радника и 1 по уговору. Установа је функционисала у скаду са материјалним могућностима.

Обезбеђење редовног функционисања установа културе
Показатељи учинка

Назив: број запослених у установи културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС
Коментар:
Извор верификације:Платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност је остварена

Програмска активност:

1201-0002

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

3/241

3/241

3/241

Јачање културне продукције и уметничко стваралаштво

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Јан Томаш
Директор
функција:
Постављање позоришних представа, извођење музичких програма и дечијих фестивала

Образложење спровођења
програмске активности:

У извештајној години у овој програмској активности, ДК је наставио са радом на пољу културне баштине. У
саставу ДК раде фолклорна секција у коју се има (22) чланова, надаље позоришна група (14), женска пев.
група "славике (8), мушке пев. групе "скала" (11) и "боеми" (9) чланова, као и оркестар (10) чланова, који
активно сарађују са својим колегама и сам тим ораганизују низ култуно уметничких активности.

Циљ 1:

Повећање учешћа аматера у културно-уметничком стваралаштву
Показатељи учинка

Назив:Број аматера који су учествовали у програмима
Коментар:
Извор верификације:фотографије, спискови путника
Образложење одступања од циљне вредности:циљ је у потпуности остварен

Пројекат:

П3

Машкови дани

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

70

70

70

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Јан Томаш
Мај
Повећање интересовања за развој културе

Образложење спровођења пројекта

Пројекат је реализован 11 - 13. маја, на којем су учешће узели позоришне групе из Ковачице, Бачког Петровца,
Словачко професионално позориште и Илок (Хрватска). Пројекат се традиционално одржава већ годинама са
циљем да се повећа интересовање за развој културе и уметности.

Циљ 1:

функција:

Директор

Очување лика и дела Томаша Хриешика - Машка
Показатељи учинка

Назив: Број позоришних представа
Коментар:
Извор верификације:фотографије,видео записи ТВ Ковачица, новински чланци
Образложење одступања од циљне вредности:циљ је у потпуности остварен

Пројекат:

П4

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

4

4

4

Дечији фестивал "Распевани драгуљи"

Јан Томаш
Директор
Одговорно лице:
функција:
Време трајања пројекта:
Октобар
Повећање интересовања за развој културе
Опис пројекта:
Пројкат "Распевани драгуљи" сваке године се реализује у октобру месецу за културно-уметничцку
Образложење спровођења пројекта
Циљ 1:
Очување традиције словачке народне музике
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр. Остварена
Показатељи учинка
мере
година
вредност
у 2018.
вр. у 2018.
Назив:Број интерпретатора
Коментар:
Извор верификације: фотографије, новински чланци, видео Тв Ковачица
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је увећана због

Пројекат:

П5

број

2017.

Дечији фестивал "Лети, песма лети"

63

30

49

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Јан Томаш
Децембар
Повећање интересовања за развој културе

Образложење спровођења пројекта

Пројкат "Лети, песма лети" је културно.уметничка манифестација на регионалном нивоу. Сваке године се
реализује у децембру месецу као задња манифестација пред божићне и новогодишње празнике. На овој
манифестацији ове године учествовало је 17 интерпретатора из целе Војводине.

Циљ 1:

Директор

Очување традиције словачке полуране музике за децу
Показатељи учинка

Назив:Број интерпретатора
Коментар:
Извор верификације: фотографије, новински чланци, видео Тв Ковачица
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена

Раздео:

функција:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

14

15

17

5.5
Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Корисник:

25. jun 2019.

Дом културе Дебељача

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
Назив програма/програмске активности/пројекта
програмске

1102

		

Развој културе
1102-0001 Функционисање локалних установа културе
1102-0002 Jaчање културне продукције и уметничког
ПЈ 11 Виве фестивал
ПЈ 12 Камп певача

Усвојен буџет за

УКУПНО:

Текући буџет за

2.250.000
500.000
200.000
50.000

Извршење у

2.275.100
624.900
200.000
50.000

3.000.000

Проценат

2.070.991
567.517
199.163
43.864

3.150.000

2.881.535

91,0%
90,8%
99,6%
87,7%
91,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

1102

Развој културе

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Култура, комуникација и медији
Ласло Хорти
функција:
Задовољавање културних потреба грађана Дебељаче

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

У извештајној години у Дебељачи,која има само једну установу културе,испуњени су сви циљеви везани за
програм, сходно плану. На свим манифестацијама било је више публике од планираног, због веђег броја
одржаних програма и веће заинтересованости публике.Дом културе у својој продукцији организовао је 8
програма, у установи гостовало је и организовано 6 програма, а аматери установе гостовали су у 14
насељених места са својим аматерима. Иако је број смањен установа је своју програмску активност у
потпуности остварила, сходно плану и програму рада.

Циљ 1:

Подстицај развоја културе
Показатељи учинка

Назив:Број манифестација
Коментар:
Извор верификације:плакати, фотографије, афиш, снимци
Образложење одступања од циљне вредност: циљ остварен
Назив:Укупан број посетилаца на свим културним догађајима
Коментар:
Извор верификације:Извештај установе/фотографије
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је увећан због већег броја
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:
Образложење спровођења
Циљ 1:

директор

1201-0001

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

9/8/13

9/8/13

8/6/14

Број

2017.

1927

1500

2000

Јачање културне продукције и уметничког стваралашта

Ласло Хорти
Директор
функција:
Функционисање установе
По плану и програму рада установе било је планирано и остварено једно запослено лице.

Обезбеђење редовног функционисања установе културе
Показатељи учинка

Назив: број запослених у установи културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС
Коментар:
Извор верификације:Платни списак
Образложење одступања од циљне вредности:циљ је у потпуности остварен

Програмска активност:

1201-0002

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

1/241

1/241

1/241

Јачање културне продукције и уметничког стваралашта

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Ласло Хорти
Директор
функција:
Очување културних традиција и развој културно уметничког стваралаштва

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајној години, програмска активност која се односи на културно-уметничко стваралаштво, била је
остварена у складу са финансијским планом.Дом културе У склопу активности Установе раде следеће секције:
1. секција мађарски фолклорни ансамбл са 18 чланова 2. секција очувања традиција и обичаја мађара са 8
члана,литерарна секција 10 чланова и секција, позориште 7 чланова и мешовити хор са 15 члана

Циљ 1:

Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву
Показатељи учинка

Назив:Број грађана/чланова који су учествовали у програмима
Коментар:
Извор верификације:списак чланова аматера
Образложење одступања од циљне вредности:циљ није у суштини остварен

Пројекат:

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

ПЈ 11

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

50

60

58

Виве

Ласло Хорти
Директор
функција:
30.09.2018
Виве фестивал се организује се задњи викенд у сетембру месецу и на њему настпају певачи мађарске народих

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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25. jun 2019.

На основу конкурса који је Виве фестивал расписао у месецу фебруару,пристигло је преко 30 нових мађарских
песама и чардаша. Од тог броја комисија је изабрала 10 за извођење на фестивалу и било је пријављено 4
Образложење спровођења пројекта певача аматера. Фестивал се састојао од 3 дела и то : наступ певача аматера, у другом делу извођене су нове
композиције, а у трећем насупили су победници фестивала и ревијални део познатих певача.
Циљ 1:

Очување традиције мађарске музике
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

9

16

14

Назив:Број учесника - певача
Коментар:
Извор верификације:списак учесника
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност није остварена,

Пројекат:

ПЈ 12

Камп певача

Ласло Хорти
Директор
Одговорно лице:
функција:
Време трајања пројекта:
28.-29.09.2018
Рад са потенцијалним учесницима Виве фестивала
Опис пројекта:
Образложење спровођења пројекта На основу конкурса који је Виве фестивал расписао крајем фебруара,пријавило се свега 4 певача, аматера..
Циљ 1:
Очување традиције народне изворне песме
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр. Остварена
Показатељи учинка
мере
година
вредност
у 2018.
вр. у 2018.
Назив:Број учесника соло певача
Коментар:
Извор верификације:списак учесника кампа певача
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ је остварена

Раздео:
Корисник:

5.6

Број

9

15

14

Дом културе Мита Живков Лала Црепаја

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
Назив програма/програмске активности/пројекта
програмске

1201

2017

Усвојен буџет за

1201-0001 Функционисање локалних установа културе
1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког

УКУПНО:

Текући буџет за

1.896.000
200.000

Извршење у

2.116.000
330.000

2.096.000

Проценат

1.926.487
324.130

2.446.000

2.250.616

91,0%
98,2%
92,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм: 13

1201

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Развој културе

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

Развој културе

Култура, комуникације и медији
Никола Косовац

директор

функција:

1. Дом културе Мита Живков Лала организовао је осам културних активности са домаћим аматерима и
уметницима (сликари и књижевници аматери као и сарадња са КУД Свети Сава из Црепаје).
2. Дом културе Мита Живков Лала организовао је пет културиних активности са гостима.
06.01.2018.
Организација прославе Бањег дана у духу српске традиције и обичаја. 22.03.2018. Промоција књига Радована
Влаховића "Бапа" и "1934". 28.04.2018. Организација " V Кадетски шаховски турнир" на којем су поред домаћих
шахиста школског узраста наступали и гостујући шахисти из Јужног Баната. 10.05.2018. Позоришна представа
за децу "Пут око Света". 09.06.2018. Организација манифестација "Велико црепајачко коло" у сарадњи са КУД
Свети Сава из Црепаје, поред домаћих аматера наступали су и пет гостјућих фолклорних асамбла и два
тамбурашка осркестра. 26.06.2018. Самостална изложба слика Ивана Карафиловског под називом "Магични
реализам". 22.08.2018. Групна изложба слика "Банатским сокаком", изложени радови сликара Бранислава
Симића, Ненада Стојкова и Ивана Карафиловског. 25.08.2018. Организован " II Цезаров меморијал"
традиционално такмичење у кувању рибље чорбе које од 2017. године има и меморијални карактер.
26.08.2018. Организација манифестација "Игром и песмом кроз Црепају" у сардњи са КУД Свети Сава из
Црепаје, поред домаћих аматера наступали су три гостујућа фолклорна асамбла и један тамбурашки
осркестар. 29.08.2018. Промоција књиге "Јоца" од ауторке Јасмине Исајлов. 24.10.2018. Позоришна представа
за децу "Дан и ноћ". 29.11.2018. Предавање професора доктора Драгољуба Мартиновића на тему "Улога
Михајла Пупина у I Светском рату" поводом стогодишњице од краја I Светског рата и присаједињења
Војводине Краљевини Србији. 02.12.2018. Ораганизација "Дани ромске културе у Банату" у сарадњи са
удружењем грађана Ромски центар из Црепаје.

Подстицање развоја културе
Показатељи учинка

Назив: Број манифестациај
Коментар:
Извор верификације: Извештај установе, слике, ТВ репортаже...
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је у потпуности
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани
Коментар:
Извор верификације: Извештај установе.
Образложење одступања од циљне вредности:Повећан број посетилаца због
сарадње са КУД Свети Сава из Црепаје и разноврснијег програмског садржаја

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Број

2017.

4/6/0

Број

2017.

600

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Циљана вр.
у 2018.
4/6/0

Остварена
вр. у 2018.
8/5/0

400

1100
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Програмска активност:

1201-0001

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

		

25. jun 2019.

Функционисање локалних установа културе

Никола Косовац
директор
функција:
Рад и функционисање установе културе сходно плану и програму.
У извештајној години, у оквиру програмске активности функционисање установе културе, било је запослено
Образложење спровођења
само једно лице и то директор установе. Сам рад установе функционисао је по устаљеном плану и програму.
Извршавни су послови и остали радови неопходни за функционисање Дома културе, и бринуло се о
програмске активности
материјалним трошковима,
Циљ 1:
Обезбеђење редовног функционисања установа културе
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Број

2017

1/241

1/241

1/241

Назив: број запослених у установи културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС
Коментар:
Извор верификације: Платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ испуњен у потпуности.

Програмска активност:

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничко стваралаштво

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Никола Косовац
директор
функција:
У програмској активности 1201-0002, ДК је планира и брине о задовољавању културних потреба мештана у

Образложење спровођења
програмске активности

У програмској активности 1201-0002, у извештајној години, ДК је бринуо о задовољавању културних потреба
мештана и сарађивао са образовим и културним установама, како у селу тако и у општини, надаље са месном
засједницом, као и КУД-ом Свети Сава и другим удружењима у селу. У Дому културе активно ради литерарна
сакција, која броји 7 чланова, надаље за потребе културних манифетација сарађује се са 2 сликара аматера.
Док се не стекну објективни и функционакни услови, јер је зграда дома културе у лошем стању, установа није у
могућности да формира сопствени фолклорни и позоришни ансамбл.

Циљ 1:

Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничко стваралаштво
Показатељи учинка

Назив:Број грађана који су учествовали у програмима
Коментар:
Извор верификације: Списак књижевника и сликара
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ је у потпуности остварен

Раздео:
Корисник:

5.7

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Број

2017.

20

6

8

Дом културе Падина

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

1201

Шифра
програмске
активности/

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

Развој културе

1201-0001 Функционисање локалних установа
1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког
П-13
Падински дани културе
УКУПНО:

Текући буџет за
2018.

3.863.000
535.000
910.000

5.308.000

Проценат
извршења у
односу на текући

Извршење у
2018.

3.563.000
605.000
1.554.000

5.722.000

3.304.659
596.616
1.417.499

5.318.774

92,7%
98,6%
91,2%
93,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:13

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

1201

Развој културе

Култура, комуникација и медији
Ањичка Елцхекх

директор

функција:

Постављање позоришних и плесних представа, припремање и извођење концерата, као и друге врсте
сезонског извођења.
У Дому културе у 2018 години аматери уз помоћ троје запослених учествовали су на смотрама по пласману и
на разним манифестацијама. Организовани су фестивали и програми на којима је био улаз слободан.
Аматери Дома културе у организацији установе су учествовали на 7 манифестација и то: 1. У Падини на
манифестацијама прослави Дана Падине 2018 и Божићном вашару. На фестивалима: Падина пева 2018,
Банатски фестивал 2018, Дечијем фестивалу, на концерту Аматери своме селу. Аматери позоришне секције су
се представили позоришном представом Женски разговори. Женска певачка група је учествовала на промоцији
књиге Зузане Сливка, дечија фолклорна група је учествовала на манифестацији Ноћ музеја. 2. Дом културе је
ове године угостио 3 амсамбла и то : Дечији ансанбл из Словачке, КУД Свети Сава из Црепаје и Соло певача
из Дебељаче и Ковачице. 3. Аматери Дома културе су наступали и ван Падине на 10 манифестација и то: на
Општинској смотри у Дебељачи (деца), на Општинској смотри у Ковачици (одрасли), на Зонској смотри у
Панчеву (женска певачка група, дев. певачка група и фолклор). Наступали су и у: Гложану фестивал
Танцуј,танцуј ( II. место оркестар), у Ковачици на манифестацији Бриндзове халушки ( деца), у Кисачу на
фестивалу Злата брана ( деца III. место), у Крушчици на фестивалу различитости девојачка и женска певачка
група, у Фиљакову СК дечији фолклорни ансанбл, у Пертовцу на СНС ( фолклор деца и одрасли), у Старој
Пазови на (Диваделни ваврин , колективна награда , награђена је и Тијана Њемога и Зузана Суханек) и у
Пивницама на фестивалу В Пивницком поли ( I.место Властимир Поволни).

Подстицање развоја културе
Показатељи учинка
Назив: Број манифестација

Јединица

Базна

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Базна

Циљана вр.

Остварена
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Коментар:
Извор верификације: слике, афиш, плакат
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен, чак и
знатно повећан

број

2017

4/2/10

4/2/100

7/3/10

Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су
Коментар:
Извор верификације: извештај: извештај установе
Образложење одступања од циљне вредности: До повећања циљане вредности је
дошло због веће посећености Божићног вашара

број

2017

1100

800

1000

Програмска активност:

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Ањичка Елцхекх
директор
функција:
Установа културе бави се развојом културе у насељеном месту Падина, уз помоћ аматера и троје запослених.

Образложење спровођења
програмске активности

У оквиру ПА , функционисање установе, дом културе радио је у отежаним условима, због реконструкције
објекта, али је ипак забележио значајне резултате рада. Средства су потрошена на: зараде троје запослених,
сталне трошкове, услуга по уговору, материјал, трошкове путовања и текуће поправке по потреби.

Циљ 1:

Обезбеђење редовног функционисања установа културе
Показатељи учинка

Назив: Број запослених у установи културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС
Коментар:
Извор верификације: платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је остварена

Програмска активност:

1201-0002

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

3/241

3/241

3/241

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Ањичка Елцхекх
директор
функција:
У оквиру ПА планирано је постављање позоришних и плесних представа, припремање и извођење концерата

Образложење спровођења
програмске активности

У 2018 години све организоване манифестације, програми, фестивали реализовани су уз помоћ 25 аматера
старије фолклорне групе, 34 аматера млађе фолклорне групе, 12 аматера девојачке певачке групе, 10 аматера
женске певачке групе, 8 аматера оркестра и десет аматера позоришне групе.

Циљ 1:

Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву.
Јединица
Показатељи учинка
мере

Назив: Број грађана /чланова који су учествовали у програмима
Коментар:
Извор верификације: списак аматера
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло због
повећања броја аматера.

Пројекат:

П-13

број

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

2017.

190

75

99

Падински дани културе 2018

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

Ањичка Елцхекх
аугуст-новембар 2018

Опис пројекта:

У оквиру пројекта. већ по традицији годинама се организују Падински дани културе, ради очувања словачког
фолклора кроз концерте, као и кроз низ разних манифестација, које се организују уз сарадњу са гостујућим
удружењима..

Образложење спровођења пројекта
у првих шест месеци:

Пројекат је реализован у потпуности у периоду аугуст - новембар, кроз низ програмских активности, које су
чинили : Банатски фестивал 2018 , Падина пева 2018, концетр аматера, Централна прослава Дана Падине
2018 ( изложба удружења жена, ликовна клонија Општинска организација инвалида рада, смотра ДВД,
изложба у етно музеју Петраш, концерт групе Дејан Петровић и Биг бенд, Гулашијада, Вашар ЦКСТ Падина,
изложба сликара Жеђ, гађање глинених голубова удружење ловаца, Бабинкови сусрети огранак Општинске
библиотеке у Падини)). До временског одступања дошло је због померања датума одржавања Банатског
фестивала.

Циљ 1:

функција:

директор

Неговање словачке традиције
Показатељи учинка

Назив: Укупан број кудова и оркестара на манифестацији
Коментар:
Извор верификације: извештај
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло због
повећања броја учесника на манифестацији.

Раздео:
Корисник:

5.8

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

2

10

13

Дом културе “Владимир М. Фијат”

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

1201

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

Текући буџет за
2018.

Развој културе и информисања
Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Извршење у
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет
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1201-0001 Функционисање локалних установа културе
1202-0002 Јачање културне продукције
П-1
Фијатови дани

УКУПНО:

		

1.674.000
0
40.000

25. jun 2019.

1.554.000
200.000
40.000

1.714.000

1.417.499
200.000
40.000

1.794.000

1.657.499

91,2%
100,0%
100,0%
92,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

13

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

У ПР 13 у извештајној години у оквиру рада ДК организовано је 35 радионица са децом, са женама и
са осталим мештанима. Било је 3 биоскопких пројекција, једана гостујућа позоришна представа,
одржане су 3 промоције књига. Надаље аматери ( фолклорни дечји ансамбл ) имао је 3 гостовања на :
општинској смотри, Жикиној шареници и манифестацији у Ковачици, коју је организовала ТООК.

Подстицај развоја културе
Показатељи учинка

Назив: Број манифестација
Коментар:
Извор верификације: Платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен
Назив: Укупан број посетилаца на ссвим културним догађајима
Коментар:
Извор верификације:фотографије, новински чланци...
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен

Програмска активност:

1201-0001

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Јелена Трајковић

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

23/7/1

10/2/2

38/1/3

број

2017.

1700

1700

1750

Функционисање локалних установаа културе

Директор

функција:

У извештајној години, у оквиру ПА рад установе обављан је у скласу са могућностима, према утврђеном плану
и програму ДК. У Установи је запослен само један радник, односно директор, који је одговоран како за
реализацију програма, тј. Плана тако и за функционисање самог објекта, текуће одржавање и материјалне
трошкове, које су потребни за свакодневни рад ДК.

Обезбеђење редовног функционисања установе културе
Показатељи учинка

Назив: број запослених у установи културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС
Коментар:
Извор верификације:платни списак
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ је у потпуности остварен

1201-0002

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Трајковић Јелена

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

1/241

1/241

1/241

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Директор установе

функција:

Очување и стравање кутлтурних садржаја у Самошу

У оквиру ПА у извештајној години, бринуло се о очувању културног наслеђа и путем конкурса од АПВ,
одбрена су нам средства за рестаурацију 3 експоната. Осим поменутог радили смо са дечјим
фолклором , који су репрезентовали ДК, на свим значајнијим дешавањима у насељеном месту.

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

Јединица
мере

Очување и стравање кутлтурних садржаја у Самошу

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

Директор

функција:

Очување и стравање кутлтурних садржаја у Самошу

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

Развој културе

Кутура, комуникација и медији
Јелена Трајковић

Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив: Број грађана/ чланова који су учествовали у програмима
Коментар: Успешност реализације
Извор верификације: списак аматера
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена нема
одступања

брпј

2017

23

15

16

Пројекат:

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:
Образложење спровођења пројекта
у првих шест месеци:

П-1

ФИЈАТОВИ ДАНИ

Трајковић Јелена
Два пута годишње (Март- Новембар)

функција:

Директор установе

Очување , унапређење и представљање локалног културног наслеђа, лика и дела Владимира Фијата

У оквиру пројекта повећано је интересовање за дело и заоставштину В. Фијата, путем туристичких обилазака
његовог музеја. Пројекат је осмишљен да се одржи два пута годишње како би се повећала свест о постојању
наслеђа. Наиме, у марту обележена је годишњица смрти, а у новембру рођење овог значајног колекционара,
који је своју заоставштину, поклонио Самошу.
Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Очување дела Владимира Фијата
Показатељи учинка

Назив: Број учесника
Коментар: ширење свести о Постојању Фијатове збирке
Извор верификације: фотографије, новински чланци, извештаји ДК
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена нема
одступања

Раздео:
Корисник:

5,7

		

25. jun 2019.

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

250

250

300

Извршење у
2.509.238,17
747.746,30
337.609,92
253.180,00
130.000,00
3.977.774

Проценат

Дом културе "Доина" Уздин

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
Назив програма/програмске активности/пројекта
програмске
1201-0001 Функционисање локалних установа
1201
1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког
ПЈ-16
Велики румунски фестивал
ПЈ-17
"Младост пева"
ПЈ-18
Позоришни дани Румуна
УКУПНО:

Усвојен буџет за
Текући буџет за
2.429.000,00
2.929.000,00
600.000,00
750.000,00
350.000,00
350.000,00
100.000,00
253.434,00
130.000,00
130.000,00
3.609.000
4.412.434

85,7%
99,7%
96,5%
99,9%
100,0%
90,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

13

Развој културе

Сектор:
Одговорно лице:

Култура, комуникација и медији
Катарина Касандра Ековоју

Опис програма:

Постављање позоришних и плесних представа, припремање и извођење концерата, као и друге врсте
сезонског извођења.

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

У извештајној години у Уздину ,која има једну установу културе испуњени су сви циљеви везано за програм
рада сходно плану.На скоро свим манифестацијама било је више публике од планираног ,због већег броја
одржаних програма и већег заинтересовања мештана. У усианови и организацији ДК било је организовано 6
манифестацијаа ( 2 позоришне преставе на општинској смотри, зонској, као и песничка манифестација "Путеви
класја и Божћни дани), а аматери ДК гостовали су на 4 манифестације 2 у земљи и 2 у Румунији.

Циљ 1:

директор

функција:

Подстицање развоја културе
Показатељи учинка

Назив: Број манифестација
Коментар:
Извор верификације: Оснивачки акт и статистички податак
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су
Коментар:
Извор верификације: Слике са манифестација
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен

Програмска активност:

1201-0001

Јединица
мере

Базна
година 2017

број

2017

број

2017

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

5/0/3

6/0/4

1600

1600

1600

Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице:
Катарина Касандра Ековоју
директор
функција:
Установа културе бави се развојом културе у насељеном месту Уздин, уз помоћ аматера и једног запосленог.
Опис програмске активности:
По плану и програму рада установе било је планирано и остварено једно запослено лице.
Образложење спровођења
Циљ 1:
Обезбеђење редовног функционисања установа културе
Показатељи учинка
Назив: број запослених у установи културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС
Коментар:
Извор верификације: Платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је остварена.

Програмска активност:

Одговорно лице:

Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

1201-0002

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

1/241

1/241

1/241

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Катарина Касандра Ековоју
директор
функција:
Постављање позоришних представа и музичко-фолклорних концерата, изложби наивне уметности,припремање
и других видова уметничког стваралаштва.
У 2018 години све организоване манифестације, програми, фестивали реализовани су уз помоћ 94 аматера
фолклорне групе, 20 аматера млађе фолклорне групе, 20 аматера девојачке певачке групе, 24 аматера
момачке певачке групе, 8 аматера оркестра, 14 члана позоришне трупе и 8 сликара наивне уметности.

Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву.
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.
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Назив: Број грађана/ чланова који су учествовали у програмима.
Коментар:
Извор верификације: Списак аматера
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен.

Програмска активност:

број

ПЈ - 16

Велики румунски фестивал

ПЈ - 17

"Младост пева"

		

2017

25. jun 2019.

86

90

94

Одговорно лице:
Катарина Касандра Ековоју
директор
функција:
Презентација музичко фолклорног Ставралаштва уздинских аматера на Фестивалу
Опис програмске активности:
Образложење спровођења
ПЈ је реализован у аугусту,у Овчи, на фестивалу наступили су: фолклорни ансамбли, оркестар, певачке групе и
солисти
програмске активности
Циљ 1:
Oчување музичко-фолклорног стваралаштва Румуна
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр. Остварена
Показатељи учинка
мере
година
вредност
у 2018.
вр. у 2018.
Назив: Број аматера
Коментар:
број
2017
75
75
75
Извор верификације: Списак аматера
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен.

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Катарина Касандра Ековоју
функција:
Промоција новокомпоноване забавне музике Румуна

Образложење спровођења
програмске активности

Фестивал је одржан у Уздину, у септембру и организована су два концерта, на којима су наступили певачи из
земље и Румуније

Циљ 1:

директор

Промоција забавне румунске музике
Показатељи учинка

Назив: Број солиста
Коментар:
Извор верификације: Списак аматера
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен.

Програмска активност:

ПЈ - 18

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

15

22

20

Позоришни дани Румуна

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Катарина Касандра Ековоју
Учешће аматера на Позоришним данима Румуна

Образложење спровођења
програмске активности

ПЈ Позоришни дани Румуна рализован је у априлу месецу. Односи се на учешће позоришних представа дома
културе на фестивалу и ове године ДК наспупио је са 2 позоришне представе, сходно плану и програму ДК.

Циљ 1:

директор

функција:

Очување позоришне делатности Румуна
Показатељи учинка

Назив: Број представа
Коментар:
Извор верификације: Списак аматера
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен.

Раздео:
Корисник:

5.10

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

1

2

2

Дом културе "Михајло Пупин" Идвор

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

1201

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

1201-0001 Функционисање локалних установа културе
1202-0002 Јачање култур.прод. и уметн.стваралаштва

ПЈ-19

Пупинови дани

УКУПНО:

2.190.000
158.400
0

2.348.400

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући

Извршење у
2018.

2.491.000
2.213.400
200.000

4.904.400

2.281.243
2.143.950
200.000

4.625.193

91,6%
96,9%
100,0%
94,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:13

1201

Развој културе

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Култура, комуникације и медији
Светислав Закић
Директор
функција:
Очување културних традиција и развој културно уметничког стваралаштва

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Посетиоца је било 1525 на свим организованим манифестацијама (укупно 27 - које је организовао ДК са
аматерима и професионалним уметницима из других подручја). Доказ су објављене фотографије на фејсбук
страници Музеј Михајла Пупина. 9729 посетиоца обишло је Меморијални комплекс у Идвору

Циљ 1:

Подстицање развоја културе
Показатељи учинка

Назив:Број манифестација
Коментар:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

broj

2017

6/10/7

6/10/7

7/12/8
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Извор верификације: Статистички податак и оснивачки акт
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност је остварена
Назив:Укупан број посетиоца на свим културним догађајима
Коментар: 1525 посетиоца на културним манифестацијама
Извор верификације:фотографије
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност је остварена

Програмска активност:

1201-0001

		

25. jun 2019.

broj

2017

6/10/7

6/10/7

7/12/8

broj

2017

1525

1000

930

Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Светислав Закић
Директор
функција:
Очување културних традиција и развој културно уметничког стваралаштва

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајној години програмска активност, која се односи на функционисање установе, било је запослено 2
радника и то 1 на одређено време и 1 један по основу уговора. Установа је функционисала у скаду са
материјалним могућностима.

Циљ 1:

Обезбеђење редовног функционисања установа културе
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

1/241

1/241

1/241

Назив: број запослених у установи културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС
Коментар:
Извор верификације:Платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност је остварена

Програмска активност:

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничко стваралаштво

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Светислав Закић
Директор
функција:
Очување културних традиција и развој културно уметничког стваралаштва

Образложење спровођења
програмске активности:

У извештајној години у овој програмској активности, у ДК радила је фолклорна секција у коју се пријавило 40
деце, надаље наставио је сарадњу са песницима (1) , као и сликарима (1), који активно сарађују са својим
колегама и сам тим ораганизују низ изложи и својих промоција.

Циљ 1:

Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву
Јединица
Показатељи учинка
мере
Назив:Број грађана који су учествовали у програмима
Коментар:
број
Извор верификације:фотографије
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност је остварена

Пројекат:

П1

Пупинови дани

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

2017

42

42

42

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Светислав Закић
Октобар
Очување лика и дела Михајла Пупина

Образложење спровођења пројекта

Пројекат је реализован 09.октобра, на којем је учешће узели Фондација Младен Селак из Београда,
Регионални центар за таленте М. Пупин, Панчево, најбољи ученици из области физике из Баната, гиназије М.
Пупин из Ковачице, Представници ЕПС -а, као и представници амабасаде САД

Циљ 1:

функција:

Директор

Очување сећања на лик и дело Михајла Пупина
Показатељи учинка

Назив:Број посетилаца
Коментар:
Извор верификације:фотографије,видео записи на РТС, ТВ Панчево, ТВ Ковачица
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена
Назив:Број добитника признања у разним областима
Коментар:
Извор верификације:фотографије,видео записи на РТС, ТВ Панчево, ТВ Ковачица
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена
Назив:Број предавача
Коментар:
Извор верификације:фотографије,видео записи на РТС, ТВ Панчево, ТВ Ковачица
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена

Пројекат:

П2

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

200

200

300

број

2017.

20

20

20

број

2017.

5

5

5

Ликовна колонија

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:
Опис пројекта:

Светислав Закић
функција:
Август
Приказивање Пупиновог лика и дела кроз ликовну уметност

Образложење спровођења пројекта

Пројкат Ликовна колонија реализован је у аугусту, и на њему је учествовало 11 сликара, из Падине,
Ковачице, Црепаје, Зрењанина и Борче.

Циљ 1:

Директор

Приказивање Пупиновог лика и дела кроз ликовну уметност
Показатељи учинка

Назив:Број сликара
Коментар:

Јединица
мере

Базна
година

Циљана вр.
у 2018.

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

10

10

11
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Извор верификације:списак сликара, фотографије, каталог
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је увећана
Назив:Број слика
Коментар:
Извор верификације: слика, каталог
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена, јер
двојица сликара су радили мурал

Раздео:
Корисник:

5.11

		

25. jun 2019.

број

2017

10

10

11

број

2017

13

10

10

Предшколска установа "Колибри" Ковачица

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

2001

0001

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

Предшколско васпитање
Функционисање предшколски установа

УКУПНО:

54.318.000

54.318.000

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

62.859.598

56.999.642

62.859.598

56.999.642

90,7%
90,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:8

2001

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:
Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

Предшколско васпитање

Образовање
Адријана Бабка
в.д. директора
функција:
Програм се односи на реализацију васпитања и образовања деце од јасленог до припремно-предшколског
узраста.
Програм је спровођен током целе године без већих одступања.Васпитно образовни рад организован је у седам
насељених места, и то ППП 13 одељења, целодневни боравак 7 одељења и 1 јаслено одељење. Новину чини
једно ново одељење целдневног боравка у Црепаји.

Повећање обухвата деце уобухваћених предшколским васпитањем и ибразовањем
Јединица
Базна
Показатељи учинка
мере
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број деце која су обухваћена предшколским васпитањен и
образовањем (јаслена група, предшколска и ППП)
Коментар:
Извор верификације: спискови уписане деце
Образложење одступања од циљне вредности: остварена је очекивана вредност.
Назив:Проценат уисане деце у односу на број пријављење деце
Коментар:
Извор верификације: спискови уписане деце, листа чекања
Образложење одступања од циљне вредности: на листи чекања у јасленом
одељењу је 10 деце и 30 у целодневном боравку, циљна вредност је остварена
Циљ 2:

број

2017

14/207/210

14/205/210

15/184/236

проценат

2017

88.9

90

89,69

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

7

8

10

проценат

2017

1

0

0

Унапређен доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група
Показатељи учинка

Назив:Проценат/број деце са додатним образовним потребама у односу на
укупан број деце
Коментар:
Извор верификације: Документација стручног тима за инклузивно образовање
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је већа од
циљане.
Назив:Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом
Коментар:
Извор верификације: Годишњи извештај рада
Образложење одступања од циљне вредности: Није остварена, јер није ни
планирана

Програмска активност:

Одговорно лице:

Опис програмске активности:

2001-0001

Функционисање предшколски установа

Адријана Бабка
в.д. директора
функција:
Реализација васпитно-образовног рада, обезбеђивање адекватних услова за рад и стручно усавршавање
запослених.

Функционисање предшколских установа је реализовано према планираном. Предвиђени циљ је остварен.У
ППП било је 184 деце и 72 деце са 5 година, која похађају ППП. Од постојећег броја целодневни боравак
похађа 94 ( 52 - ППП и 42 петогодишњака) У јасленом делу 15 деце, Од 3-5.5 год целодневни боравак похађа
164 деце.
Обезбеђени прописани адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом, уз повећан обухват

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Просечан/ број деце у групи (јасле, предшколски,ппп) у односу на групу
Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Коментар:
Извор верификације: Спискови уписане деце
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.
Назив:Просечан број деце по васпитачици (јасле, предшколски, припремни
Коментар:
Извор верификације: Спискови уписане деце и матична евиденција запослених
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.
Назив:Проценат /број деце ослобођене плаћања (јасле, предшколски,
Коментар:
Извор верификације: Решење и Мишљење ИРК
Образложење одступања од циљне вредности: Пораст деце, која су ослобођена
плаћања, знатно је повећан број због нове законске регулативе
Циљ 2:

		

25. jun 2019.

број

2017.

14/23/16

14/23/16

15/23/14

број

2017.

7/12/14

7/12/14

7.5/11.5/14

број

2017.

0/33/9

0/33/9

2/53/40

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

29

33

33

Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања
Показатељи учинка

Назив:Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање
кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу
Коментар:
Извор верификације: Досије стручног усавршавања, сертификати.
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања, цињ је
остварен

Раздео:
Корисник:

5.12

Туристичка организација општине Ковачица

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
Назив програма/програмске активности/пројекта
програмске

1502

0001
0002
П1
П23
П24
П25
П26

Развој туризма
Управљање развојем туризма
Промоција туристичке понуде
Гуча у Ковачици
Божићно-новогодишњи вашар
Ковачички октобар
Међународно првенство у кувању и једењу бри
Сувенирница

Усвојен буџет за

УКУПНО:

Програм:4

1502

Текући буџет за

8.300.000
2.100.000
800.000
200.000
400.000
480.000
812.500

Извршење у

8.110.500
2.167.500
720.000
800.000
1.358.000
414.000
812.500

13.092.500

Проценат

7.186.880
2.167.200
682.172
771.318
1.358.000
414.000
812.450

14.382.500

13.392.020

88,6%
100,0%
94,7%
96,4%
100,0%
100,0%
100,0%
93,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Развој туризма

Сектор:
Одговорно лице:

Економска и развојна политика
Драгана Латовљев

Опис програма:

Програм "Развој туризма " подразумева унапређење и промоцију туризма, подстицање изградње туристичке
инфраструктуре, координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму,
организовања и учешћа у организацији туристичких манифестација, прикупљања и објављивања информација о
целокупној туристичкој понуди, као и друге активности у складу са Законом.

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

У извештајном периоду радило се на Програм унапређењу туризма кроз представљања на сајмовима туризма у
Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Братислави, координиране су активности и сарадње између привредних и
других субјеката у туризму, кроз наплату приватног смештаја и боравишних такси као и евиденцији коју на
месечном нивоу прослеђујемо Републичкој састистици, прикупљања и објављивања информација о целокупној
туристичкој понуди кроз подељен промотивни материјал и сајт и дрштвене мреже, као и друге активности у
складу са Законом.

Циљ 1:

Повећани приходи од туризма
Показатељи учинка

Назив: Проценат повећања броја ноћења
Коментар:
Извор верификације: статистика ТООК, и туристичког насеља Релакс
Образложење одступања од циљне вредности: у потпуности оставрене вредности
Назив: Проценат повећања укупног броја гостију
Коментар:
Извор верификације: статистика ТООК, туристичког насеља Релакс, Галерије
Образложење одступања од циљне вредности: у потпуности оставрене вредности
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе
Коментар:
Извор верификације: статистика ТООК, и туристичког насеља Релакс
Образложење одступања од циљне вредности:у потпуности оставрене вредности

Програм:

в.д. директора

функција:

Сектор:
Одговорно лице:

1502-0001

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

проценат

2017.

2%

1%

1%

проценат

2017

2%

1%

1%

проценат

2017

2%

1%

1%

Управљање развојем туризма

Економска и развојна политика
Драгана Латовљев

функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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ПА - управљање развојем туризма, подразумева унапређење и промоцију туризма, подстицање
изградње туристичке инфраструктуре, коодринирање активности и сарадње између привредних и
других субјеката у туризму, организовања и учешћа у организацији туристичких манифестација,
прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди, као и друге активности у
складу са Законом.

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

		

У извештајном периоду радило се на организацији манифестација где је ТООК била суорганизатор - припему
разних промотивних материјала и дистибуцију, давање инфраструктуре којом располаже - штандови, клупе и
слично, и то за манифестације: 1.Црепајачки фијакер у Црепаји, 2. Ковачички полумаратон, 3.Цветна Башта у
Ковачици и 4. Црепаји,5. Прослава Велике госпојине у Црепаји, 6.Новогодишња представа за децу,
7.Пасуљијада у Ковачици, 8.Такмичење у кувању рибље чорбе у Ковачици,9. Фестивал Јабука у Црепаји и
10.Мото скуп у Ковачици. Свим удружењима која су се обратила за помоћ приликом аплицирања на конкурсе
везано за туризам дата је помоћ. Радило се на категоризацији смештајних јединица у домаћој радиности.

Повећање туристичке понуде и услуга
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

10

10

10

Назив: Проценат / број реализације програма развоја туризма града/општине у
односу на годишњи план
Коментар:
Извор верификације: статистика ТООК и статистика туристичког насеља Релакс
Образложење одступања од циљне вредности:у потпуности остварене вредности

Програмска активност:

1502-0002

Промоција туристичке понуде

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Драгана Латовљев
в.д.директора
функција:
Под промоцијом се подразумевају услуге штампе, рекламе и пропаганде и други облици промоције

Образложење спровођења
програмске активности

У 2018. години понуда општине Ковачица промовисана је на сајмовима туризма у Београду, Новом Саду,
Крагујевцу и Братислави, на манифестацијама које су организоване у АПВ. Такође, промоција се врши и путем
интернета и телевизије. Успостављена је највећа сарадња са локланом телевизијом која је извештава о свим
активностима ТООК-а током године. Такође организован је и концерт Саше Матића у Црепаји за Велику
госпојину.

Циљ 1:

Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

6

5

5

број

2017

2948

3000

4000

Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у
земљи на којима учествује ТО града/општине
Коментар:
Извор верификације: извештај о раду
Образложење одступања од циљне вредности: у потпуности остварене вредности
Назив: Број дистрибуираног пропагандног материјала
Коментар:
Извор верификације: каталози, статистика ТООК
Образложење одступања од циљне вредности: остварене све планиране

Програмска активност:

1502-0002

Туристичка промоција

Одговорно лице:

Драгана Латовљев

Опис програмске активности:

Промовисање туристичке понуде општине Ковачица вршено је на сајмовима туризма, затим на данима Војводине
у сарадњи са Туристичком организацијом Војводине. Такође промоција се врши и путем интернета и телевизије.

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајном периоду понуда општине Ковачица промовисана је на сајмовима туризма у1 Београду,2. Новом
Саду, 3.Крагујевцу,4. Братислави, затим на5. данима Војводине у Румунији,6. Босни и Србији. Такође, промоција
се врши и путем интернета и телевизије. Успостављена је највећа сарадња са локланом телевизијом која је
извештава о свим активностима ТООК-а током године.

Циљ 1:

функција:

Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима
Јединица
Показатељи учинка
мере

в.д. директора

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Број

2017

6

5

6

Број

2017

3.000

3.000

5000

Број

2017

5

5

5

Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у
земљи на којима учествује ТО града/општине
Коментар:
Извор верификације: ТООК, извештај о раду за 2018. годину
Образложење одступања од циљне вредности: у потпуности оставрене вредности
Назив:Број дистрибуираног пропагандног материјала
Коментар:
Извор верификације: каталози
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је увећана због
већег интересовања корисника
Назив:Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама
Коментар:
Извор верификације: уговори
Образложење одступања од циљне вредности: у потпуности оставрене вредности

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Програмска активност:

П-1

Гуча у Ковачици

		

25. jun 2019.

Одговорно лице:

Драгана Латовљев

Опис програмске активности:

Општина Ковачица је предтакмичарски центар за квалификације на традиционални Сабор трубача у Гучи из
ког се квалификује један трубачки оркестар на ово престижно такмичење. Представник нашег центра,
представља победника за Војводину и град Београд

Образложење спровођења
програмске активности

Манифестација се одржала у Падини, и то 24. јуна. У такмичењу је учествовало пет оркестара, победници су
били Трубачки оркестар Данијела Костића из Новог Сада. Као пропратни део манифестације изведен је
концерт групе Атомско склониште, који је окупио велики број посетилаца иако су временски услови били
неповољни.

Циљ 1:

Праћење броја посетилаца
Показатељи учинка

Назив: број посетилаца на манифестацији
Коментар: процена, обзиром да не постоји систем за праћење броја посетилаца
Извор верификације: ТООК
Образложење одступања од циљне вредности: циљ није у потпуности остварен,
због временских неприлика, стога, је циљна вредност умањена

Програмска активност:

П-23

Одговорно лице:

Образложење спровођења
програмске активности

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

2000

2500

1500

Божићно-новогодишњи вашар

Организована је шеста манифесација, и то 22.децембра. Учествовало је преко 60 излагача. Као пропратни део
манифестације изведени су концерти ковачичких аматера.

Повећање бриоја посетилаца
Показатељи учинка

Назив: број посетилаца на манифестацији
Коментар: процена, обзиром да не постоји систем за праћење броја посетилаца
Извор верификације: статистка ТООК
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је у потпуности
остварена
Циљ 2:

Јединица
мере

Драгана Латовљев
в.д.директора
функција:
организација манифестације посвећеној предпразничној атмосфери, где локални и гостујући излагачи излажу
своје ручне радове

Опис програмске активности:

Циљ 1:

в.д.директора

функција:

Стварање партнерстава и сарадње са окружењем
Показатељи учинка

Назив: Број пријављених удружења са којима се сарађује на манифестацији
Коментар: процена, обзиром да не постоји систем за праћење броја посетилаца
Извор верификације: статистка ТООК
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је у потпуности
остварена

Пројекат:

П-24

Ковачички октобар

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

500

500

500

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

60

60

60

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

Драгана Латовљев
месец дана

Опис пројекта:

Традиционална културна манифестација у којој ТООК организује централни део манифестације - Вашар
рукотворина. У оквиру ове манифестације организују се и више догађаја, чији су организатори разна удружења
и институције, попут разних изложби, турнира, културних програма, такмичења и слично.

функција:

в.д.директора

Туристичка организација је имала два програма у току манифестације, а то су вашар рукотворина и концерти
групе Амадеус Бенд и Ђорђе Давид. Такође, су подпомогнути и програми пасуљијаде и такмичења у кувању
рибље чорбе у оквиру Ковачичког октобра.
Очување традиционалне манифестације

Образложење спровођења пројекта
у првих шест месеци:
Циљ 1:

Показатељи учинка
Назив: Број програма у току манифестације
Коментар:
Извор верификације: ТООК, извештај о раду
Образложење одступања од циљне вредности:у потпуности остварене циљна
вредности

Пројекат:

П - 25

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

4

2

2

Међународно првенство у кувању и једењу бриндзових кнедли

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

Драгана Латовљев
два месеца организације

Опис пројекта:

Пројекат се састоји у организацији друге манифестације такмичарског и хуманитарног карактера у сарадњи са
Словачком Републиком која подразумева такмичарски део манифестације у кувању и једењу бриндзових
кнедли и културно- уметнички програм.

Образложење спровођења пројекта

Манифестација се одржала на платоу месне заједнице и то 02.06.2018. године, било је 30 екипа по четворо
људи, као и велики број посетилаца. Пратећи део манифестације одвијао се на бини месне заједнице, где су
узели учешће аматери и то од најмлађег узраста, до најстаријих учесника у културно-уметничком програму.

функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Очување традиционилних јела
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Број

2017

30

25

30

Назив: Број учесника на манифестацији
Коментар:
Извор верификације: пријаве
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је увећан, због већег броја
пријављених такмичара у кувању кнедли

Пројекат:

П - 26

Сувенирница

Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

Драгана Латовљев
годину дана

Опис пројекта:

Овај пројекат састоји се у изградњи и легализацији објекта - сувенирнице, који подразумева објекат од 12
квадрата. Овај објекат ће служити туристима као инфо центар и место где ће моћи да обезбеде сувенире.

Образложење спровођења пројекта

Локална самоуправа је добила средства од Покрајине да реализује овај пројекат, средства за исти су
пребачена ТООК-у. Објекат је издрађен у току године али још није почео са радом, пошто се чекаупотребна
дозвола за отварње и привођење наменисувенирниц.

Циљ 1:

в.д.директора

функција:

Промоција туризма
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. У 2018.

Број

2017

X

1

1

Назив: Извештај надзорног органа
Коментар:
Извор верификације: извештај о надзору након изградње објекта
Образложење одступања од циљне вредности: у потпуности остварене вредности,
чека се употребна дозвала

Раздео:
Корисник:

5.13

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВАЧИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
програмске
Назив програма/програмске активности/пројекта
програма
активности/

0602

0002

1102

1102

Усвојен буџет за
2018.

Локална самоуправа
Функционисање месних заједница
Комунална делатност
Управљање/одржавање јавним осветљењем

Текући буџет за
2018.

2.300.000
2.300.000
3.200.000
3.200.000

УКУПНО:

Извршење у
2018.

2.460.000
2.460.000
3.200.000
3.200.000

5.500.000

5.660.000

2.361.365
2.361.365
3.146.488
3.146.488

Проценат
извршења у
односу на текући

5.507.853

96,0%
96,0%
98,3%
98,3%
97,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:15

0602

Сектор:
Одговорно лице:

Локална самоуправа

Опште услуге јавне управе
Мартин Злох

Председник Савета МЗ Ковачица
функција:
Остваривање заједничких интереса грађана и солидарно задовољавање заједничких потреба грађана и њихових
удружења

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

МЗ Ковачица има два запослена радника, Савет МЗ Председника Савета и комисије. Активност МЗ
спроводила се путем иницијатива према Општини, организовања састанака Удружења и асоцијација грађана,
одржавања просторија зграде и дворишта са летњом позорницом друштвеног дома односно Месне заједнице.
Отежавајућа околност у раду Месне заједнице је не функционисање Савета и поднета оставка Председника
која није усвојена.

Циљ 1:

Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр. Остварена
Показатељи учинка
мере
година
вредност
у 2018.
вр. у 2018.
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених
максимума броја запослених
Број
2017
2/241
2/241
2/241
Коментар:
Извор верификације: Платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: остварен циљ

Програмска активност:

Одговорно лице:

Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

0602-0002

Функционисање месних заједница

Мартин Злох
Председник Савета МЗ
функција:
Остваривање заједничких интереса грађана и солидарно задовољавање заједничких потреба грађана и
њихових удружења
Спровођње програмске активности реализовано је путем иницијатива грађана према општини путем
организовања састанака и разних манифестација у просторијама МЗ. Сарадња са трећим субјектима од
интереса грађана Ковачице и остало

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.
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Назив::Број иницијатива/предлога месних заједница према општиниу вези са
питањима од интереса за локално становништво
Коментар:
Извор верификације: Записници,дописи и личне интервенције
Образложење одступања од циљне вредности:план је углавном остварен

Програм:2

1102

		

Број

2017

25. jun 2019.

10

15

16

Комунална делатност

Сектор:
Опште услуге јавне управе
Мартин Злох
Председник Савета МЗ Ковачица
Одговорно лице:
функција:
Опис програма:
Одржавање јавне расвете у Ковачици
Образложење спровођења
На основу пријаве грађана ангажован извођач добија налог МЗ ради отклањања кварова
програма у години извештавања:
Циљ 1:
Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр. Остварена
Показатељи учинка
мере
година
вредност
у 2018.
вр. у 2018.
Назив:Дужина улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењему
односу на дужину улица и саобраћајница
Коментар:
Извор верификације: Геодетски план Ковачице
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је остварен
Назив:Укупна количина потрошене електричне енергије ( годишње )
Коментар:
Извор верификације: рачуни ЕПС-а
Образложење одступања од циљне вредности:одступање је занемарујуће

Програмска активност:

1102-0001

Број

2017

39

39

39

Број

2017

3243040

3200000

3146488

Управљање/одржавање јавним осветљење

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Мартин Злох
Председник Савета МЗ Ковачица
функција:
На основу пријаве грађана МЗ даје налог извођачу радова који отклања кварове

Образложење спровођења
програмске активности

Месна заједница Ковачица врши плаћање утрошене електричне енергије за јавну уличну расвету у Ковачици
као и склапа Уговор о снабдевању са ЕПС-ом. Поправку , замену сијалица и одржавање мреже Месна
заједница врши само повремено а повремено врши Општина Ковачица на основу расписаног тендера на
нивоу Општине. Пријаве грађана о кваровима и евиденцију кварова врши Месна заједница и доставља
Општини на реализацију.

Циљ 1:

Адекватно управљање јавним осветљењем
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Број

2017

171

200

135

Број

2017

155

200

128

Назив:Укупан број интервенција, по поднетим иницијативама грађана за
замену светиљки када престану да раде
Коментар:
Извор верификације: рачуни извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности:у једном периоду расвету је
одржавала Општина
Назив:Укупан број замена светиљки, након пуцања лампи ( на годишњем
нивоу)
Коментар:
Извор верификације: Рачуни добављача
Образложење одступања од циљне вредности:У једном периоду расвету је
одржавала Општина

Раздео:
Корисник:

5.16

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕБЕЉАЧА

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0602
1102

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Локална самоуправа
0602-0002 Функционисање месних заједница
Комунална делатност
1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

УКУПНО:

Буџет за 2018

План извршења
за првих 6
месеци 2018

1.860.000
3.950.000

5.810.000

2415772,5

3.750.000

6.165.773

Проценат
извршења у
односу на буџет

Извршење за
првих 6 месеци

2.054.269

85,0%

3.096.840

82,6%
83,5%

5.151.109

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:15

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

0602

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Опште услуге јавне управе
Хорти Ласло

Остваривање заједничких интереса грађана.

функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

		

25. jun 2019.

Месна заједница је интересна заједница локалног становништва. Води се рачуна о решавању проблема у
разним институцијама пре свега мислимо на разна удружења, социјалне установе, спорстка удружења ,
културне делатности итд.

Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

1/241

1/241

1/241

Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених
максимума броја запослених
Коментар:
Извор верификације:платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је остварен

Програмска активност:

0602-0002

Одговорно лице:
Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

Функционисање месних заједница

Ласло Хорти
председник Савета МЗ
функција:
Обезбеђено задовољовање потреба и интереса локалног становништва
Месна заједниа је интересна заједница грађана. Мештани своје проблеме, потребе решавају преко месне
заједнице и органе месне заједнице.Радом руководи стручна служба месне заједнице. Планом је предвиђена
адаптација зграде, поправка тротоара, одржавање каналске мреже, међутим због недостатка средстава то се
није реализовало у извештајној години

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница
Јединица
Базна
Базна
Показатељи учинка
мере
година
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. 2018.

27

24

Назив::Број иницијатива/предлога месних заједница према општиниу вези са
питањима од интереса за локално становништво
Коментар:
Извор верификације:Записници Савета МЗ и дописи
Образложење одступања од циљне вредности: циљана вредност је остварена за
првих шест месеци 89%

Програм:2

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

1102

Број

2017

27

Кмонулна делатност

Урбанистичко и просторно планирање
Хорти Ласло
Председник Савета МЗ
функција:
Остваривање заједничког интереса локалног становништва - улична расвета
Програм се спроводи у циљу боље инфраструктуре, пореба за уличним светлом је једна од тековина напретка
Образложење спровођења
и побољшања стандарда становника Дебељаче па је стално улагање и поправка уличне расвете један од
програма у години извештавања:
проритета месне заједнице.
Циљ 1:
Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем
Показатељи учинка
Назив:Дужина улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењему
Коментар:
Извор верификације:скица села
Образложење одступања од циљне вредности:циљ је 100% остварен
Назив: Укупна количина потрошене електричне енергије
Коментар:
Извор верификације: Рачуни за утрошену енергију
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је повећа, због
тога што су порављенњ сијалице, па је потрошња већа

Програмска активност:

1102-0001

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

43,00

43,00

43

број

2017.

280685kw

300000kw

330017кw

Управљање/одржавање јавним осветљење

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Управљање јавним осветљењем

Образложење спровођења
програмске активности

Програм се спроводи у циљу што боље инфраструктуре. Одржавање уличне расвете је један од приоритета
Месне заједнице која се редовно мења и одржава.

Циљ 1:

функција:

председник Савета МЗ

Адекватно управљање јавним осветљењем
Показатељи учинка

Назив:Укупан број интервенција, по поднетим иницијативама грађана за
Коментар:
Извор верификације:Усмене пријаве грађана
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је остварена
Назив:Укупан број замена светиљки, након пуцања лампи ( на годишњем
Коментар:
Извор верификације: Записници о изведеним радовима
Образложење одступања од циљне вредности: Све је рађено по издатим радним
налозима . Циљана вредност је остварена 30.66 %.

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. 2018.

Број

2017

442

450

138

Број

2017

416

450

138

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Раздео:
Корисник:

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA
5.19

1102

25. jun 2019.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦРЕПАЈА

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
програмске
Назив програма/програмске активности/пројекта
програма
активности/

0602

		

Локална самоуправа
0602-0002 Финкционисање месних заједница
Комунална делатност
1102-0001 Уличина расвета

Усвојен буџет за
2018.

УКУПНО:

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући

Извршење у
2018.

2.000.000

2.414.730

2.278.986

94,4%

2.900.000

2.900.000

2.877.939

99,2%
97,0%

4.900.000

5.314.730

5.156.925

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:15

15

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

председник савета мз

функција:

Остваривање заједничких интереса грађана и солидарно задобољавање њихових потреба

Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

Локална самоуправа

Опште услуге јавне управе
Матејић Живојин

И извештајној години ПР 15, МЗ је бринула о остваривању заједничких интереса грађана и о задовољавању
њихових потреба

Одрживо управно и финансијско функционисање села у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив: однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених
Коментар:
Извор верификације:Платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: циљ је остварен, због тога што није
било промена у броју запослених радника

број

2017.

2/241

2/241

2/241

Програмска активност:

0602-0002

Одговорно лице:

Матејић Живојин

председник савета мз

функција:

Остваривање заједничких интереса грађана и солидарно задобољавање њихових потреба,

Опис програмске активности:

У извештајној години, у оквиру ПА - функционисање МЗ,савет МЗ се састајао 11 пута и донето је 28 одлука , и
грађани су се обраћали усменим путем стручној служби МЗ. Највише примедби је било на псе луталице, а
такође су скретали пажњу на кварове сијаличних места , чишћење депоније и дивље депоније и друго.

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

Функционисање месних заједница

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем МЗ
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив: Број иницијатива месних заједница према општини
Коментар:
Извор верификације: Записник Савета МЗ
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је остварен и пребачено преко
планираног због текућих проблема у селу.

број

2017

17

17

23

Програм:2

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:
Образложење спровођења
програма у години извештавања:

1102

Комунална делатност

Урбанизам и просторно планирање
Матејић Живојин
председник савета МЗ
функција:
Остваривање заједничких интереса грађана у области комуналних делатности
И извештајној години ПР 2, МЗ је бринула о остваривању заједничких интереса грађана у области комуналних
делатности, и што бољем одржавању инфраструктуре у насељеном месту. Потреба за уличном расветом
представља стално улагање у одржавање и плаћање трошкова уличне расвете, и један је од приоритета МЗ.

Циљ 1:

Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем
Јединица
Показатељи учинка
мере
Назив: Дужина улица, саобраћајница које су покривене јавним осветљењем
Коментар:
број
Извор верификације: Мапа насељеног места Самош
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен
Назив: Укупна количина потрошене електричне енергије
Коментар:
Извор верификације: Рачуни за утрошену енергију
број
Образложење одступања од циљне вредности: мања потрошња од планиране јер
је велики број сијалица престао да ради а није било средстава за замену новим
сијалицама

Програмска активност:

Одговорно лице:

1102-0001

Матејић Живојин

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

2017.

33 км

33 км

33 км

2017.

304.332 kw

304.332 kw

274.693 kw

Одржавање/ Управљање јавним осветљење
функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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У извештајној години,месна заједница и даље служи као котнакт између грађана и извођача радова, и даље је
проблем одржавање јавне расвете кад се потроши сума средстава за које је јавна набавка расписана, кварови
се јављају између расписивања две набавке, грађани у том периоду сматрају да одржавање није добро
организовано.

Образложење спровођења
програмске активности

Адекватно управљање јавним осветљењем
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

300

300

178

број

2017.

350

350

178

Укупан број интервенција , по поднетим иницијативама грађана за замену
светиљки, када престану да раде
Коментар:
Извор верификације: Усмене пријаве грађана
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ није остварен пошто МЗ нису у
Назив: Укупан број замењених светиљки, након пуцања лампи
Коментар:
радни налози о изведеним радовима
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ није остварен пошто МЗ нису у
финснсијском плану планирали средства за ову намену, јер је општина преузела
ову делатност у своју надлежнист

Раздео:
Корисник:

5.15

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАДИНА

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
Назив програма/програмске активности/пројекта
програмске

0602
1102

25. jun 2019.

Остваривање заједничких интереса грађана и солидарно задовољавање њихових потреба

Опис програмске активности:

Циљ 1:

		

Локална самоуправа
0602-0002 Функционисање месних заједница
Комунална делатност
1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Усвојен буџет за

1.978.000
1,978,000
3.600.000
3.600.000

УКУПНО:

Текући буџет за

2.144.585
2.144.585
4.200.000
4.200.000

5.578.000

Извршење у

1.998.017
1.998.017
4.200.000
3.989.853

6.298.000

5.988.000

Проценат

93,2%
93,2%
100,0%
95,0%
95,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:15

0602

Локална самоуправа

Сектор:
Одговорно лице:

Опште услуге јавне управе
ЈАРМИЛКА ТРНОВСКИ

Опис програма:

Остваривање заједничких интереса грађана и солидарно задовољавање заједничких потреба грађана и
њихових удружења

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

У оквиру ПР 15, у извештајној години, реализовано је на основу иницијатива низ активности и пружане су
неопходне услуге у свим областима цивилног друштва.

Циљ 1:

Радник МЗ ПАДИНА

функција:

Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Број

2017

0/241

0/241

0/241

Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених
Коментар: Радник запослен на уговор о делу
Извор верификације: платни списак
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ је остварен.

Програмска активност:

0602-0002

Функционисање месних заједница

Одговорно лице:

ЈАРМИЛКА ТРНОВСКИ

Опис програмске активности:

Остваривање заједничких интереса грађана и солидарно задовољавање заједничких потреба грађана и
њихових удружења.

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

функција:

У оквиру програмске активности реализовано је путем иницијатива грађана низ активности, пружајући неопходне
услуге у свим областима цивилног друштва. МЗ Падина је била простор за окупљање бројних невладиних
организација и удружења грађана осим моралне подршке пружала и техничку и материјалну помоћ при изради и
реализацији пројеката манифестација. Савет МЗ угланом је доносио одлуке путем телефонских седница.

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Број

2017

10

15

16

Назив::Број иницијатива/предлога месних заједница према општиниу вези са
Коментар:
Извор верификације:Записници, пријаве, дописи, захтеви
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је незнатно надмашен

Програм:2

Радник МЗ ПАДИНА

Сектор:
Одговорно лице:

1102

Комунална делатност

Опште услуге јавне управе
ЈАРМИЛКА ТРНОВСКИ

функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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25. jun 2019.

Опис програма:

Одржавање јавне расвете у насељеном месту Падина

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

На основу пријаве грађана ангажован је извођач радова. Који добија налог од МЗ ради отклањања кварова на
уличној расвети

Циљ 1:

Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Број

2017

45

45

45

Број

2017

429900

380000

349969

Назив:Дужина улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењем у
Коментар:
Извор верификације: Геодетски завод Ковачица
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је остварен.
Назив:Укупна количина потрошене електричне енергије ( годишње )
Коментар:
Извор верификације: Рачуни ЕПС-а
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је остварен.

Програмска активност:

1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

ЈАРМИЛКА ТРНОВСКИ
функција:
Одржавање јавне расвете у насељеном месту Падина

Образложење спровођења
програмске активности

На основу пријаве грађана ангажован је извођач радова. Који добија налог од МЗ ради отклањања кварова на
уличној расвети.

Циљ 1:

РАДНИК МЗ ПАДИНА

Адекватно управљање јавним осветљењем
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Број

2017

586

450

122

Број

2017

341

400

85

Назив:Укупан број интервенција, по поднетим иницијативама грађана за
замену светиљки када престану да раде
Коментар:
Извор верификације: Налози за поправку јавне расвете и рачун извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ није остварен због тога што је
ова надлежност од априла месеца пренета у општину
Назив:Укупан број замена светиљки, након пуцања лампи ( на годишњем
нивоу)
Коментар:
Извор верификације: Налози за поправку и Рачуни извођача радова
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ није остварен због тога што је
ова надлежност од априла месеца пренета у општину

Раздео:
Корисник:

5.19

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА САМОШ

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0602
1102

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Локална самоуправа
0602-0002 Финкционисање месних заједница
Комунална делатност
1102-0001 Уличина расвета

Усвојен буџет за
2018.

Текући буџет за
2018.

800.000
УКУПНО:

706.000

700.000

854.000

1.500.000

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

1.560.000

696.437

98,6%

853.998

100,0%
99,4%

1.550.435

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:15

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:
Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

15

Локална самоуправа

Опште услуге јавне управе
Дејан Томин

законски заступник

функција:

Остваривање заједничких интереса грађана и солидарно задобољавање њихових потреба
И извештајној години ПР 15, МЗ је бринула о остваривању заједничких интереса грађана и о задовољавању
њихових потреба

Одрживо управно и финансијско функционисање села у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр.
Показатељи учинка
мере
година
вредност
у 2018.

Назив: однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности: циљ је остварен, због тога што није
тражена сагласност за ново запошљавање

Програмска активност:

Одговорно лице:

0602-0002

Дејан Томин

број

2017.

Функционисање месних заједница
функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

0/241

0/241

Остварена
вр. у 2018.

0/241
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Остваривање заједничких интереса грађана и солидарно задобољавање њихових потреба,

Опис програмске активности:

У извештајној години, у оквиру ПА - функционисање МЗ,Савет месне заједнице није се сатсајао, и грађани су
се обраћали усменим путем законском заступнику МЗ. Највише примедби је било на псе луталице, с тскођр
грсђсни су скретали пажњу на кварове сијасличних места, као и друге примедбе и иницијативе.

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

		

Обезбеђено Задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем МЗ
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

0

0

0

Назив: Број иницијатива месних заједница према општини
Коментар:
Извор верификације: Записник Савета МЗ
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је оставрен, пошто није се
формирао Сацет МЗ

Програм:2

1102

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Комунална делатност

Урбанизам и просторно планирање
Дејан Томин

законски заступник

функција:

Остваривање заједничких интереса грађана у области комуналних делатности

И извештајној години ПР 2, МЗ је бринула о остваривању заједничких интереса грађана у области комуналних
делатности, у цибоље инфра структуре у насељеном месту. Потреба за уличном расветом представља стално
улагање у одржавање и плаћање трошкова уличне расвете, и један је од приоритета МЗ.
Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

Показатељи учинка
Назив: Дужина улица, саобраћајница које су покривене јавним осветљењем
Коментар:
Извор верификације: Мапа насељеног места Самош
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен
Назив: Укупна количина потрошене електричне енергије
Коментар:
Извор верификације: Рачуни за утрошену енергију
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је у потпуности остварен

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

1102-0001

Дејан Томин

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

12 км

12 км

12 км

број

2017.

82996 kw

90000 kw

82994

Одржавање/ Управљање јавним осветљење

законски заступник

функција:

Остваривање заједничких интереса грађана и солидарно задобољавање њихових потреба,
У извештајној години, у оквиру ПА - Одржавање/ Управљање јавним осветљење, искључиво су плаћани
рачуни за електричну енергију уличне расвете, евидентирани су кварови на уличној расвети али поравки
кварови, односно замена уличних сијалица није било

Адекватно управљање јавним осветљењем
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

130

15

0

број

2017.

53

50

0

Укупан број интервенција , по поднетим иницијативама грађана за замену
светиљки, када престану да раде
Коментар:
Извор верификације: Усмене пријаве грађана
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ није остварен пошто МЗ нису у
финснсијском плану планирали средства за ову намену, јер је општина преузела
ову делатност у своју надлежнист
Назив: Укупан број замењених светиљки, након пуцања лампи
Коментар:
радни налози о изведеним радовима
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ није остварен пошто МЗ нису у
финснсијском плану планирали средства за ову намену, јер је општина преузела
ову делатност у своју надлежнист

Раздео:
Корисник:

5.16

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УЗДИН

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
Назив програма/програмске активности/пројекта
програмске
програма

0602
1102

Локална самоуправа
0602-0002 Функционисање месних заједница
Комунална делатност
1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

УКУПНО:

Буџет за 2018

План извршења
за првих 6

Извршење за
првих 6 месеци

Проценат
извршења у

1.350.000

2503600

2.302.297

92,0%

1.500.000

1.780.000

1.778.670

99,9%
95,3%

2.850.000

4.283.600

4.080.967

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:15

Сектор:

0602

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Опште услуге јавне управе
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Одговорно лице:
Опис програма:

Tодор Гертенишан
Председник Савета МЗ
функција:
Остварење заједничких интереса грађана и солидарно задовољење заједничких интереса потреба грађана

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Месна заједница Уздин свој програм рада спроводи кроз рад председника Савета месне заједнице и секретара
МЗ. Они преко комисија и разна тела реализују свој програм и цилљеве. Сви циљеви програма су реализовани
скоро у потпуности.Месна заједница има једног запосленог лице у циљу реализације програмских активности.
У извештајној години Савет Месне заједнице имао је 6 састанака, када се расправљало о проблемима које
тиште грађане насељених места Уздинa и Путниково.

Циљ 1:

Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе
Јединица
Базна
Базна
Циљана вр. Остварена
Показатељи учинка
мере
година
вредност
у 2018.
вр. у 2018.
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених
Коментар:
број
2017.
1/241
1/241
1/241
Извор верификације:платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је остварен

Програмска активност:

0602-0002

Функционисање месних заједница

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Тодор Гертенишан
функција:
Задовољење потреба грађана Месне Заједнице Уздин

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Остварење функционисање месне заједнице се остварује преко својих органа и комисија. Координација
активности се спроводи на основу иницијатива грађана и Савета месне зајенице.За реализацију иницијатива
одговорни су секретар и председник Савета МЗ.

Циљ 1:

Председник Савета МЗ

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. 2018.

Број

2017

5

5

4

Назив::Број иницијатива/предлога месних заједница према општиниу вези са
питањима од интереса за локално становништво
Коментар:
Извор верификације:Записници Савета МЗ и дописи
Образложење одступања од циљне вредности: циљана вредност је остварена за
првих шест месеци 89%

Програм:2

1102

Кмонулна делатност

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Урбанистичко и просторно планирање
Тодор Гертенишан
Оптималне услуге комуналних пореба грађана

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Програм обухвата задовољење потреба грађана Месне заједнице Уздин-Путниково што се тиче одржавања у
функцији уличне расвете, чистоће насељеног места, отклањања неких проблема које тиште мештане и друго.

Циљ 1:

Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем
Јединица
Показатељи учинка
мере

Назив:Дужина улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењему
односу на дужину улица и саобраћајница
Коментар:
Извор верификације:скица села
Образложење одступања од циљне вредности:циљ је 100% остварен
Циљ:Укупна количина потрошене лектричне енергије (годишње)
Коментар:
Извор верификације:Рачуни ЕПС-а
Образложење одступања од циљне вредности: Потрошња елекричне енергије за
насељена места Уздин и Путниково је у окирима планиране потрошње .

Програмска активност:

1102-0001

Председник Савета МЗ

функција:

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

17

17

17

KW

2017.

161428

160.000

174461

Управљање/одржавање јавним осветљење

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Тодор Гертенишан
Оптимално функционисанје јавне расвете

Образложење спровођења
програмске активности

У току 2018. године је било планирано да се у два наврата сервисира јавна расвета у Уздину и Путниково

Циљ 1:

функција:

Председник Савета МЗ

Адекватно управљање јавним осветљењем
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. 2018.

Назив:Укупан број интервенција, по поднетим иницијативама грађана за
замену светиљки када престану да раде
Коментар:
Извор верификације:Усмене пријаве грађана
Образложење одступања од циљне вредности: Разлог одступања од циљне
вредности јесте, што је расписан тендер за замену сијалица на општинском нивоу.

Број

2017

442

450

166

Број

2017

416

450

157

Назив:Укупан број замена светиљки, након пуцања лампи ( на годишњем
нивоу)
Коментар:
Извор верификације: Записници о изведеним радовима
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Образложење одступања од циљне вредности: Разлог одступања од циљне
вредности јесте, што је расписан тендер за замену сијалица на општинском нивоу.

Раздео:
Корисник:

5.16

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИДВОР

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0602
1102

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Буџет за 2018

Локална самоуправа
0602-0002 Функционисање месних заједница
Комунална делатност
1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

УКУПНО:

План извршења
за првих 6
месеци 2018

Проценат
извршења у
односу на буџет

Извршење за
првих 6 месеци

1.350.000

1893686,11

1.235.393

65,2%

1.500.000

1.005.200

1.005.199

100,0%
77,3%

2.850.000

2.898.886

2.240.592

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:15

0602

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Опште услуге јавне управе
Белић Душко
Председник Савета МЗ
функција:
Остварење заједничких интереса грађана и солидарно задовољење заједничких интереса потреба грађана

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Програмска активност се спроводи кроз посредовањае МЗ између грађана и органа општине.МЗ организује рад
мировног већа и комисија које на нивоу Месних заједница служе у сврху решавања проблема. Програмска
активност се спроводи кроз посредовање МЗ између грађана и органа општине. Месна заједница нема
запослених а председник функцију обавља волонтерски.

Циљ 1:

Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

0/241

1/241

0/241

Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених
максимума броја запослених
Коментар:
Извор верификације:платни списак
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је остварен

Програмска активност:

0602-0002

Одговорно лице:
Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Функционисање месних заједница

Белић Душко
Председник Савета МЗ
функција:
Остварење заједничких интереса грађана и солидарно задовољење заједничких интереса потреба грађана
Програмска активност се спроводи у циљу функционисања Месне заједнице кроз коју се остварује
задовољавање потреба и интереса локалног становниства. У току године Савет МЗ се састао 4 пута где је
расправљао о решавању комуналних проблема,социјалних проблема, интереса грађана који се баве
пољопривредом,спортским клубовима и друго.

Циљ 1:

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница
Јединица
Базна
Базна
Показатељи учинка
мере
година
вредност
Назив::Број иницијатива/предлога месних заједница према општиниу вези са
питањима од интереса за локално становништво
Број
2017
4
Коментар:
Извор верификације:Записници Савета МЗ и дописи
Образложење одступања од циљне вредности: циљана вредност је остварена

Програм:2

1102

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. 2018.

4

4

Кмонулна делатност

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Урбанистичко и просторно планирање
Белић Душко
Прећење кварова и поправка на јавној расвети

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Програм се спроводи у циљу боље инфраструктуре у насељеном месту.Потреба за уличном расветом је
потреба у напредку и побољшању стандарда становништва у месту Идвор и стога је улагано стално на
одржавању уличне расвете и плаћању трошкова исте.

Циљ 1:

Председник Савета МЗ

функција:

Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем
Показатељи учинка

Назив:Дужина улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењему
односу на дужину улица и саобраћајница
Коментар:
Извор верификације:скица села
Образложење одступања од циљне вредности:циљ је 100% остварен
Назив:Укупна количина потрошене електричне енергије ( годишње )
Коментар:
Извор верификације:Рачун

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

12

12

12

Број

2017.

108053

110000

94900
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Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је умањена због
прегорелих сијалица

Програмска активност:

1102-0001

		
2017.

25. jun 2019.

108053

110000

94900

Управљање/одржавање јавним осветљење

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Белић Душко
Прећење кварова и поправки на јавној расвети

Образложење спровођења
програмске активности

У извештајној години вршено је редовно плаћање јавне расвете,евиднтирани су кварови на истој и вршена је
замена сијалица на мрежи.

Циљ 1:

Председник Савета МЗ

функција:

Адекватно управљање јавним осветљењем
Показатељи учинка

Назив:Укупан број интервенција, по поднетим иницијативама грађана за
замену светиљки када престану да раде
Коментар:
Извор верификације:Усмене пријаве грађана
Образложење одступања од циљне вредности: Разлог одступања је расписан
тендер за замену сијалица у насељеним местима општине Ковачица. Замена
изгорелих сијалица је рађена једном по поднетом налогу.
Назив:Укупан број замена светиљки, након пуцања лампи ( на годишњем
нивоу)
Коментар:
Извор верификације: Записници о изведеним радовима
Образложење одступања од циљне вредности: Разлог одступања је расписан
тендер за замену сијалица у насељеним местима општине Ковачица. Замена
изгорелих сијалица је рађена једном по поднетом налогу.

Раздео:
Корисник:

5
01279

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. 2018.

Број

2017

110

110

х

Број

2017

89

89

х

ОШ Млада поколења Ковачица

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

2002

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

2002-0001 Функционисање основних школа

Усвојен буџет за
2018.

УКУПНО:

Текући буџет за
2018.

12.877.000

12.877.000

12.877.000

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

12.877.000

12.728.536

12.728.536

98,8%
98,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:9

2002

Сектор:
Одговорно лице:

Образовање
Биреш Ањичка

Основн образовање
Директор школе

функција:

У оквиру овог програма обављају се активности из области васпитно-образовног рада са посебним акцентом на
следеће: да основним образовањем буду обухваћена сва деца код којих постоји обавеза похађања наставе, да
настава буде доступна свим ученима и прилагођена њиховим специфичним потребама, да се стално унапређује
квалитет образовања и вредновања.

Опис програма:

У години извештавања претежно су обухваћена сва деца код које постоји обавеза похађања наставе. У
случајевима прекида похађања наставе школа поступа у складу са законом. Деци из осетљивих група се пружају
адекватне образовне услуге у складу са њиховим могућностима и мишљењем ИРК. Квалитет образовања се
Образложење спровођења
континуирано унапређује модернизацијом наставе, наставних средстава, применом савремених наставних
програма у години извештавања:
метода и облика рада, као и применом нових информационих технологија. Резултати ученика на завршним
испитима и такмичењима се прате, анализирају и на основу анализа планирају се и спроводе мере које
унапређују квалитет и побољшавају постигнућа.
Циљ 1:
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив: Број деце која су обухваћена основним образовање (разврстано према
полу)
Коментар:
Извор верификације:матичне књиге
Образложење одступања од циљне вредности: није у потпуности остварена због
све чешћих пресељења породица у иностранство

број

2017.

441/204ж

449/217ж

439/212ж

број

2017.

11/5/10

9/4/8

12/5/10

Назив:Стопа прекида основног образовања (разложено према полу, етничкој
припадности, типу насеља)
Коментар:
Извор верификације:матичне књиге
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Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност периодично варира
и скоро је у потпуности остварена
Циљ 2:

Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Проценат/Број деце која се школују у редовним основним школама на
основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце
одговарајуће старосне групе
Коментар:
Извор верификације:мишљење ИРК
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је скоро у
потпуности остварена

број

2017.

9/3ж

6/2ж

5/1ж

Назив:Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу
на укупан број објеката основних школа
Коментар:
Извор верификације:рампа
Образложење одступања од циљне вредности:рампа је приручна

број

2017.

1

1

1

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

9/11/7

8/10/10

8/9/9

број

2017.

19/3

25/2

29/2

Циљ 3:

Унапређен квалитет основног образовања
Показатељи учинка

Назив:Просечан број поена на матурском испиту ( математика, матерњи језик,
општи)
Коментар:
Извор верификације:резултати испита
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност је скоро у
потпуности остварена
Назив:Број/проценат ученика који су учествовали на републичким
такмичењима
Коментар:
Извор верификације:пријаве на такмичења и Вукове дипломе
Образложење одступања од циљне вредности: циљна вредност је скоро у
потпуности остварена

Програмска активност:

Одговорно лице:

2002-0001

Ањичка Биреш

Функционисање основних школа

директор

функција:

Опис програмске активности:

У оквиру ове активности прати се и обезбеђује материјално-техничка опремљеност и функционалност установе у
којој се реализује васпитно-образовни рад. Унапређује се и проширује квалитет наставних и ваннаставних
активности кроз које се омогућује стицање квалитетног знања и усвајање позитивних ставова и прихватљивих
модела понашања, који су неопходни за напредовање и лично остварење ученика у складу са њиховим
могућностима.

Образложење спровођења
програмске активности

Школа обезбеђује одговарајуће материјално-техничке услове за извођење наставе у складу са средстима
одобреним буџетом за 2017.годину, као и средстима из пројекта. Квалитет наставних и ваннаставних активности
се унапређује праћењем интересовања ученика, сталним стручним усавршавањем наставника и стручних
сарадника и увођењем иновативне наставе у складу са могућностима школе и законским одредбама. Школа
посебну пажњу посвећује деци и родитељима из осетљивих група, за децу је обезбеђена прилагођена настава,
бесплатна исхрана, по потеби превоз до школе и бесплатни уџбеници, а за родитеље саветодавни рад са
стручним лицима. Школа у оквиру Годишњег плана рада школе, Школског развојног плана и Школског програма
планира превентивне активности у циљу смањења обима свих видова насиља и злостављања.

Циљ 1:

Обезбеђен прописани услови за образовно-васпитни рад са децом уз повећан обухват
Јединица
Базна
Показатељи учинка
мере
година
Назив:Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)
Коментар:
Извор верификације:матичне књиге
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је скоро у
број
2017
потпуности остварена. Просечне вредности се односе на редовна одељења, нису
узета у обзир 3 одељења деце са посебним потребама. За њих важе посебни
стандарди.
Циљ 2:

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

17,88/8,25ж 17,625/8,75ж 17,625/8,75ж

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама
Показатељи учинка

Назив:Број стручних лица који је добио најмање 24 бода за стручно
усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу
Коментар:
Извор верификације:уверења

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

35

41

40
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Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је скоро у
потпуности остварена
Назив:Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан
број ученика
Коментар:
Извор верификације:дневник 5б ,5в
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је скоро у
потпуности остварена

број

2017.

345/441

331/425

325/423

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број ученика који припадају осетљивој групи по мишњењу ИРК
(обезбеђена бесплатна исхрана)
Коментар:
Извор верификације:мишљење ИРК
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је скоро у
потпуности остварена

број

2017.

14

16

18

Назив:Проценат/број у буџету за децу са посебним потребама, којима је
обезбеђен бесплатан школски превоз - ИРК
Коментар:
Извор верификације:мишљење ИРК
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је скоро у
потпуности остварена

број

2017.

4

5

5

Циљ 3:

Повећање досутпности и приступачности основног образовања деце
Показатељи учинка

Раздео:

5

Корисник:

01280

Основна школа " Моша Пијаде" Дебељача

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
програмске
Назив програма/програмске активности/пројекта
програма
активности/

2002

2002-0001

Усвојен буџет за
2018.

Основно образовање
Основно образовање/ функционисање
основних школа

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући

Извршење у
2018.

9.900.000

10.740.000

9.693.845

90,3%

9.900.000

10.740.000

9.693.845

90,3%

УКУПНО:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

2002

Сектор:
Одговорно лице:

Oбразовање
Кристина Видрач

Директор

функција:

Одговарајућа техничка опремљеност и функционалност у којем се реализује васпитно-образовни рад као и
унапређење кавалитета како наставних тако и ваннаставних активности којима ће се омогућити стицање
квалитетних знања и ставова који су неопходни за лично остарење и развој у складу са могућностима деце.

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

Основно образовање

Основни циљ овог Програма је остварење и унапређење образовно-васпитних функција установе. Школа
тежи усклађивању школског програма и годишњег плана рада, настава и учење се одвијају у циљу напредка
ученика, прате се образовна постигнућа и настоји се пружати континуиран допринос успешности ученика.
Пружа се потребна подршка ученицима по свим питањима. Организација и руковођење су у функцији
остваривања циљева установе. Људски ресурси су такође у функцији квалитета рада школе, развија се
сарадња на свим нивоима.

Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем
Показатељи учинка

Назив: Обухват деце основним образовањем( разложено према полу)
Коментар:
Извор верификације:матична књига
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је умањена, због
одласка породица у иностранство

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

У416/ Ж177

У416/ Ж177

У406/184

Назив: Стопа прекида основног образовања (разложено према полу, етничкој
припадности, типу насеља)
Коментар:
број
Извор верификације:матична књига
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је умањена, због
одласка породица у иностранство
Циљ 2:
Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група
Јединица
Показатељи учинка
мере
Назив: Проценат/Број деце која се школују у редовним основним школама на
основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце
одговарајуће старосне групе
број

2017.

41/Ж14/
41/Ж14/
41/Ж14/
9 ромске
9 ромске
9 ромске
националнос националнос националнос
ти
ти
ти

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

2017

12/Ж 4

12

12/ж4
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Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је остварена
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу
на укупан број објеката основних школа
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је остварена
Циљ 3:

		

25. jun 2019.

број

2017

12/Ж 4

12

12/ж4

број

2017

1

1

1

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

просек

2017.

просек
математика
7.45
просек
матерњи 8,59
просек
комбиновани
7,45

просек
математика
9
просек
матерњи 10
просек
комбиновани
10

просек
математика
6,87
просек
матерњи 7,05
просек
комбиновани
9,06

%/број

2017.

0,50%/2

0,50%/2

0,25%/1

Унапређен квалитет основног образовања
Показатељи учинка

Назив:Просечан број поена на матурском испиту ( математика, матерњи језик,
општи)
Коментар:
Извор верификације: Резултати матурских испита
Образложење одступања од циљне вредности: Матурски испит је био веома тежак,
па је било тешко остварити поене које смо испланирали, такође је структура
ученика слабијих постигнућа у овој генерацији условила смањење броја просечних
поена у односу на планиране.
Назив:Број/проценат ученика који су учествовали на републичким
Коментар:
Извор верификације: Резултати матурских испита
Образложење одступања од циљне вредности: 1 ученик је постигао пласман на
републичко такмичење,

Програмска активност:

Одговорно лице:

2002-0001

Кристина Видрач

Функционисање основних школа

Директор

функција:

Опис програмске активности:

Одговарајућа техничка опремљеност и функционалност у којем се реализује васпитно-образовни рад као и
унапређење кавалитета како наставних тако и ваннаставних активности којима ће се омогућити стицање
валитетних знања и ставова који су неопходни за лично остарење и развој у складу са могућностима деце.

Образложење спровођења
програмске активности

Установа прати план спровођења програмске активности како у финансијском тако и у наративном
погледу.Разредне старешине достављају месечне извештаје о броју ученика, непохађача и броју ученика који
раде по ИОП-у и ученицима који похађају ваннаставне активности.Број ученика опада због масовног одласка у
иностранство, на шта школа не може да утиче.Прати се развој секција, уведена је нова драмска секција.
Наставницима се пружа могућност одласка на семинаре у складу са планираним Буџетом.Води се рачуна да
свако социјално угрожено дете буде укључено у активност добијања бесплатне ужине бар један месец у току
школске године. Администација табеларно води процес извршења Буџета по квотама да не би дошло до
одступања од планираних износа.Усвојени Буџет за 2017.годину се разликује од текућег јер је дошло до
повећане потребе за средствима текућег одржавања-замењене су све светиљке у установи које нису
функционисале,материјал,услуга по уговору и специјализованих услугa -урађено је испитивање слегања темеља
установе.Набављено је електронско звоно и део опреме за видeo надзор,набављена је спортска опрема за
потребе наставе физичког васпитања.Сви запослени учествују у изградњи повољне пословне климе и
унапређењу образовних стандарда по свим индикаторима.

Циљ 1:

Обезбеђен прописани услови за образовно-васпитни рад са децом уз повећан обухват
Показатељи учинка

Назив:Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)
Коментар:
Извор верификације:матична књига
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је у потпуности
Циљ 2:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

у 17/ж7

у 17/ж7

у 17/ж7

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

350/416

350/416

342/406

број

2017.

27

35

30

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама
Показатељи учинка

Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан
број ученика
Коментар:
Извор верификације: Дневници 5Б и 5В
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број ученика се смањио због
одласка породица у иностранство, па се самим тим смањио и број ученика који
похађа ваннаставне активности.
Назив: Број стручних лица који је добио најмање 24 бода за стручно
усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу
Коментар:
Извор верификације: Уверење о стручном усавршавању
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са могућностима Буџета,
наставницима се пружа могућност одласка на семинаре.

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Корисник:
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2002

Шифра
програмске
активности/
пројекта

25. jun 2019.

ОСНОВНА ШКОЛА ЦРЕПАЈА

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

		

Назив програма/програмске активности/пројекта

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
2002-0001 Функционисање основних школа

Усвојен буџет за
2018

УКУПНО:

Проценат
извршења у
Текући буџет за
Извршење у 2018
односу на текући
2018
буџет

7.800.000

8.100.000

7.800.000

7.666.680

8.100.000

7.666.680

94,7%
94,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:9

2002

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Образовање
Нина Петров
финансијски план за 2018.

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Спровођењем планираних образовних активности,унапређен је рад у већем делу.Одговарајућа техничка опремљеност и
функционалност у којем се реализује осмогодишњи васпитно-образовни рад,као и унапређење наставних и ваннаставних
активности,омогућило је квалитетно стицање знања и ставова који су основ за развој у складу са могућностима деце.Смањен
је број деце која напуштају школовање,а повећан је успех ученика на завршним испитима.

Циљ 1:

директор установе

функција:

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

302(155ж)

320/155ж

313/ж159

2017.

2(2д/роми)

2

2(2д/роми)

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

2(1ж)

2

2(1ж)

број

2017.

0

0

0

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

18(матем5,матерњи7,комб-6)

број

2017.

55(45ж)

Назив:Број деце која су обухваћена основним образовање ( разврстано према
полу)
Коментар:
Извор верификације:матична књига
Образложење одступања од циљне вредности:сиљана вредност није остварена
због пада наталитета у насељу

Назив:Стопа прекида основног образовања (разложено према полу, етничкој
припадности, типу насеља)
број
Коментар:
Извор верификације:матичне књиге
Образложење одступања од циљне вредности:сиљана вредност је остварена
Циљ 2:
Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група
Показатељи учинка
Назив:Проценат/Број деце која се школују у редовним основним школама на
основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце
одговарајуће старосне групе
Коментар:
Извор верификације:мишљење интерресорне комисије
Образложење одступања од циљне вредности:сиљана вредност је остварена
Назив:Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу
на укупан број објеката основних школа
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:сиљана вредност је остварена
Циљ 3:
Унапређен квалитет основног образовања
Показатељи учинка
Назив:Просечан број поена на матурском испиту ( математика, матерњи језик,
општи)
Коментар:
Извор верификације:резултати матурских испита
Образложење одступања од циљне вредности:циљана вредност је остварена
Назив:Број/проценат ученика који су учествовали на републичким
Коментар:
Извор верификације:пријава за републичко такмичење
Образложење одступања од циљне вредности:сиљана вредност је остварена

Програмска активност:

2002-0001

Функционисање основних школа

19(матем18(матем4,94матерњи5,матерњи6,67,комб7,комб-6)
7,28)

55(45ж)

53(45ж)

Одговорно лице:

Нина Петров

Опис програмске активности:

ПА биће реализовамна спровођењем планираних образовних активности,унапређен је рад у већем
делу.Одговарајућа техничка опремљеност и функционалност у којем је реализован осмогодишњи васпитнообразовни рад,као и унапређење наставних и ваннаставних активности,омогућило је квалитетно стицање
знања.

функција:

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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У извештајној години спровођењем планираних образовних активности,унапређен је рад у већем
делу.Одговарајућа техничка опремљеност и функционалност у којем је реализован осмогодишњи васпитнообразовни рад,као и унапређење наставних и ваннаставних активности,омогућило је квалитетно стицање
знањаи ставова који су основ за развој у складу са могућностима деце.Смањен је број деце која напуштају
школовање,а повећан је успех на завршним испитима.

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

Обезбеђен прописани услови за образовно-васпитни рад са децом уз повећан обухват
Јединица
Показатељи учинка
мере
Назив:Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)
Коментар:
број
Извор верификације:матична књига
Образложење одступања од циљне вредности:сиљана вредност није остварена
Циљ 2:
Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама
Јединица
Показатељи учинка
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

2017.

20(11ж)

21(10ж)

20(10ж)

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

25

24

25

број

2017.

302/160

302/160

313/156

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

15

15

15

Назив:Број стручних лица који је добио најмање 24 бода за стручно
усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу
Коментар:
Извор верификације:уверење
Образложење одступања од циљне вредности:циљана вредност је надмашена
Назив:Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан
број ученика
Коментар:
Извор верификације:дневник евиденције 5б
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ је у потпуности остварен
Циљ 3:
Повећање досутпности и приступачности основног образовања деце
Показатељи учинка
Назив:Број ученика који припадају осетљивој групи по мишњењу ИРК
(обезбеђена бесплатна исхрана
Коментар:
Извор верификације: Мишљење ИРК
Образложење одступања од циљне вредности:Циљ је у потпуности остварен

Раздео:
Корисник:

		

5
01280

Основна школа " Маршал Тито" Падина

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

2002

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

2002-0001 Основно образовање/ функционисање

УКУПНО:

Текући буџет за
2018.

8.500.000

8.892.200

8.500.000

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

8.892.200

8.449.228

8.449.228

95,0%
95,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

2002

Сектор:
Одговорно лице:

Oбразовање
Марија Галас

Директор

функција:

Одговарајућа техничка опремљеност и функционалност у којем се реализује васпитно-образовни рад као и
унапређење кавалитета како наставних тако и ваннаставних активности којима ће се омогућити стицање
квалитетних знања и ставова који су неопходни за лично остарење и развој у складу са могућностима деце.

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

Основно образовање

Основни циљ овог Програма је остварење и унапређење образовно-васпитних функција установе. Школа
тежи усклађивању школског програма и годишњег плана рада, настава и учење се одвијају у циљу напредка
ученика, прате се образовна постигнућа и настоји се пружати континуиран допринос успешности ученика.
Пружа се потребна подршка ученицима по свим питањима. Организација и руковођење су у функцији
остваривања циљева установе. Људски ресурси су такође у функцији квалитета рада школе, развија се
сарадња на свим нивоима.

Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем
Показатељи учинка

Назив: Обухват деце основним образовањем( разложено према полу)
Коментар:
Извор верификације:матична књига
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је умањена, због
одласка породица у иностранство

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

У479/ Ж235
плус 5 у СП
од

У472/ Ж233

У445/213 (
плус 5 сп.од)

Назив: Стопа прекида основног образовања (разложено према полу, етничкој
припадности, типу насеља)
Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Коментар:
број
Извор верификације:матична књига
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је умањена, због
одласка породица у иностранство
Циљ 2:
Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група
Показатељи учинка
Назив: Проценат/Број деце која се школују у редовним основним школама на
основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце
одговарајуће старосне групе
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је остварена
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу
на укупан број објеката основних школа
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је остварена
Циљ 3:
Унапређен квалитет основног образовања
Показатељи учинка
Назив:Просечан број поена на матурском испиту ( математика, матерњи језик,
општи)
Коментар:
Извор верификације: Резултати матурских испита
Образложење одступања од циљне вредности: Матурски испит је био веома тежак,
па је било тешко остварити поене које смо испланирали, такође је структура
ученика слабијих постигнућа у овој генерацији условила смањење броја просечних
поена у односу на планиране.

25. jun 2019.

2017.

ж -5, м -4

0

ж - 2 м- 2 ,

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

8/Ж 4

7/ж4

8/ж3

број

2017

1

1

1

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

просек

2017.

%/број

2017.

просек
просек
просек
математика
математика
математика
8,03
7.45
9
просек
просек
просек
матерњи 8,59 матерњи 12,00 матерњи 10,64
просек
просек
просек
комбиновани комбиновани комбиновани
8,57
7,45
9,00

Назив:Број/проценат ученика који су учествовали на републичким
такмичењима
Коментар:
Извор верификације: Резултати матурских испита
Образложење одступања од циљне вредности: 1 ученик је постигао пласман на
републичко такмичење,

Програмска активност:

Одговорно лице:

2002-0001

Кристина Видрач

Функционисање основних школа

4,00% /20

5%/ 25

4,2% /25

Директор

функција:

Опис програмске активности:

Одговарајућа техничка опремљеност и функционалност у којем се реализује васпитно-образовни рад као и
унапређење кавалитета како наставних тако и ваннаставних активности којима ће се омогућити стицање
валитетних знања и ставова који су неопходни за лично остарење и развој у складу са могућностима деце.

Образложење спровођења
програмске активности

Установа прати план спровођења програмске активности како у финансијском тако и у наративном
погледу.Разредне старешине достављају месечне извештаје о броју ученика, непохађача и броју ученика који
раде по ИОП-у и ученицима који похађају ваннаставне активности.Број ученика опада због масовног одласка у
иностранство, на шта школа не може да утиче.Прати се развој секција, уведена је нова драмска секција.
Наставницима се пружа могућност одласка на семинаре у складу са планираним Буџетом.Води се рачуна да
свако социјално угрожено дете буде укључено у активност добијања бесплатне ужине бар један месец у току
школске године. Администација табеларно води процес извршења Буџета по квотама да не би дошло до
одступања од планираних износа.Усвојени Буџет за 2017.годину се разликује од текућег јер је дошло до
повећане потребе за средствима текућег одржавања-замењене су све светиљке у установи које нису
функционисале,материјал,услуга по уговору и специјализованих услугa -урађено је испитивање слегања темеља
установе.Набављено је електронско звоно и део опреме за видeo надзор,набављена је спортска опрема за
потребе наставе физичког васпитања.Сви запослени учествују у изградњи повољне пословне климе и
унапређењу образовних стандарда по свим индикаторима.

Циљ 1:

Обезбеђен прописани услови за образовно-васпитни рад са децом уз повећан обухват
Показатељи учинка

Јединица
мере

Назив:Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)
Коментар:
број
Извор верификације:матична књига
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је у потпуности
Циљ 2:
Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама
Јединица
Показатељи учинка
мере
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан
број ученика
Коментар:
Извор верификације: Дневници 5Б и 5В
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број ученика се смањио због
одласка породица у иностранство, па се самим тим смањио и број ученика који
похађа ваннаставне активности.

број

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

2017.

у 20/ж10

у 20/ж10

у 19/ж9

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

2017.

320/479

320/472

320/445

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Назив: Број стручних лица који је добио најмање 24 бода за стручно
Коментар:
Извор верификације: Уверење о стручном усавршавању
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са могућностима Буџета,
наставницима се пружа могућност одласка на семинаре.

Раздео:
Корисник:

5
01275

број

		

2017.

25. jun 2019.

37

43

ОСНОВНА ШКОЛА "ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ" САМОШ

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

2002

Шифра
програмске
активности/

39

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018.

Основно бразовање
2002-0001 Функционисање основних школа

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући

Извршење у
2018.

4.740.000

5.090.000

4.653.376

91,4%

4.740.000

5.090.000

4.653.376

91,4%

УКУПНО:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:

2002

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:
Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

Основно образовање

Образовање
Александра Кралик
директор
функција:
У оквиру ПР 9 . Основно образовање планира се несметан рад васпитно - образовне установе, у складу са
законском регулативом
Школа је остварила циљеве и задатке васпитања и образовања које је друштво поставило као обавезу сваке
школе, а у складу са Законом о основама система образовања и са Законом о основној школи.

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

у59/28ж

у59/27ж

у58/29ж

број

2017

3/2ж

2/1ж

2/1ж

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

у1/0ж

у5/2ж

у6/2ж

број

2017

0

0

0

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број деце која су обухваћена основним образовање ( разврстано према
полу)
Коментар:
Извор верификације: Матична књига
Образложење одступања од циљне вредности: Остварен у потпуности уз промену
код броја девојчица и дечака.
Назив:Стопа прекида основног образовања (разложено према полу, етничкој
припадности типу насеља)
Коментар:
Извор верификације: Матична књига
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено у потпуности
Циљ 2:

Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група
Показатељи учинка

Назив:Проценат/Број деце која се школују у редовним основним школама на
основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце
одговарајуће старосне групе
Коментар:
Извор верификације: Мишљење ИРК
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност остварена у
Назив:Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу
на укупан број објеката основних школа
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност остварена у
потпуности
Циљ 3:

Унапређен квалитет основног образовања
Показатељи учинка

Назив:Просечан број поена на матурском испиту ( математика, матерњи језик,
Коментар:
Извор верификације: Извештај о реализацији годишњег плана рада школе
Образложење одступања од циљне вредности: Поред припремне наставе која се
редовно организује у школи неки ученици нису били заинтересовани за наставак
школовања што се одразило и на укупан број бодова.
Назив:Број/проценат ученика који су учествовали на републичким
Коментар:
Извор верификације: Извештај о реализацији годишњег плана рада школе и

број

2017

број

2017

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

српски=10,5
српски=9,0
српски=7.31
математика=7, математика=5. математика=6.
3
0
81
комбиновани= комбиновани= комбиновани=
8,0
9.0
8.5

вуковци- 2/1 вуковци- 0/0 вуковци- 0/0
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Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност у потпуности је

Програмска активност:

2002-0001

Александра Кралик

Одговорно лице:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Школа је остварила циљеве и задатке васпитања и образовања које је друштво поставило као обавезу сваке
школе, а у складу са Законом о основама система образовања и са Законом о основној школи.

Обезбеђен прописани услови за образовно-васпитни рад са децом уз повећан обухват
Показатељи учинка

Назив:Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)
Коментар:
Извор верификације: Матична књига
Образложење одступања од циљне вредности: Остварен у потпуности уз промену
код броја девојчица и дечака.
Циљ 2:

директор

функција:

У оквиру ПР 9 . Основно образовање планира се несметан рад васпитно - образовне установе, основне
и скалду са законском регулативом

Опис програмске активности:

Циљ 1:

Функционисање основних школа

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

у7.37/3.50ж

у7.37/3.50ж

у7.10/3.6ж

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

2

10

13

број

2017

55/59

55/58

52/58

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама
Показатељи учинка

Назив:Број стручних лица који је добио најмање 20 бода за стручно
усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу
Коментар:
Извор верификације: Сертификати у портфолију, Извештај о реализацији годишњег
плана рада школе
Образложење одступања од циљне вредности: Успешно реализован конкурс
Покрајинског секретаријата за образовање, и потреба за сталним усавршавањем
Назив:Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан
број ученика
Коментар:
Извор верификације: Дневник рада 5б, Дневник рада 4а, Дневник рада 4, Дневник
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност у потпуности
остварена

Раздео:
Корисник:

5

ОСНОВНА ШКОЛА УЗДИН

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

2002

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Усвојен буџет за
2018

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
2002-0001 Функционисање основних школа
УКУПНО:

Проценат
извршења у
Текући буџет за
Извршење у 2018
односу на текући
2018
буџет

8.474.000

8.474.000

7.752.007

91,5%

8.474.000

8.474.000

7.752.007

91,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:9

Сектор:
Одговорно лице:

2002

Образовање
Октавијан Крецу

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Директор

функција:

Унапређење квалитета знања свих ученика од I до VIII разреда, имплементација процеса учења у основном
Опис програма:
образовању у циљу постизања знања
Сваке године школа тражи од матичара и Дома здравља списак деце која треба да се уписују у први разред и
према њима, сва деца се уписују у школу. У години извештавања било је пуно кретања ученика, у смислу да су се
исписали и уписали нови ученици, али је број остао скоро исти. У тим случајевима школа поступа у складу са
Образложење спровођења
законом. Деци која се образују по ИОП-у пружају се адекватне образовне услуге у складу са њиховим
програма у години извештавања:
могућностима и мишљењем ИРК. Резултати ученика на завршним испитима и такмичењима се прате,
анализирају и на основу анализа планирају се и спроводе мере које унапређују квалитет и побољшавају
постигнућа.
Циљ 1:
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Показатељи учинка
Назив:Број деце која су обухваћена основним образовање ( разврстано према
полу)
Коментар:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

179/104ж

178/104ж

170/88ж

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Извор верификације:матичне књиге, дневници рада
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је остварена
Назив:Стопа прекида основног образовања (разложено према полу, етничкој
припадности, типу насеља)
Коментар:
број
Извор верификације:матичне књиге, дневници рада
Образложење одступања од циљне вредности: у току школске године је било
кретања ученика, у смислу да су се неки ученици исписали из наше школе, а
други се уписали али је број ученика остао исти.
Циљ 2:
Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група
Јединица
Показатељи учинка
мере
Назив:Проценат/Број деце која се школују у редовним основним школама на
основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце
одговарајуће старосне групе
Коментар:
Извор верификације:мишљење Интерресорне комисије
Образложење одступања од циљне вредности: циља вредност је повећена због
мишљења ИРК
Назив:Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу
на укупан број објеката основних школа
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
Циљ 3:
Унапређен квалитет основног образовања
Показатељи учинка
Назив:Просечан број поена на матурском испиту ( математика, матерњи језик,
Коментар:
Извор верификације:извештај са резултатима завршног испита
Образложење одступања од циљне вредности:сем из матерњег језика, на остала
два теста ученици су показали очекивано знање
Назив:Број/проценат ученика који су учествовали на републичким
такмичењима
Коментар:
Извор верификације:списак ученика
Образложење одступања од циљне вредности:циљна вредност је остварена

Програмска активност:

2002-0001

2017.

0

1/0/1

0

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

7/4

7/4

8/4

број

2017.

0

0

0

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

број

2017.

Функционисање основних школа

матерњи
Матерњи
матерњи
језик:7,63;
језик:9;
језик:8,31;
математика: математика: математика:
3,94;
4;
3,64;
комбиновани комбиновани комбиновани
: 6,63.
:5
: 4,89.

47/26%

50/28%

51/30%

Одговорно лице:

Октавијан Крецу

Опис програмске активности:

Унапређење квалитета знања свих ученика од I до VIII разреда, имплементација процеса учења у основном
образовању у циљу постизања знања

Образложење спровођења
програмске активности

Стручно усавршавање наставника се редовно прати и води се рачуна да сви наставници сакупе потребан број
поена, у складу са законом. То нам помаже да усвојимо нова знања и повећамо квалитет рада у школи.
Ученицима који раде по ИОП-у пружа се адекватно образовање. Ваннаставне активности које се организују су
многобројне и трудимо се да задовољимо дечија интересовања.

функција:

Циљ 1:

Обезбеђен прописани услови за образовно-васпитни рад са децом уз повећан обухват
Јединица
Базна
Показатељи учинка
мере
година
Назив:Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)
Коментар:
Извор верификације:матичне књиге
број
2017.
Образложење одступања од циљне вредности:у току године је било исписаних
ученика и нових ученика, али је на крају остао исти број
Циљ 2:

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама
Јединица
Показатељи учинка
мере
Назив:Број стручних лица који је добио најмање 24 бода за стручно
усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу
број
Коментар:
Извор верификације:уверења о похађаним семинарима
Образложење одступања од циљне вредности:-циљ је у потпуности остварен
Назив:Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан
број ученика
Коментар:
Извор верификације:спискови ученика са секција
Образложење одступања од циљне вредности: у години извештавања има мање
пријављених ученика за ваннаставне активности због мањег броја ученика у

број

Директор школе

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

11,13/6,31Ж

11.13/6.5Ж

10.63/5.5Ж

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

2017.

30

30

30

2017.

179/155ж

179/155ж

170/150ж

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Повећање досутпности и приступачности основног образовања деце
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

12/7ж

12/7ж

13/7ж

број

2017.

0

0

0

Назив:Број ученика који припадају осетљивој групи по мишњењу ИРК
Коментар:
Извор верификације:мишљења ИРК
Образложење одступања од циљне вредности:циљ је у потпуности остварен
Назив:Проценат/број у буџету за децу са посебним потребама, којима је
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Раздео:
Корисник:

5
01275

ОСНОВНА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН" ИДВОР

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

2002

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

Основно бразовање
2002-0001 Функционисање основних школа

Усвојен буџет за
2018.

УКУПНО:

Текући буџет за
2018.

4.850.000

5.420.000

4.850.000

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

5.346.710

5.420.000

5.346.710

98,6%
98,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

2002

Сектор:
Одговорно лице:

Образовање
Катарина Филиповић

Основно образовање
директор

функција:

Опис програма:

У оквиру ПР 9 . Основно образовање планира се несметан рад васпитно - образовне установе, у складу
са законском регулативом

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Школа је остварила циљеве и задатке васпитања и образовања у складу са Школским програмом и Годишњим
планом рада школе, поштујући Календар рада школе за школску 2017/18.годину., у складу са Законом о
основама система образовања и са Законом о основној школи.

Циљ 1:

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

2017

71/35ж

72/31ж

73/31 ж

2017

3/2ж

2/0ж

0/1ж

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

2/1ж

2/1ж

2/1ж

број

2017

0

0

0

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број деце која су обухваћена основним образовање ( разврстано према
Коментар:
Извор верификације: Матична књига
број
Образложење одступања од циљне вредности: Остварен у потпуности уз промену
код броја због уписа новог ђака.
Назив:Стопа прекида основног образовања (разложено према полу, етничкој
Коментар:
Извор верификације: Матична књига
број
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са очекиваним, ученица
ромске националности је напунила 15. година и престала да похађа наставу. Није
било пресељења.
Циљ 2:
Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група
Показатељи учинка
Назив:Проценат/Број деце која се школују у редовним основним школама на
Коментар:
Извор верификације: Решење ИРК
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност остварена у
потпуности
Назив:Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:Није посатвљена приступна рампа.
Циљ 3:

Унапређен квалитет основног образовања
Показатељи учинка

Назив:Просечан број поена на матурском испиту ( математика, матерњи језик,
општи)
Коментар:
Извор верификације: Извештај о раду за школску 2017/2018. годину
Образложење одступања од циљне вредности: Ученици су били мотивисани од
стране наставника за припрему полагања завршног испита.

број

2017

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

српски=9,91 српски=8,14 српски=8,94
математика= математика= математика=
7,11
8,14
7,7
комбиновани комбиновани комбиновани
= 9,44
= 8,23
= 8,23
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Назив:Број/проценат ученика који су учествовали на републичким
такмичењима
Коментар:
Извор верификације: Пријава за такмичење, Извештај о реализацији годишњег
плана рада школе и Матична књига
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност у потпуности је
остварена

Програмска активност:

Катарина Филиповић

Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програма у години извештавања:

0

0

0/0

директор

функција:

У оквиру ПР 9 . Основно образовање планира се несметан рад васпитно - образовне установе, основне
и скалду са законском регулативом
У години извештавања реализован је несметан рад васпотно-образовне институције у складу са законском
регулативом.

Обезбеђен прописани услови за образовно-васпитни рад са децом уз повећан обухват
Показатељи учинка

Назив:Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)
Коментар:
Извор верификације: Матична књига
Образложење одступања од циљне вредности: Остварен у потпуности уз промену
код броја девојчица и дечака.
Циљ 2:

2017

25. jun 2019.

Функционисање основних школа

2002-0001

Одговорно лице:

Циљ 1:

број

		

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

8.42/4.00ж

8.42/3.86ж

9.12/3.9ж

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

11

15

17

број

2017

71/60

72/60

73/65

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама
Показатељи учинка

Назив:Број стручних лица који је добио најмање 24 бода за стручно
усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу
Коментар:
Извор верификације: Сертификати у портфолији
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на планирани број
наставника који су остварили 24 бода, циљ је надмашен, јер су се током године
Назив:Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан
број ученика
Коментар:
Извор верификације: Дневник рада 5б, Дневник рада 4а, Дневник рада 4, Дневник
рада број 3
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност у потпуности
остварена

Раздео:
Корисник:

5

ГИМНАЗИЈА "МИХАЈЛО ПУПИН" КОВАЧИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

2003

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
2003-0001 Функционисање средњих школа

Програм:10

2003

Сектор:
Одговорно лице:

9.900.000

9.900.000

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

10.125.000

10.125.000

9.906.147

9.906.147

97,8%
97,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Образовање
Татиана Брткова
директор
функција:
Гимназија у оквиру своје програмске активности обезбеђује прописане услове за васпитно образовни рад,
безбедним одвијањем наставе, унапређивањем квалитета образовања у школи усмеравањем ученика према
различитим изворима знања, а у васпитном смислу подстицањем на пожељно понашање и изражавање
националног и културног идентитета, кроз неговање међусобног поштовања и уважавања.

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

УКУПНО:

Усвојен буџет за
2018.

Овај програм се спроводи пре свега обезбеђивањем прописаних услова за образовно-васпитни рад са
ученицима. Поред тога ту је и унапређење квалитета образовно-васпитног рада у средњој школи кроз стручно
усавршавање запослених. У програм спадају и активности као што су подстицање ученика за учешћа у
различитим видовима ваннаставних активности и пружање подршке талентованим ученицима.

Повећање обухвата средњошколског образовања
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018

Остварена
вр. у 2018
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Назив:Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по
Коментар: од укупног броја ученика 227, 126 су девојчице
Извор верификације:уписнице, матичне књиге,списак ученика по одељењима,
дневник евиденције
Образложење одступања од циљне вредности:одступање постоји због
непопуњених места при упису ученика у први разред , као и због исписивања
ученика и наставка школовања у друге школе у земљи и у иностранству

број

2017

у218/130ж

у238/120ж

у227/126ж

Назив:Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу, етничкој
Коментар: од исписаних 12 ученика, 8 су биле девојчице , 0 је било Ромске
националности, 3 ученика из града.
Извор верификације:исписница, матична књига
Образложење одступања од циљне вредности: одступање је настало због све
чешћег пресељења у иностранство, највише у Словачку и уписа у друге школе.

број

2017

10/7/0

0/0/0

12/8/0

Програмска активност:

2003-0001

Одговорно лице:

Опис програмске активности:

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

Функционисање средњих школа

Татиана Брткова
директор
функција:
Гимназија у оквиру своје програмске активности обезбеђује прописане услове за васпитно образовни рад,
безбедним одвијањем наставе, унапређивањем квалитета образовања у школи усмеравањем ученика према
различитим изворима знања, а у васпитном смислу подстицањем на пожељно понашање и изражавање
националног и културног идентитета, кроз неговање међусобног поштовања и уважавања.
Овај програм се спроводи пре свега обезбеђивањем прописаних услова за образовно-васпитни рад са
ученицима. Поред тога ту је и унапређење квалитета образовно-васпитног рада у средњој школи кроз стручно
усавршавање запослених. У програм спадају и активности као што су подстицање ученика за учешћа у
различитим видовима ваннаставних активности и пружање подршке талентованим ученицима.

Обезбеђен прописани услови за образовно-васпитни рад у средњим школама
Јединица
Показатељи учинка
мере

Назив:Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)
Коментар: 227 ученика, од тога 126 девојчица, у 10 одељења
Извор верификације:уписнице, матичне књиге,списак ученика по одељењима,
дневник евиденције

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

2017

у22/13ж

у20/12ж

у23/13ж

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

6/36

10/33

15/30

број

2017.

120/218

150/220

140/227

број

2017.

7/61

7/62

7/62

број

Образложење одступања од циљне вредности: одступање је настало због уписа
ученика у нови ЕИТ смер
Циљ 2:

Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у средњим школама
Показатељи учинка

Назив:Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање
кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу
Коментар: oд 30 наставника њих 15 је остварило минимум 24 бода
Извор верификације:уверења о савладаној обуци програма стручног усавршавања
Образложење одступања од циљне вредности: наставници су похађали обуке за
реформу гимназије и онлине семинаре
Назив:Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан
број ученика
Коментар: oд 227 ученика њих 140 похађају ваннаставне активности,највећи број
ученика је укључен у фолклор, хор и позориште
Извор верификације:дневник слободних и стваралачких активности
Образложење одступања од циљне вредности: одступање је настало услед новог
образовног профила у школи и другачије прерасподеле коришћења кабинета и
ритма радног дана
Назив:Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на
укупан број деце у школама (вуковци)
Коментар:од 62 матуранта имали смо 7 Вуковаца
Извор верификације: пријаве на републичка такмичења, дипломе,
Образложење одступања од циљне вредности: подстицањем и стимулацијом
омогућити ученицима да остваре максималне резултате.

Раздео:
Корисник:

5

Центар за социјални рад

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0901

Шифра
програмске
активности/
пројекта

0001
0004

Назив програма/програмске активности/пројекта

Социјална и дечја заштита
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге

Усвојен буџет за
2018.

Текући буџет за
2018.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

15.823.300

17.623.300

17.165.859

97,4%

7.160.200

7.200.200

5.949.086

82,6%

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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УКУПНО:

		

25. jun 2019.

470.100

5.311.000

4.947.523

93,2%

23.453.600

30.134.500

28.062.469

93,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:

0901-0001

Сектор:
Одговорно лице:

Душанка Петрак
Директор
функција:
Делатност Центра за социјални рад „Ковачица“ уређена је Законом о социјалној заштити. Осим вршења
поверених послова чији се рад финансира из буџета Републике, делатност Центра за права и услуге на
локалном нивоу дефинисана је Одлуком о правима и услугама у области социјалне заштите на територији
општине Ковачица. Поред Законом предвиђених права наведеном Одлуком утврђена су и друга права:
1.) Право на једнократне помоћи 2.) Право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или
другу породицу 3.) Право на трошкове сахране 4.) Ванредне новчане помоћи 5.) Помоћ у натури 6.)Набавка
уџбеника и школског прибора за материјално угрожену децу 7.) Трошкови школовања, смештаја и превоза
материјално угрожене деце 8.) Право на доделу новогодишњих пакетића

Опис програма:

Образложење спровођења
програма у години извештавања:

Циљ 1:

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Центар врши послове јавних овлашћења и о њиховом обезбеђењу се стара Република а о обезбеђивању права
и услуга социјалног рада дефинисаних у Одлуци о правима и услугама у области социјалне заштите на
територији општине Ковачица стара се општина односно локална самоуправа. Наведеном Одлуком
дефинисани су различити облици материјалне помоћи ( право на једнократну помоћ, право на опремање
корисника за смештај, право на трошкове сахране, ванредне новчане помоћи, помоћ у натури, набавка
уџбеника и школског прибора и трошкови школовања, смештаја, боравка мат. угрожене деце, право на доделу
новогодишњих пакетића) У току 2018 године овакву врсту помоћи је остварило 795 корисника, од наведеног
броја 771 корисник је остварио право на једнократну новчену помоћ, 7 корисника за трошкове школовања,
смештаја и превоза, 22 за трошкове сахране и 2 корисника за ванредну новчану помоћ. Неки корисници су
остварили наведена права више пута у току године тако да је у 2018. години донето 924 Решења. Осим
наведених помоћи у току 2018. године на захтев актива директора, донета је одлука и признато право за
набавку уџбеника и школског прибора за материјално угрожену децу , 164 деце је добило школску торбу и
прибор а на крају 2018. године кад је организован новогодишњи програм за децу из општине Ковачица, 800
деце из материјално угрожених породица је добило новогодишњи пакетић.

Унапређење заштите сиромашних
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

1.085,00

1.250,00

951

број

2017.

932

1195

795

Назив:Проценат/ број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури
у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана
Коментар:
Извор верификације: годишњи извештај, Решења
Образложење одступања од циљне вредности: Број захтева за остваривање
наведених права је уназад више година био у порасту те је и у 2018. год. планирано
повећање броја захтева у односу на претходну годину.Циљна вредност није
достигнута јер је поднето мање захтева него што је планирано
Назив:Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на број грађана
Коментар:
Извор верификације: годишњи извештај, Решења
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није достигнута
јер је мањи број корисника поднео захтев за остваривање наведених права али је
један број корисника остварио ово право више пута у току године. Осим наведеног
броја 164 деце из материјално угрожених породица је остварило право на школски
прибор а 800 деце је добило новогодишњи пакетић

Програмска активност:

0901-0004

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице:

Душанка Петрак

Опис програмске активности:

Делатност Центра за социјални рад „Ковачица“ уређена је Законом о социјалној заштити. Осим вршења
поверених послова чији се рад финансира из буџета Републике, делатност Центра за права и услуге на
локалном нивоу дефинисана је Одлуком о правима и услугама у области социјалне заштите на територији
општине Ковачица. Наведеном Одлуком осим права на различите облике материјалне подршке утврђене су и
услуге у социјалној заштити међу којима је и Помоћ у кући.

Образложење спровођења
програмске активности

Услуга Помоћ у кући за одрасле и старе се пружа већ једанаест година и број корисника који у току године
користи ову услуги није константан већ варира из године у годину. Последњих година је број корисника ове
услуге имао тенденцију раста јер је у потпуности финансирана од стране локалне самоуправе. У складу са
Законом о социјалној заштити, Законом о локалној самоуправи и Одлуком о методологији формирања цене
услуге помоћ у кући донет је Правилник о критеријумима и мерилима за учешће корисника у трошковима
услуге социјалне заштите Помоћ у кући и ова услуга се од 2017. године плаћа у складу са наведеним
Правилником. У току 2018. године броја лица/корисника ове услуге незнатно је повећан у односу на претходни
извештајни период.

Циљ 1:

функција:

Директор

Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број услуга социјалне заштите преддвиђене Одлуком о социјалној
Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Коментар:
Извор верификације:годишњи извештај, Решења
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је постигнута.
Назив:Број корисника услуге
Коментар:
Извор верификације:годишњи извештај, Решења
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност није постигнута
али у односу на претходни извештајни период број корисника је повећан за 1.

Програмска активност:

0901-0008

Одговорно лице:

		

25. jun 2019.

број

2017

1

1

1

број

2017

126

130

M-27/Ж-100

Подршка особама са инвалидитетом - дневни боравак

Душанка Петрак
Директор
функција:
Делатност Центра за социјални рад „Ковачица“ уређена је Законом о социјалној заштити. Осим вршења
поверених послова чији се рад финансира из буџета Републике, делатност Центра за права и услуге на
локалном нивоу дефинисана је Одлуком о правима и услугама у области социјалне заштите на територији
општине Ковачица. Наведеном Одлуком осим права на различите облике материјалне подршке утврђене су и
услуге у социјалној заштити међу којима је и услуга Дневни боравак.

Опис програмске активности:

Услуга Дневни боравак за младе са инвалидитетом је уведена 01.02.2017. године путем пројекта “
Побољшање услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом у Ковачици" и до краја 2017. године је
финансирана једним делом из добијених средстава путем пројекта (реновирање објекта, едукација
запослених, плате запослених, исхрана корисника, трошкови превоза корисника) а једним делом из буџета
локалне самоуправе ( основни материјални трошкови). Од јануара 2018. године, наведена услуга се у
потпуности финансира из буџета Општине Ковачица и намењена је одраслима са физичким инвалидитетом и
интелектуалним тешкоћама. Према стандардима ова услуга се пружа за 10 корисника али је у току 2018.
године ову услугу користило 12 корисника, два корисника су прекинула са коришћењем ове услуге (један
корисник је престао да похађа боравак а други се отселио) тако да су укључени нови корисници кад је
упражњено место.

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив:Број услуга
Коментар:
Извор верификације: годишњи извештај, Решења
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је постигнута.

број

2017.

1

1

1

Назив:Број корисника
Коментар:
Извор верификације: годишњи извештај, Решења
Образложење одступања од циљне вредности:Циљана вредност постигнута и број
корисника који је користио наведену услугу је већи од циљане вредности.

број

2017.

12

10

М-2/Ж-10

Показатељи учинка

Раздео:
Корисник:

5
02487

Дом здравља Ковачица

Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програмске
активности/
пројекта

Шифра
програма

1801

0001
002

Назив програма/програмске активности/пројекта

Здравствена заштита
Функционисањље установа примарне
Мртвозорство

УКУПНО:

Усвојен буџет за
2018.

Текући буџет за
2018.

14.000.000
100.000

35.146.681
100.000

14.100.000

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2018.

32.387.742
100.000

35.246.681

32.487.742

92,2%
100,0%
92,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм: 12

1801

Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:

Директор

функција:

Пружање здравствене заштите на примарном нивоу

Образложење спровођења
програма у години извештавања:
Циљ 1:

Здравствена заштита

Здравствена заштита
Др Предраг Винковић

Дом здравља Ковачица је у извештајној години збрињавао пружањем медицинских услуга на примарном нивоу
за све становнике Општине Ковачица

Унапређење здравља становништва
Показатељи учинка

Назив: Очекивано трајање живота становника града/општине
Коментар:
Извор верификације: Статистика РЗС
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је острварен
Назив: Покривеност становноштва примарном здравственом заштитом
Коментар: Интерна евиденција
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је острварен

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017.

75

75

75

%

2017.

100%

100%

100%

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма
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Програмска активност:

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

1801-001

		

25. jun 2019.

Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Др Предраг Винковић
функција:
Пружање здравствене заштите на примарном нивоу

Образложење спровођења
програмске активности

Дом здравља Ковачица запошљава раднике који РФЗО на признаје односно не финансира па се
приступилофинансиранју из буджета Општине Ковачица

Циљ 1:

Директор

Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите
Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

број

2017

3

0

9

2017

122

122

122

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Назив: Број становника обухваћених промотивно превентвним активностима
у односу на укупан број становника
Коментар:
Извор верификације: Фактурисане сулуге према РФЗО
Образложење одступања од циљне вредности: Смањујје се број осигуранјка као и
становника због одласка истих у иностранство

број

2017

Назив: Број здравстевих радника/лекара финансираних из буджета
Коментар:
Извор верификације: Списак неуговорених радника са РФЗО
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је испуњен

број

2017

Показатељи учинка
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената
Коментар:
Извор верификације: Извештај саветника за заштиту права пацијената
Образложење одступања од циљне вредности: Немогућност благовремено
заказивање ИЗИС системом, нељубазност и неоправдано чекање на преглед код
лекара.
Назив: Број здравствених радника/сарадника подржаних едукативним
програмима

број
Коментар:
Извор верификације: Интерна евиденција
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је испуњен
Циљ 2:
Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите
Показатељи учинка

Програмска активност:

Одговорно лице:
Опис програмске активности:
Образложење спровођења
Циљ 1:

1801-0002

23780/25274 24000/25274 22921/25274

9

8

8

Циљана вр.
у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

Мртвозорство

Др Предраг Винковић
Директор
функција:
Утврђивање смрти и издавање потврде осмрти за становнике Општине Ковачица
Лекоари констатују и издају потврду о смрти за грађане на територији Општине Ковачица

Број утврђених мртвозорства у односу на укупно преминула лица
Показатељи учинка

Назив: Број извршених мртвозорства у односу на укупно преминула лица
Коментар:
Извор верификације: Месечни извештај на основу издате потврде о смрти
Образложење одступања од циљне вредности: Укупно је у извештајној години
умрло 411, од чега је на територији општине, кад су узвршена мртвозорства умрло
215

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Број

2017.

179/414

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма

215/411
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Полугодишњи извештај о учинку програма за 20ХХ годину
Раздео:
Корисник:
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
програмске
Назив програма/програмске активности/пројекта
програма
активности/
пројекта

Усвојен буџет за
20ХХ.

Текући буџет за
20ХХ.

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
првих 6 месеци
20ХХ.

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0

УКУПНО:

0

0

#DIV/0!

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:
Сектор:
функција:

Одговорно лице:

Програмска активност:
Одговорно лице:

функција:

Опис програмске активности:
Образложење спровођења
програмске активности у првих шест
месеци:
Циљ 1:
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Остварена
Циљана вр. вр. у првих 6
у 20ХХ.
месеци
20ХХ.

Базна
вредност

Остварена
Циљана вр. вр. у првих 6
у 20ХХ.
месеци
20ХХ.

Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Пројекат:
Одговорно лице:
Време трајања пројекта:

функција:

Опис пројекта:
Образложење спровођења пројекта у
првих шест месеци:
Циљ 1:
Показатељи учинка

Јединица
мере

Базна
година

Назив:
Прилог 2: Образац за полугодишњи извештај о учинку програма
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:
Назив:
Коментар:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

Датум:

Одговорно лице:
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Одређивање одговорних лица за праћење и извештавање о учинку програма, програмских активности и пројеката
Р.бр.

Назив буџетског
корисника

Руководилац
органа

Одговорно лице за
Координатор праћења
и извештавања
одобравање Програма

Аналитичар
Програма

Одговорно лице за
одобравање ПА/ПЈ

Аналитичар ПА/ПЈ

1

2

Одређивање одговорних лица за праћење и извештавање о учинку програма, програмских активности и пројеката
Р.бр.

Назив буџетског
корисника

Руководилац
органа

Одговорно лице за
Координатор праћења
и извештавања
одобравање Програма

Аналитичар
Програма

Одговорно лице за
одобравање ПА/ПЈ

Аналитичар ПА/ПЈ

3
3
Прилог 3: Одређивање одговорних лица за праћење и извештавање о учинку програма

4

5

Одређивање одговорних лица за праћење и извештавање о учинку програма, програмских активности и пројеката
Р.бр.

Назив буџетског
корисника

Руководилац
органа

Координатор праћења
Одговорно лице за
и извештавања
одобравање Програма

Аналитичар
Програма

Одговорно лице за
одобравање ПА/ПЈ

Прилог 3: Одређивање одговорних лица за праћење и извештавање о учинку програма

Датум:

Одговорно лице:

Аналитичар ПА/ПЈ
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Упутство за попуњавање образаца
Значење појединих наслова у обрасцима за годишње и полугодишње извештавање о учинку програма, програмских активности и пројеката
и информације које се уносе:
I) Годишњи извештај о учинку програма:
- У табели "Биланс извршења финансијског плана корисника" уносе се планирани и извршени расходи и издаци, збирно исказани по
програмима, програмским активностима и пројектима за годину за коју се попуњава годишњи извештај.
- У колони "Усвојен буџет за 20ХХ" уносе се планиране вредности за програме/програмске активности/пројекте одобрене иницијалном
Одлуком о буџету ЈЛС за завршену фискалну годину тј. годину на коју се годишњи извештај односи.
- У колони "Текући буџет за 20ХХ" се уносе планиране вредности програма/програмске активности/пројекта из последње измене Одлуке
о буџету ЈЛС за завршену фискалну годину, односно вредности са последњим преусмерењима између апропријација и/или употребом
буџетске резерве након последње измене Одлуке. Уколико није било измена Одлуке о буџету ЈЛС или измена у апропријацијама,
вредности у овој колони биће идентичне вредностима из колоне "Усвојен буџет за 20ХХ".
- У колони "Извршење у 20ХХ" уноси се извршење расхода и издатака на крају фискалне године (31.12.20ХХ) по
програмима/програмским активностима/пројектима.
У делу Програмске структруре се дефинишу основни подаци о програмима/програмским активностима/пројектима, одговорна лица, опис
и наративно образложење спровођења програма у години на коју се извештај односи. У оквиру сваког дефинисаног циља
програма/програмске активности/пројекта уносе се циљне и остварене вредности показатеља учинка у завршеној фискалној години којима
се прати напредак у остварењу циљева програма, програмских активности и пројеката, као и образложење значајних одступања између
циљних и остварених вредности.
- У колони "Базна година" уноси се година у односу на коју се мери учинак програма/програмске активности/пројекта постигнут у години
извештавања.
- У колони "Базна вредност" уноси се вредност учинка програма/програмске активнсоти/пројекта која је остварена у базној години.
- У колони "Циљана вредност у 20ХХ" уноси се планирана(циљана) вредност учинка у завршеној фискалној години.
- У колони "Остварена вредност у 20ХХ" уноси се остварена вредност учинка у завршеној фискалној години.
Напомена: Уколико постоји више дефинисаних циљева у оквиру једног програма/програмске активности/пројекта кликом на опцију "+" са
леве стране документа отвориће се још два додатна циља са показатељима учинка.
II) Полугодишњи извештај о учинку програма
- У табели "Биланс извршења финансијског плана корисника" уносе се планирани и извршени расходи и издаци, збирно исказани по
програмима, програмским активностима и пројектима за прву половину године за коју се попуњава извештај.
- У колони "Усвојен буџет за 20ХХ" уносе се годишње планиране вредности за програме/програмске активности/пројекте одобрене
иницијалном Одлуком о буџету ЈЛС за текућу годину тј. годину на коју се полугодишњи извештај односи.
- У колони "Текући буџет за 20ХХ" се уносе годишње планиране вредности програма/програмске активности/пројекта из последње
измене Одлуке о буџету ЈЛС односно вредности са последњим преусмерењима између апропријација и/или употребом буџетске резерве
након последње измене Одлуке у првих 6. месеци текуће године. Уколико није било измена Одлуке о буџету ЈЛС или измена у
апропријацијама у току шестомесечног извештајног периода, вредности у овој колони биће идентичне вредностима из колоне "Усвојен
буџет за 20ХХ".
- У колони "Извршење у првих 6. месеци 20ХХ" уноси се извршење расхода и издатака на крају шестомесечног извештајног периода
текуће године (30.06.20ХХ) по програмима/програмским активностима/пројектима.
У делу Програмске структруре се дефинишу основни подаци о програмским активностима и пројектима, одговорна лица, опис и
наративно образложење спровођења програмских активности и пројеката у првих шест месеци текуће фискалне године. У оквиру сваког
дефинисаног циља програмских активности и пројеката уносе се циљне и остварене вредности показатеља учинка којима се прати
напредак у остварењу циљева програмских активности и пројеката, као и образложење значајних одступања између циљних и остварених
вредности.
- У колони "Базна година" уноси се година у односу на коју се мери учинак програмске активности и пројекта постигнут у години
извештавања.
- У колони "Базна вредност" уноси се вредност учинка програмске активности и пројекта која је остварена у базној години.
- У колони "Циљана вредност у 20ХХ" уноси се планирана(циљана) вредност учинка за текућу фискалну годину.
- У колони "Остварена вредност у првих 6. месеци 20ХХ" уноси се остварена вредност учинка у првих 6. месеци текуће фискалне
године.
Напомена: Уколико постоји више дефинисаних циљева у оквиру једне програмске активности и пројекта кликом на опцију "+" са леве
стране документа отвориће се још два додатна циља са показатељима учинка.
III) Подела одговорности у ланцу извештавања о учинку програма, програмских активности и пројеката
- Руководилац органа је надлежан за организацију активности праћења и извештавања у оквиру органа. Он успоставља радну групу за
праћење и извештавање, односно именује лица на кључним функцијама у овом процесу и то у оквиру постојеће систематизације
(организационе структуре органа). Препоручује се да чланови групе за праћење и извештавање истовремено буду и чланови групе за
планирање и израду програмског буџета, с обзиром на повезаност ових процеса.
- Координатор праћења и извештавања покреће и врши надзор над активностима праћења и извештавања, комуницира и размењује
информације са кључним актерима и усклађује њихов рад. Препорука је да исто лице истовремено координира и рад групе за
планирање и израду програмског буџета, као и да обавља функцију руководиоца финансијске службе.
- Одговорно лице за одобравање програма/програмских активности/пројеката (менаџер)именује се за сваки програм (одговорно
лице вишег ранга), програмску активност и пројекат (одговорно лице нижег ранга) и то у тренутку када се дефинише одговарајући елемент
програмске структуре. Одговорно лице има следеће одговорности у поступку праћења и извештавања: предлаже особу које ће имати улогу
аналитичара програма, програмске активности или пројекта у надлежности одговорног лица; разматра нацрт анализе о учинку који је
припремио аналитичар; даје инструкцију за евентуалне измене или верификује тачност података; прослеђује анализу о учинку одговорном
лицу вишег ранга или координатору праћења и извештавања.
- Звање „аналитичар“ се користи за запосленог који учествује у спровођењу одређеног програма, програмске активности или пројекта, и
има друго звање у систематизацији органа (нпр. „самостални саветник“) како би се описала његова улога у поступку праћења и
извештавања. Иста особа може обављати послове аналитичара за више пројеката или програмских активности у оквиру једног програма.
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Izveštaj o izvršenoj reviziji
konsolidovanih finansijskih izveštaja
završnog računa budžeta
opštine Kovačica za 2018. godinu
Beograd, 24. april 2019. godine

Sadržaj

- Izveštaj nezavisnog revizora
- Konsolidovani finansijski izveštaji završnog računa
budžeta opštine Kovačica za 2018. godinu

Beograd, 24. april 2019. godine

25. jun 2019.
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Privredno društvo za reviziju i konsalting
MC Global Audit doo Beograd
www.mc-audit.com

11000 Beograd, Resavska 68, Srbija | tel/faks: +381 11 2686701, mob: +381 64 6109750 | e-mail: office@mc-audit.com
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41.
Na osnovu člana 36. Zakona o javnom dugu
(„Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 i
95/18), čl. 32. stav 1. tačka 15. Zakona o lokalnoj samoupravei
(„Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/2014 - dr. zakon 101/16
– dr. zakon i 47/18), čl. 40. stav l. tačka 43. Statuta opštine
Kovačica (“Sl. list opštine Kovačica” br. 2/19) i na osnovu
Mišljenja Ministarstva finansija Uprave za javni dug broj: 40100171/2019-03, Skupština opštine Kovačica na sednici
održanoj dana 25.06.2019. godine donela je
ODLUKU
O ZADUŽIVANJU OPŠTINE KOVAČICA RADI
ULAGANJA U KAPITALNE INVESTICIJE U 2019.
GODINI
Član1.
Odobrava se zaduživanje opštine Kovačica u visini od
30.000.000,00 dinara radi kapitalnog investicionog ulaganja u
izgradnju kasete za odlaganje otpada.
Član 2.
Ovlašćuje se Predsednik opštine Kovačica da sa
poslovnom bankom zaključi ugovor o kreditu u skladu sa ovom
Odlukom.
Član 3.
Sve poslove oko investicionih ulaganja za investicije u
članu 1. ove odluke obavljaće Opštinska uprava Kovačica –
Odeljenje za lokalno ekonomski razvoj, koje je zaduženo da
vodi investicije i koja će vršiti plaćanja za ove investicije na
osnovu zaključenih ugovora sa izvodjačima radova kao i na
osnovu ispostavljenih i overenih privremenih i okončanih
situacija.
Predsednik opštine se ovlašćuje da pokrene postupak
javnih nabavki za izbor izvođača radova i zaključivanje
ugovora sa izabranim izvodjačima radova a Odeljenje za
lokalno ekonomski razvoj Opštinske uprave zaduženo je za
praćenje izvršenja radova i obavljanje svih pratećih poslova
vezanih za realizaciju investicija po ovom zaduženju.
Član 4.
Obavezuje se Predsednik opštine Kovačica da
Skupštini opštine podnese izveštaj o realizaciji ove odluke.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom listu opštine Kovačica”.
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-37/19-01
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dana, 25.06.2019.g.
Zlatko Šimak, s.r
42.
На основу члана 32, 72. и 74. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007,
83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и
члана 113. Статута општине Ковачица (''Службени лист
општине Ковачица“, број 2/19), Скупштина општине
Ковачица на седници одржаној дана 25.06.2019.г. донела је

ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се образовање, односно
укидање или промена подручја месне заједнице, број и
подручја за која се образују, послови које врши месна
заједница, органи и организација рада, поступак избора,
распуштања и одлучивања органа месне заједнице, начин
финансирања месне заједнице, поступак за оцену
уставности и законитости аката месне заједнице и друга
питања од значаја за рад и функционисање месне
заједнице.“
Члан 2.
Меснa заједница се образује ради задовољавања

општих, заједничких и свакодневних потреба
становништва на одређеном подручју.
Члан 3.
На територији општине Ковачица образују се
следеће месне заједнице:
- Месна заједница Ковачица, обухвата подручје насељеног
места Ковачица, к.о. Ковачица,
- Месна заједница Падина, обухвата подручје насељеног
места Падина, к.о. Падина,
- Месна заједница Дебељача, обухвата подручје насељеног
места Дебељача, к.о. Дебељача,
- Месна заједница Црепаја, обухвата подручје насељеног
места Црепаја, к.о. Црепаја,
- Месна заједница Идвор, обухвата подручје насељеног
места Идвор, к.о. Идвор,
- Месна заједница Самош, обухвата подручје насељеног
места Самош, к.о. Самош,
- Месна заједница Уздин-Путниково, обухвата подручје
насељеног места Уздин и Путниково, к.о. Уздин.
Члан 4.
О образовању нове, промени подручја и укидању месних
заједница одлучује Скупштина општине Ковачица (у
даљем тексту: Скупштина општине), већином гласова од
укупног броја одборника.
Образложени предлог за образовање, односно
укидање постојеће месне заједнице могу поднети најмање
10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се
предлог односи, најмање једна трећина одборника и
Општинско веће.
Члан 5.
Скупштина општине дужна је да пре доношења
одлуке о образовању нове месне заједнице, промени
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подручја и о укидању месне заједнице прибави мишљење
грађана са дела територије на који се предлог односи.
О предлогу за укидање, промени подручја односно
образовању нове месне заједнице, грађани се изјашњавају
путем референдума.
Скупштина општине дужна је да распише
референдум за део територије на који се предлог односи, у
року од 60 дана од дана подношења предлога.
У одлуци о расписивању референдума, Скупштина
општине ће одредити и органе за спровођење и утврђивање
резултата референдума.
Члан 6.
Скупштина општине дужна је да пре доношења
одлуке о промени подручја и укидању месне заједнице
прибави и мишљење Савета месне заједнице, на коју се
предлог односи.
Савет месне заједнице је дужан да се о предлогу
одлуке из претходног става овог члана, изјасни у року од 15
дана од дана достављања одлуке.
Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из
става 2. овог члана, сматра се да је мишљење позитивно.
Члан 7.
Месна заједница има својство правног лица у
оквиру права и дужности утврђених законом, овом одлуком
и Статутом месне заједнице.
Месна заједница има свој Статут.
Статутом месне заједнице утврђују се број чланова
савета месне заједнице, критеријуми за избор чланова
савета месне заједнице, поступак за избор чланова
савета,председника и заменика председника савета месне
заједнице, празник месне заједнице, као и друга питања од
значаја за њен рaд, у складу са Статутом општине и овом
одлуком.
Члан 8.
Месна заједница има право коришћења на стварима
у јавној својини општине, у складу са законом и прописом,
односом другим актима општине.
Члан 9.
Месна заједница може имати свој празник.
Празник месне заједнице утвђује се Статутом
месне заједнице.
Члан 10.
Месна заједница се може повезивати и остваривати
сарадњу са предузећима, организацијама, заједницама и
другим месним заједницама.
Члан 11.
Месна заједница има печат.

25. jun 2019.

Садржина и изглед печата одређују се Статутом
месне заједнице у складу са позитивно-правним
прописима.

II. ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 12.
Грађани у месној заједници, своје потребе и
интересе задовољавају и остварују у следећим областима:
- просторног и урбанистичког планирања и уређења
месне заједнице,
- заштите и унапређења животне средине,
- уређења и одржавања насеља и зелених површина,
- изградње и одржавања објеката комуналне
инфраструктуре, развоја комуналних делатности и
квалитета комуналних услуга,
- снабдевања и заштите потрошача,
- развоја пољопривреде,
- културе и образовања,
- јавног обавештавања,
- здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге
о деци, старим лицима и лицима са посебним
потребама,
- организовање противпожарне заштите,
- реализације заведеног самодоприноса и завођењу
новог,
- организује и извршава мере на спречавању и
отклањању последица од елементарних непогода,
- организовања разних облика хуманитарне помоћи
на свом подручју,
- цивилне заштите становништва на основу одлука
надлежних органа и
- у другим областима од непосредног интереса за
живот и рад грађана месних заједница у складу са
законом, Статутом општине, одлукама Скупштине
општине и Статутом месне заједнице.
Члан 13.
У вршењу послова из члана 12. ове одлуке грађани
задовољавају заједничке потребе и интересе путем:
1. покретања иницијативе за доношење и измену
планских аката,
2. покретања иницијативе за комунално уређење
насеља, одржавање чистоће улица, уређење и
одржавање зелених површина,
3. заштите и унапређења животне средине,
4. покретања иницијативе за издвајање, спајање
или припајање месне заједнице,
5. одржавања и коришћења пословног простора
датог на употребу месној заједници,
6. задовољавања потреба и интереса у области
заштите од елементарних и других непогода,
7. организовања хуманитарних акција за кориснике
социјалне помоћи и друге социјалне категорије
грађана,
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8.

реализовања заједничких потреба у области
културе,
физичке
културе,
организовања
културних
манифестација и спортских
такмичења,
9. расписивања и спровођења референдума,
10. збора грађана,
11. грађaнске иницијативе, и
12. мировних већа.
Члан 14.
Скупштина општине може посебном одлуком свим
или појединим месним заједницама поверити вршење
одређених послова из надлежности општине
уз
обезбеђивање за то потребних средстава.
.III. ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
И ПОСТУПАК ЊИХОВОГ ИЗБОРА
Члан 15.
Савет месне заједнице је орган месне заједнице.
Савет месне заједнице је представничко тело
грађана месне заједнице.
Савет месне заједнице може имати најмање 7, а
највише 11 чланова.
Број чланова Савета утврђује се Статутом месне
заједнице.
Ангажовање председника и чланова савета, као и
чланова других органа месне заједнице не подразумева
стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.

25. jun 2019.

Од дана расписивања избора до дана одржавања
избора не може протећи више од 45 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан
одржавања избора, као и дан када почињу тећи рокови за
вршење изборних радњи.
Ако се избори за чланове савета месне заједнице
одржавају у исто време када и избори за народне
посланике, односно избори за председника Републике
Србије, председник Скупштине општине мора прибавити
сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању
бирачких одбора и за изборе за савет месне заједнице, пре
доношења одлуке о расписивању избора.
Члан 18.
Органи за спровођење избора су Комисија за
спровођење избора чланова савета месних заједница (у
даљем тексту: Комисија) и бирачки одбори. Председника,
заменика председника и чланове Комисије, на предлог
савета месних заједница или повереника, именује
Скупштина општине на период од четири године.
Ако се избори за чланове савета месне заједнице
одржавају у исто време када и избори за одборнике
Скупштине општине, бирачки одбори за избор одборника
Скупштине општине биће ангажовани и за изборе за савет
месне заједнице.
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије и бирачких одбора обављају основне
организационе јединице Општинске управе.
Члан 19.

Члан 16.
Чланови Савета месне заједнице бирају се на
четири године.
Избори за чланове Савета месне заједнице могу се
одржавати истовремено кад и избори за одборнике

Другостепена изборна комисија је орган за
спровођење избора који у другом степену одлучује о
приговорима на одлуке Изборне комисије
Другостепену изборну комисију чине председник и четири
члана.
Другостепена изборна комисија има секретара кога именује
Скупштина општине и који учествује у раду Изборне
комисије без права одлучивања.

Скупштине општине.

Другостепена изборна комисија одлучује већином
гласова од укупног броја чланова.

Чланове Савета месне заједнице бирају грађани по
већинском систему, на непосредним изборима, тајним
гласањем, на бирачким местима у складу са Статутом
месне заједнице.
Сваки грађанин који има изборно право и
пребивалиште на подручју бирачког места има право да
бира и да буде биран за члана Савета месне заједнице.

Председник, најмање један члан и секретар
Другостепене изборне комисије морају да имају стечено
високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, са најмање пет година радног искуства у
струци.

Члан 17.
Изборе за чланове савета месне заједнице
расписује председник Скупштине општине.
Избори за чланове савета месне заједнице морају
се спровести најкасније 30 дана пре краја мандата чланова
савета месне заједнице којима истиче мандат.

Председник, чланови Другостепене изборне
комисије и секретар, именују се на четири године и могу
поново да буду именовани.
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Задаци Другостепене изборне комисије су
одлучивање по приговорима на одлуке комисије за
спровоћење избора чланова савета месних заједница.
У свом раду Другостепена изборна комисија
сходно примењује закон, упутства и друга акта која се
односе на спровођење избора за одборнике Скупштине
општине.

25. jun 2019.

Уз предлог кандидата, Комисији се доставља
документација, и то:
1. потврда о изборном праву за сваког кандидата,
2. уверење о пребивалишту;
3. писмена изјава кандидата да прихвата
кандидатуру; оверена код јавног бележника.

Члан 20.
Члан 23.
Послови Комисије су:
Предлог кандидата са потребном документацијом
1. стара се о законитости спровођења избора
чланова Савета месних заједница,
2. доноси Одлуку о одређивању броја чланова
Савета месних заједница који се бирају на бирачким
местима, у складу са овом одлуком и Статутом месне
заједнице,
3. даје упутства бирачким одборима у погледу
спровођења поступка избора,
4. прописује обрасце и организује техничке
припреме за спровођење избора чланова Савета месних
заједница,
5. утврђује да ли су предлози кандидата сачињени
и поднети у складу са одредбама ове одлуке,
6. утврђује и оглашава листе кандидата,
7. утврђује број гласачких листића за бирачка
места и записнички их предаје бирачким одборима,
8. утврђује резултате гласања на бирачким местима
и број гласова за сваког кандидата,
9. врши и друге послове спровођења поступка
избора чланова Савета месних заједница.
У свом раду Комисија сходно примењује закон,
упутства и друга акта која се односе на спровођење избора
за одборнике Скупштине општине.
Члан 21.
Право предлагања кандидата за члана Савета месне
заједнице има најмање 30 грађана са пребивалиштем на
подручју Месне заједнице, чији се потписи оверавају код
Јавног бележника.
Сваки грађанин може предложити само једног
кандидата за члана Савета месне заједнице.
Члан 22.
Предлог кандидата за чланове Савета месне
заједнице доставља се Комисији на посебном обрасцу који
садржи:
1. назив предлагача;
2. назив месне заједнице за које се кандидат
предлаже;
3. име и презиме кандидата, место и адресу
пребивалишта;
4. потписе потребног броја бирача који је овом
одлуком утврђен као услов за предлагање кандидата,
оверени код јавног бележника.

подноси се Комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног
за одржавање избора.
Комисија одмах, а најкасније у року од 24 часа од
пријема предлога кандидата утврђује да ли је предлог
кандидата поднет у прописаном року.
Уколико је предлог кандидата неблаговремен,
Комисија ће донети решење о одбацивању предлога
кандидата, у року прописаном у претходном ставу овог
члана.
Комисија одмах, а најкасније у року од 24 часа од
пријема предлога кандидата, утврђује да ли је достављена
документација потпуна и доноси решење о потврђивању
предлога кандидата.
Уколико је достављена документација непотупна,
Комисија у року прописаном у претходном ставу овог
члана, доноси закључак којим предлагачу кандидата
налаже да најкасније у року од 48 часова од доставе
закључка отклони недостатке на које се у закључку указује.
Комисија, у року од 24 часа, доноси решење о
одбијању предлога кандидата, уколико подносилац
предлога не поступи у складу са претходним ставом овог
члана.
Члан 24.
За чланове Савета месне заједнице изабрани су
кандидати који су добили највећи број гласова на бирачком
месту.
Ако два или више кандидата добију једнак и
истовремено највећи број гласова на бирачком месту,
гласање се на том бирачком месту понавља у року од 15
дана од дана утврђивања резултата.
На поновљеном гласању гласа се само о
кандидатима који добију једнак и истовремено највећи број
гласова.
На поновљеном гласању изабран је кандидат који
је добио највећи број гласова.
Ако и на поновљеном гласању више кандидата
добије једнак и истовремено највећи број гласова, гласање
се понавља у року од 8 дана од дана утврђивања резултата,
све док један кандидат не добије највећи број гласова.

Члан 25.
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Средства за спровођење избора чланова Савета
месних заједница обезбеђују се
у буџету Општине
Ковачица.
Члан 26.
Конститутивну седницу Савета месне заједнице
сазива председник Савета месне заједнице из претходног
сазива у року од 20 дана од дана утврђивања коначних
резултата избора.
Ако
председник Савета месне заједнице из
претходног сазива не сазове конститутивну седницу у
предвиђеном року, седница се може сазвати на предлог 1/3
новоизабраних чланова Савета.
До избора председника и заменика председника
Савета, седницом председава најстарији члан Савета.
На Конститутивној седници, Савет потврђује
мандате нових чланова Савета.
Мандат нових чланова Савета месне заједнице
почиње да тече даном потврђивања мандата.
Савет месне заједнице на истој седници бира
председника и заменика председника Савета из реда својих
чланова.
Председник Савета месне заједнице представља,
заступа месну заједницу и одговоран је за извршење
финансијског плана.
Члан 27.

Члану савета месне заједнице престаје мандат пре
истека времена на које је изабран:
1) доношењем одлуке о распуштању савета месне
заједнице;
2) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на
безусловну казну затвора у трајању од најмање шест
месеци;
3) ако је правноснажном одлуком лишен пословне
способности;
4) ако му престане пребивалиште на територији месне
заједнице;
5) ако наступи смрт члана савета месне заједнице;
6) подношењем оставке.“
Члан 28.
Члан савета месне заједнице може поднети оставку
усмено на седници савета, а између две седнице подноси је
у форми оверене писане изјаве.
После подношења оставке, савет месне заједнице
без одлагања, на самој седници или на првој наредној
седници констатује да је члану савета престао мандат и о
томе одмах обавештава председника Скупштине општине.

Члан 29.

25. jun 2019.

Члан Савета месне заједнице може бити опозван из
следећих разлога:
- ако неоправдано изостане три или више пута се
седнице Савета,
- ако својим понашањем ремети рад Савета,
- ако не поштује одлуке и акта месне заједнице и
њених органа.
Члан 30.
Опозив једног или више чланова Савета може
предложити:
- збор грађана, на предлог најмање 10% грађана са
пребивалиштем на подручју на коме је изабран члан Савета
месне заједнице, и
- Савет месне заједнице.
Члан 31.
У случају престанка мандата члана Савета месне
заједнице, пре истека времена на који је изабран,
председник Скупштине општине, на образложени предлог
Савета месне заједнице, може расписати допунске изборе, у
складу са овом одлуком и статутом месне заједнице.
Ако најмање 1/3 чланова савета месне заједнице
престане мандат, пре истека времена на који су изабрани,
председник Скупштине општине расписује допунске
изборе у року од 15 дана од пријема обавештења од савета
месне заједнице.
Члан 32.
Савет месне заједнице може се распустити ако:
1) савет месне заједнице не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника савета месне заједнице у року од
месец дана од дана одржавања избора за чланове савета
месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно
подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком
Скупштине општине.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице
доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.
Председник Скупштине општине расписује изборе
за савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања на
снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим
да од датума расписивања избора до датума одржавања
избора не може протећи више од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и
неодложне послове месне заједнице обављаће повереник
општине, кога именује Скупштина општине, истовремено
са доношењем одлуке о распуштању савета месне
заједнице.
Члан 33.
Предлог за опозив Савета, може се поднети, ако се
у месној заједници не задовољавају потребе и интереси
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грађана месне заједнице и ако се послови који су поверени
месној заједници не обављају у складу са законом,
Статутом општине, овом одлуком, Статутом месне
заједнице и другим актима Скупштине општине.
Опозив Савета може предложити најмање 10%
бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог
односи, најмање једна трећина одборника и Општинско
веће.
Члан 34.

Начин обезбеђења јавности рада органа месне
заједнице утврђује се Статутом месне заједнице.
Члан 38.
Савет месне заједнице ради и одлучује на седници
којој присуствује већина од укупног броја чланова, а
одлуке доноси већином гласова присутних чланова Савета,
ако законом, одлуком Скупштине општине, овом одлуком
или Статутом Месне заједнице није друкчије одређено.

Обавештење за опозив једног или више чланова
Савета, доставља се председнику Скупштине општине.
Члан 35.
Савет месне заједнице обезбеђује учешће
одборника у раду Савета, и то:
- обавештавањем о датуму одржавања и предлогу
дневног реда седнице Савета месне заједнице,
- омогућавањем учешћа у расправи и предлагању
одлука и закључака Савета месне заједнице без права
одлучивања,
- давањем могућности да информише Савет месне
заједнице о питањима и одлукама које Скупштина општине
разматра и доноси, а које су од непосредног интереса за
живот и рад грађана месне заједнице.

Члан 39.
Већина гласова од укупног броја чланова Савета
потребна је при одлучивању о:
1. програму рада месне заједнице и финансијском
плану,
2. извештају о раду и завршном рачуну месне
заједнице,
3. опозиву једног или више чланова Савета месне
заједнице и
4. именовању и разрешењу председника и
заменика председника Савета месне заједнице.

IV. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 40.

Члан 36.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1. средстава утврђених одлуком о буџету општине,
2.
средстава
која
грађани
обезбеђују
самодоприносом,
3. донација, поклона и других законом дозвољених

Послови Савета месне заједнице су:
- доноси Статут месне заједнице и Пословник о
раду,
- доноси програм рада месне заједнице и
финансијски план,
-подноси извештај о раду и завршни рачун месне
заједнице,
- доноси одлуке о намени и употреби средстава
месне заједнице,
- покреће иницијативу за увођење самодоприноса,
- врши надзор над спровођењем програма
реализације самодоприноса,
- разматра извештаје о
раду на активностима и извршавању програма, планова и
других одлука,
- обезбеђује услове за остваривање функције
одборника Скупштине општине,
- предлаже мере за развој и унапређење
комуналних и других делатности на подручју месне
заједнице,
- утврђује престанак мандата чланова Савета
месне заједнице и покреће иницијативу за избор новог
члана Савета,
- сарађује са удружењима грађана и невладиним
организацијама,
- образује радна тела и врши друге послове у
складу са Статутом месне заједнице, овом одлуком и
одлукама Скупштине опђштине.
Члан 37.
Рад органа месне заједнице је јаван.

25. jun 2019.

начина ,
4. прихода које месна заједница оствари својом
активношћу,
Месна заједница користи средства из става 1. овог
члана у складу са Финансијским планом на који сагласност
даје Скупштина општине.
Члан 41.
О обезбеђивању и коришћењу средстава којима
располаже месна заједница грађани одлучују преко органа
месне заједнице.
Грађани имају право да остварују контролу и буду
информисани о трошењу средстава месне заједнице на
начин утврђен Статутом месне заједнице.
Члан 42.
Скупштина општине разматра извештај о раду и
коришћењу буџетских средстава месне заједнице најмање
једном годишње.
Контролу материјално финансијског пословања
месне заједнице врше законом одређени органи и Буџетска
инспекција општине.
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Члан 43.

Члан 48.

Општинско веће покренуће поступак за оцену
уставности и законитости општег акта месне заједнице
пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у
сагласности са Уставом или законом.
Председник општине је дужан да обустави од
извршења општи акт месне заједнице за који сматра да није
сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу
објављивањем у „Службеном листу Општине Ковачица“.
Решење о обустави од извршења престаје да важи
ако Општинско веће у року од пет дана од објављивања
решења не покрене поступак за оцену уставности и
законитости општег акта.
Члан 44.

У месној заједници може се образовати мировно
веће за решавање међусобних спорова грађана.
Статутом месне заједнице уређују се питања
организације, поступања и рад мировног већа.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Избори за чланове Савета месних заједница
спроводе се по одредбама ове одлуке, у складу са Законом.
Члан 50.

Када Општинско веће сматра да општи акт месне
заједнице није у сагласности са Статутом, актом о
оснивању месне заједнице или другим
прописима
општине, указаће на то Савету месне заједнице ради
предузимања одговарајућих мера.
Ако Савет месне заједнице не поступи по
предлозима органа из става 1. овог члана, Председник
општине ће
поништити општи акт месне заједнице
решењем које ступа на снагу објављивањем у „Службеном
листу Општине Ковачица“.
Општинско веће, предлаже Председнику општине
обустављање финансирања активности месне заједнице у
којима се финансијска средства не користе у складу са
финансијским планом месне заједнице, Одлуком о буџету
Општине Ковачица или законом.

Надлежни органи месних заједница дужни су да
најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке, ускладе статуте месних заједница са оредбама ове
одлуке.
Члан 51.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о образовању месних заједница («Службени
лист Општине Ковачица» бр. 20/12, 13/14, 5/15 и 20/16).
Члан 52.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу Општине Ковачица».

V. СЕКРЕТАР МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 45.
Месна заједница може имати секретара.
Секретара поставља Савет месне заједнице у складу са
Статутом месне заједнице.
Члан 46.
Секретар месне заједнице обавља следеће послове:
- стара се о законитом раду месне заједнице,
- обавља административно-тахничке послове за
месну заједницу,
- помаже председнику Савета у припреми и
руковођењу седницама Савета и у спровођењу одлука и
закључака Савета,
- обавља друге послове у складу са законом,
Статутом општине, овом одлуком као и по налогу
председника Савета месне заједнице.
Члан 47.
Општина пружа помоћ месној заједници у
обављању административно-техничких и финансијскоматеријалних послова.
VI. МИРОВНА ВЕЋА

ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.

43.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 47/18), члана
40. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине
Ковачица“, бр. 2/19) и члана 2. Одлуке о покретању
поступка ликвидације ЈП „Дирекције за изградњу Општине
Ковачица“ Ковачица („Службени
лист Општине
Ковачица“, бр. 21/16), Скупштина општине Ковачица на
седници одржаној дана 25.06.2019.г. донела је
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Финансијски извештај ЈП „Дирекција за
изградњу Општине Ковачица“ Ковачица - у ликвидацији за
2018. годину.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је:
1. Биланс Стања на дан 31.12.2018.г.,
2. Биланс успеха за 2018.г.,
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Посебни подаци за 2018.г.,
Извештај Екстерног Ревизора.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
44.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 47/18), члана
40. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине
Ковачица“, бр. 2/19) и члана 2. Одлуке о покретању
поступка ликвидације ЈП „Дирекција за изградњу Општине
Ковачица“ Ковачица (Службени лист Општине Ковачица“,
бр. 21/16), Скупштина општине Ковачица на седници
одржаној дана 25.06.2019.г. донела је
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОДНОСНО
ПОКРИЋУ ГУБИТКА
Члан 1.
ЈП „Дирекција за изградњу Општине Ковачица“
Ковачица – у ликвидацији у 2018 год., није остварила
никакве приходе ни расходе, тако да Финансијски резултат
износи 0,00 динара и нема добити за расподелу, ни губитка
за покриће.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.

45.
На основу члана 60. Закона о пољопривредном
земљишту ("Сл. гласник РС", 62/06, 41/09 и 112/15) и члана
40. Статута општине Ковачица ("Сл. лист Општине
Ковачица“, бр. 2/19), Скупштина општине Ковачица на
седници одржаној дана 25.06.2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊАПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КОВАЧИЦА ЗА 2019. И 2020.г.
I - Образује се Комисија за израду Предлога
годишњег програма заштите, уређења и коришћења

25. jun 2019.

пољопривредног земљишта на територији општине
Ковачица за 2019. и 2020.г.(у даљем тексту Комисија).
II - У Комисију се именују:
За председника: Маријус Булик, дипломирани правник из
Уздина.
За заменика председника:
Драгиња Николић, дипломирани правник, из Панчева;
За чланове:
Никола Николић, инг пољопривреде, из Панчева;
Радован Марковић, пољопривредник, из Дебељаче;
Мирослав Павловски, геодетски техничар, из Опова.
III - Задатак Комисије је:
а) Да изради Предлог годишњег програма у складу са
одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном
земљишту;
б) Да прибави мишљење Комисије за давање мишљења,
коју образује председник општине, а која у свом саставу
има најмање половину чланова физичких лица пољопривредника који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим
се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава на
Предлог годишњег програма (члан 60. Став 3. Закона о
пољопривредном земљишту);
в) Да прибави писану сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде на Предлог
годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту);
г) да достави Предлог годишњег програма Општинском
већу на разматрање и утврђивање;
д) да достави Предлог годишњег програма Скупштини
општине Ковачица на разматрање и доношење;
ђ) да по истом поступку у колико буде потребно, изради
Предлог измене и допуне Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Ковачица за 2019. и 2020.г.
IV - За обављање задатака из става III овог решења,
председник и чланови Комисије имају право на надокнаду
у висини коју утврђује председник општине својим актом.
V - Стручну обраду аката, других материјала,
организационе и административне послове за Комисију
врши Одељење за инвестиције и локално економски развој
Општинске управе Ковачица.
VI - Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица".
Општина Ковачица
Скупштина општине
Број: 06-37/19-01
Дана, 25.06.2019.г.

Председник скупштине
Златко Шимак, с.р.

46.
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09,
52/11, 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 –
Одлука УС) и члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
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Из реда запослених:
- Тимотијевић Зорица, из Качарева.
Из реда родитеља:
- Гавриловић Тања из Дебељаче.

Скупштина општине Ковачица на седници одржаној
25.06.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ИДВОР
Члан 1.
Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне
школе „Михајло Пупин“ Идвор:
Из реда запослених:
- Љубисављевић Милан из Београда, ул.
Светогорска бр. 15.

25. jun 2019.

Члан 2.
Именује се у Школски одбор Гимназије „Михајло
Пупин“ Ковачица:
Из реда запослених:
- Лупулеску Романца из Уздина, ул. Јоце
Мирчеа бр 118.
Из реда родитеља:
- Халупова Весна из Ковачице, ул. Николе
Тесле бр. 135.
Члан 3.

Члан 2.
Именује се у Школски одбор Основне школе „Михајло
Пупин“ Идвор:
Из реда запослених:
- Жарков Борислав из Идвора, ул. Светозара
Милетића бр. 9.
Члан 3.
Мандат именованом члану Школског одбора траје
до истека мандата Школског одбора Основне школе
„Михајло Пупин“ Идвор, именованог Решењем Скупштине
општине Ковачица број 06-40/18-01 од 14.06.2018. године.

Мандат именованом члану Школског одбора траје
до истека мандата Школског одбора Гимназије „Михајло
Пупин“ Ковачица, именованог Решењем Скупштине
Општине Ковачица број 06-38/16-01 од 03.06.2016. године.
Члан 4.
Решење објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.

Члан 4.
Решење објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.

48.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Месне заједнице Дебељача за 2018. годину

47.
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09,
52/11, 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 –
Одлука УС) и члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној
25.06.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „МИХАЈЛО
ПУПИН“ КОВАЧИЦА
Члан 1.
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Гимназије „Михајло Пупин“ Ковачица:

I.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Месне заједнице Дебељача за 2018. годину.
II.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
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49.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Месне заједнице Ковачица за 2018. годину

25. jun 2019.

II.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
52.

I.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Месне заједнице Ковачица за 2018. годину.

На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је

II.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Месне заједнице Падина за 2018. годину

ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
50.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Месне заједнице Црепаја за 2018. годину

I.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Месне заједнице Падина за 2018. годину.
II.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
53.

I.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Месне заједнице Црепаја за 2018. годину.

На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је

II.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Месне заједнице Самош за 2018. годину

ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
51.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Месне заједнице Уздин за 2018. годину

I.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Месне заједнице Самош за 2018. годину.
II.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
54.

I.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Месне заједнице Уздин за 2018. годину.

На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Месне заједнице Идвор за 2018. годину
I.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Месне заједнице Идвор за 2018. годину.
II.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
55.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Дома културе „Михајло Пупин“ Идвор за 2018. годину
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Дома културе „Михајло Пупин“ Идвор за 2018.
годину, усвојен на седници Управног одбора Дома културе
„Михајло Пупин“ Идвор дана 14.05.2019. године.
Члан 2.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
56.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Дома културе „Јожеф Атила“ Дебељача за 2018. годину
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај Дома
културе „Јожеф Атила“ Дебељача за 2018. годину, усвојен
на седници Управног одбора Дома културе „Јожеф Атила“
Дебељача дана 27.03.2019. године.
Члан 2.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.

25. jun 2019.

ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
57.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Дома културе „Михал Бабинка“ Падина за 2018. годину
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Дома културе „Михал Бабинка“ Падина за 2018.
годину, усвојен на седници Управног одбора Дома културе
„Михал Бабинка“ Падина дана 07.05.2019. године.
Члан 2.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
58.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Дома културе „Владимир М. Фијат“ Самош за 2018. годину
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Дома културе „Владимир М. Фијат“ Самош за
2018. годину, усвојен на седници Надзорног одбора Дома
културе „Владимир М. Фијат“ Самош дана 22.02.2019.
године.
Члан 2.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
59.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Дома културе „Мита Живков - Лала“ Црепаја за 2018.
годину
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Дома културе „Мита Живков - Лала“ Црепаја за
2018. годину, усвојен на седници Управног одбора Дома
културе „Мита Живков - Лала“ Црепаја дана 28.02.2019.
године.
Члан 2.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.

25. jun 2019.

Члан 2.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
62.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду, Извештаја о
финансијском пословању за 2018.г. и Програма рада за
2019.г. Центра за социјални рад „Ковачица“ Ковачица

На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду, Извештај о
финансијском пословању за 2018.г. и Програм рада за
2019.г. Центра за социјални рад „Ковачица“ Ковачица,
усвојен на седници Управног одбора Центра за социјални
рад „Ковачица“ Ковачица дана 09.04.2019.г.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Дома културе „3. октобар“ Ковачица за 2018. годину

Члан 2.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.

60.

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Дома културе „3. октобар“ Ковачица за 2018.
годину, усвојен на седници Управног одбора Дома културе
„3. октобар“ Ковачица дана 28.02.2019. године.

ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
63.

Члан 2.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.

На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Финансијског извештаја
Туристичке организације Општине Ковачица за 2018.
годину

61.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Дома културе „Доина“ Уздин за 2018. годину
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Дома културе „Доина“ Уздин за 2018. годину,
усвојен на седници Управног одбора Дома културе
„Доина“ Уздин дана 02.04.2019. године.

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Туристичке
организације Општине Ковачица за 2018. годину, усвојен
на седници Управног одбора Туристичке организације
Општине Ковачица дана 22.01.2019. године.
Члан 2.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
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64.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Општинске библиотеке Ковачица за 2018. годину
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Општинске библиотеке Ковачица за 2018. годину,
усвојен на седници Управног одбора Општинске
библиотеке Ковачица дана 26.02.2019. године.
Члан 2.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
65.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја
Галерије наивне уметности Ковачица за 2018.г.
I.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски
извештај Галерије наивне уметности Ковачица за 2018.
годину, усвојен на седници Управног одбора Галерије
наивне уметности Ковачица дана 22.01.2019. године.
II.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
66.
На основу члана 40. Статута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“, бр. 2/19),
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана
25.06.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
o усвајању Информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма
пословања ЈП, друштава капитала и других облика

25. jun 2019.

организовања на која се примењује Закон о јавним
предузећима а чији је оснивач Скупштина општине
Ковачица за период од 01.01.2019.г. до 31.03.2019.г.
I.
У С В А Ј А С Е Информацијa о степену
усклађености планираних и реализованих активности из
програма пословања ЈП, друштава капитала и других
облика организовања на која се примењује Закон о јавним
предузећима а чији је оснивач Скупштина општине
Ковачица за период од 01.01.2019.г. до 31.03.2019.г.
II.
Закључак објавити у „Службеном листу Општине
Ковачица“.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-37/19-01
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дана, 25.06.2019.г.
Златко Шимак, с.р.
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SADRŽAJ
Skupština opštine
ODLUKА O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE KOVAČICA ZA 2018. GODINU
O D L U K А O ZADUŽIVANJU OPŠTINE KOVAČICA RADI ULAGANJA U KAPITALNE
INVESTICIJE U 2019. GODINI
О Д Л У КА О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОДНОСНО ПОКРИЋУ ГУБИТКА
Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊАПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА ЗА 2019. И 2020.г.
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ИДВОР
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ КОВАЧИЦА
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Месне заједнице Дебељача за
2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Месне заједнице Ковачица за
2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Месне заједнице Црепаја за
2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Месне заједнице Уздин за 2018.
годину
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Месне заједнице
Падина за 2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Месне заједнице Самош за
2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Месне заједнице Идвор за 2018.
годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Михајло
Пупин“ Идвор за 2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Јожеф Атила“
Дебељача за 2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Михал Бабинка“
Падина за 2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Владимир М.
Фијат“ Самош за 2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Мита Живков Лала“ Црепаја за 2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „3. октобар“
Ковачица за 2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Доина“ Уздин
за 2018. годину
Закључак o усвајању Извештаја о раду, Извештаја о финансијском пословању за 2018.г. и
Програма рада за 2019.г. Центра за социјални рад „Ковачица“ Ковачица
Закључак о усвајању Финансијског извештаја Туристичке организације Општине Ковачица за
2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Општинске библиотеке
Ковачица за 2018. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Галерије наивне уметности
Ковачица за 2018.г.
Закључак o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања ЈП, друштава капитала и других облика организовања на која
се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Ковачица за
период од 01.01.2019.г. до 31.03.2019.г.
Izdavač: SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA, Odgovorni urednik: Dipl.prav. Dušanka Aleksić
Telefon: 661-122, lokal 109. Pretplata: Opštinska uprava SO Kovačica,
Žiro račun 840-52640-27 NBS Uprava za trezor Pančevo
Slog i štampa: D.o.o. Shirka, Padina.

25. jun 2019.
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