
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XVIII  БРОЈ 25 КОВИН, 28. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

  
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
273. 

 
На основу члана 69. Закона о буџет-

ском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исп., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 
60.став 1. тачка 25. Статута општине Ковин 
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и 
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету општи-
не Ковин за 2020. годину („Сл.лист општине 
Ковин“ бр. 11/2019, 10/2020 и 23/2020)  

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ КО-
ВИН,  д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске ре-

зерве буџета општине Ковин, утврђених Од-
луком о буџету општине Ковин за 2020. го-
дину, раздео 4. Општинска управа, Програм 
15- Локална самоуправа -програмска класи-
фикација 0602, Програмска активност –Теку-
ћа буџетска резерва- програмска класифика-
ција 0602-0009, функционална класификаци-
ја 160, позиција 188, економска класифика-
ција 499- ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в а ј 
у  се  средства у износу од 7.000,00 динара, у 
корист директног корисника Скупштина 
општине Ковин, за исплату плата за за-
послене. 

 
 Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 1. Скупшти-
на општине  Ковин, Програм 16. –Политички 
систем локалне самоуправе (програмска кла-
сификација 2101), Програмска активност- 

Функционисање Скупштине (класификација 
2101-0001), функционална класификација 
111 - Извршни и законодавни органи, на по-
зицији 1, економска класификација 411-Пла-
те, додаци и накнаде запослених износ 6.500 
динара и позиција 2, економска класифика-
ција 412-Социјални доприноси на терет пос-
лодавца износ 500 динара. Укупан износ од 
7.000 динара распоређује се на извор 01-
Приходи из буџета.  

 
Члан 3. 

Одељење за буџет и финансије Оп-
штинске управе Ковин извршиће измене у 
финансијском плану Скупштине општине 
Ковин за 2020.годину. 

              
Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном до-
ношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 400-38/2020-II од 28. децембра 2020. 

године 
                                                                              

                      ПРЕДСЕДНИЦА  
                    Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
274. 
 
 На основу члана 20. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник РС“ број 
24/11), члана 3. и 4. Одлуке о правима и услу-
гама социјалне заштите на територији оп-
штине Ковин ( “Службени лист општине Ко-
вин” број 18/2015), члана 46. Закона о локал-
ној самоуправи (“Службени гласник РС“ број 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18), и члана 60. Статута општине Ковин 
(“Службени лист општине Ковин” број 
1/2019 и 10/2019),  
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 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
23.12.2020. године, донело је 
 

П Р О Г Р А М  
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

У ОПШТИНИ КОВИН 
 ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

 Програм унапређења социјалне заш-
тите у општини Ковин за 2021. годину, (у да-
љем тексту: Програм), обухвата мере и ак-
тивности пружања подршке и помоћи поје-
динцу и породици ради побољшања, односно 
очувања квалитета живота, отклањања или 
ублажавања разлика неповољних животних 
околности, као и стварање могућности за са-
мосталан живот у друштву, у складу са Зако-
ном о социјалној заштити и Одлуком о пра-
вима и услугама социјалне заштите на тери-
торији општине Ковин. 
 

II 
 У складу са Одлуком о правима и ус-
лугама социјалне заштите на територији оп-
штине Ковин утврђене су следеће приори-
тетне групе: 
 1. Стара лица, 
 2. Особе са инвалидитетом, 
 3. Деца и млади, 
 4. Породице, 
 5. Сиромашни и незапослени, 
 6. Роми, 
 7. Избегла и интерно расељена лица. 
 

III 
 Циљеви програма су: 

1. Унапређење постојећих и развија-
ње нових услуга социјалне заштите у општи-
ни Ковин за 2021. години; 

2. Побољшати квалитет живота ста-
рих и болесних особа пружањем високо ква-
литетних услуга неопходних за обављање ос-
новних дневних потреба пружањем помоћи у 
кући; 

3. Побољшати квалитет живота мла-
дих и деце обезбеђивањем услова за школо-
вање пружањем једнократних могућности 
(регресиран превоз за ученике средњих шко-
ла, набавке школског прибора и опреме за 
децу из материјално угрожених породица); 

4. Подршка локалној услузи осамо-
стаљивања особа са инвалидитетом и услуга 
личног пратиоца као додатна образовна, со-
цијална и здравствена подршка детету и 
ученику; 

5. Унапређење положаја маргинали-
зованих друштвених група са циљем пове-
ћања степена њихове социјалне укључености 
у локалну заједницу; 

6. Подршка и помоћ за најугроженије 
породице избеглих и интерно расељених 
лица, азиланата и лица из процеса реадмисије 
која се остварује кроз мере и активности По-
вереништва за избеглице општине Ковин, а у 
складу са повереним пословима Комесери-
јата за избеглице и миграције Републике Ср-
бије. 

 
 

IV 
 Сврха наведених активности је да се 
обезбеди директна подршка одређеним циљ-
ним групама и то: деце и младима (са или без 
родитељског старања), са проблемима у по-
нашању, у сукобу са родитељима / старате-
љима или заједницом; породици у кризи; 
особама са интелектуалним сметњама за пру-
жање подршке и задовољавању социјалних 
потреба и одраслим и старијим лицима чије 
благостање, безбедност и продуктиван живот 
у друштву су угрожени ризицима услед ста-
рости, инвалидитета, болести и других жи-
вотних околности. 
 Развијањем саветодавно терапијских 
и социјално едукативних услуга: интензив-
них услуга подршке породици која је у кри-
зи; саветовања и подршке родитељу, храни-
тељу и усвојитељу, подршка породици која 
се стара о свом детету или одраслом члану 
породице са сметњама у развоју и саветовање 
и подршка у случајевима насиља у породици. 

 
V 

 Средства за реализацију активности 
из овог програма обезбеђена су Одлуком о 
буџета општине Ковин за 2021. годину, у об-
ласти пружања услуга социјалне заштите 
предвиђених са раздела 4. Општинска упра-
ва, Програм 11 - Социјална и дечија заштита 
- програмска класификација 0901, Програ-
мска активност-Дневне услуге у заједници 
0901-0003, функционална класификација 070, 
економска класификација 472-Накнаде за 
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социјалну заштиту из буџета;Програм 11 – 
Социјална и дечија заштита - програмска 
класификација 0901, Програмска активност-
Подршка реализација програма Црвеног кр-
ста 0901-0005, функционална класификација 
090, економска класификација 481-Дотације 
невладиним организацијама; Програм 1 – 
Становање, урбанизам и просторно планира-
ње - програмска класификација 1101, Про-
грамска активност -Откуп сеоског домаћин-
ства за избегла, ИРЛ и повратнике по спора-
зуму о реадмисији 1101-4002, функционална 
класификација 060, економска класификација 
472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета; 
Програм 3 – Локални економски развој – 
програмска класификација 1501, Програмска 
активност -Доходовне активновности за из-
бегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о 
реадмисији 1101-4003, функционална класи-
фикација 050, економска класификација 472- 
Социјална заштита некласификована на дру-
го место; Програм 1 – Становање, урбанизам 
и просторно планирање - програмска класи-
фикација 1101, Програмска активност – До-
дела грађевинског материјала за избегла, 
ИРЛ и повратнике по споразуму о реадми-
сији 1101-4003, функционална класификаци-
ја 060, економска класификација 472-Накна-
де за социјалну заштиту из буџета; 
Програм 9 – Основно образовање и васпита-
ње - програмска класификација 2002, Про-
грамска активност- Унапређење образовања 
Рома 2001-4002, функционална класификаци-
ја 960, економска класификација 472-Накна-
де за социјалну заштиту из буџета; Програм 3 
– Локални економски развој - програмска 
класификација 1501, Програмска активност- 
Унапређење запошљавања Рома 1501-4002, 
функционална класификација 050, економска 
класификација 472-Социјална заштита некла-
сификована на друго место; Програм 11 – 
Социјална и дечија заштита - програмска 
класификација 0901, Програмска активност-
Унапређење здравствене здравствене и соци-
јалне заштите Рома 0901-4001, функционална 
класификација 090, економска класификација 
472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета; 
Програм 1 – Становање, урбанизам и просто-
рно планирање - програмска класификација 

1101, Програмска активност- Унапређење 
становања Рома 1101-4001, функционална 
класификација 060, економска класификација 
472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета; 
Програм 11 - Социјална и дечија заштита - 
програмска класификација 0901, Програмска 
активност- Дневни боравак лица са сметњама 
у развоју 0901-4002, функционална класифи-
кација 090, економска класификација 472-
Накнаде из буџета за децу и породицу; Про-
грам 11 - Социјална и дечија заштита – про-
грамска класификација 0901, Програмска ак-
тивност-Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 0901-0001, функционална класифи-
кација 070, економска класификација 472-
Накнаде за социјалну заштиту из буџета; 
Програм 11 - Социјална и дечија заштита - 
програмска класификација 0901, Програмска 
активност-Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте смештаја 0901-
0002, функционална класификација 070, еко-
номска класификација 472-Накнаде за соци-
јалну заштиту из буџета; Програм 11 – Соци-
јална и дечија заштита - програмска класифи-
кација 0901, Програмска активност-Подршка 
деце и породици са децом 0901-0006, фун-
кционална класификација 070, економска 
класификација 472-Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета; Програм 9 – Основно 
образовање и васпитање - програмска класи-
фикација 2002, Програмска активност-Фун-
кционисање основних школа 2002-0001, фун-
кционална класификација 912, економска 
класификација 463-Трансфери осталим ниво-
има власти;  у укупном износу од 94.549.424 
динара. 
 

VI 
Овај Програм ће се објавити у 

"Службеном листу општине Ковин". 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 55-5/2020-III од 23. децембра 2020. 
године 

               
                               ПРЕДСЕДНИЦА  
                  Сања Петровић, дипл. дефектолог 
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275. 
 

На основу члана 60. став 1. тачка 29. Статута општине Ковин  (“Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 1/2019 и 10/2019-исправка), а по захтеву Туристичке организације општине Ковин број: 98/2020 
од 01.12.2020.године , 
              ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  КОВИН, на  седници  одржаној   дана 30.12.2020. 
године, доноси   

Ц Е Н О В Н И К  
ЗАКУПА ВЕЗОВА НА ПРИСТАНИШТУ У КОВИНСКОМ ДУНАВЦУ 

 
I 

Ширина 
пловила 
    -у метрима 

      1 дан                                            1 недеља     1 месец    6 месеци    1 година 

до 1,5-метара      840,00 3000,00 3600,00 8400,00 9600,00 
од 1,51 до 1,6 м 960,00 3360,00 4200,00 10.800,00 14.400,00 
од 1,61 до 1,7 м 1200,00 3600,00 4800,00 12.000,00 15.600,00 
од 1,71 до 1,8 м 1440,00 4200,00 5400,00 13.200,00 16.800,00 
од 1,81 до 1,9 м 1680,00 4800,00 6000,00 14.400,00 18.000,00 
од 1,91 до 2,0 м 1920,00 6000,00 7200,00 18.000,00 19.200,00 
од 2,1   до 3,0 м  2400,00 6600,00 9600,00 22.800,00 19.800,00 
више од 3,0 м 3600,00 7200,00 12.000,00 30.000,00 20.400,00 

 
 ПРИСТАЈАЊЕ ПУТНИЧКОГ БРОДА до 2 часа - 4.800,00 
 СВАКИ НАРЕДНИ ЗАПОЧЕТИ САД ………… - 1.200,00 
 

II 
 Закупнина за уговоре о закупу везова који су закључени на годину дана плаћа се 20% 
приликом закључења уговора, а преостали део закупнине у четири једнаке рате. Закупнина за 
уговоре о закупу везова који су закључени на период краћи од годину дана плаћа се у целости 
приликом закључења уговора. 
 Закупнина се уплаћује на уплатни рачун општине Ковин број: 840-742155843-80, са 
позивом на број 29-217. 
 

III 
 Уговор о закупу везова закључује Туристичка организација општине Ковин са сваким 
појединачним закупцем. 
 

IV 
 Доношењем овог Ценовника престаје да важи Ценовник о закупу везова на пристану у 
ковинском Дунавцу, број 38-383/2017-III од 17.10.2014. године, са изменом ценовника заведеном 
под истим бројем од 24.10.2017. године. 
 

V 
 Овај ценовник ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у “Службеном 
листу општине Ковин“, а примењиваће се од 01.01.2021. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
   Број: 38-405/2020-III  од 30. децембра 2020. године 

 
                                                             ПРЕДСЕДНИЦА 

                                                                Сања Петровић дипл.дефектолог 



28. Децембар 2020. године                 С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                   Страна 5 Број 25 
 
 

 

 

276. 
 

На основу члана 69. Закона о буџет-
ском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019  и 
149/2020), члана 60.став 1. тачка 25. Статута 
општине Ковин («Сл.лист општине Ковин», 
бр. 1/2019 и 10/2019), и члана 17. Одлуке о 
буџету општине Ковин за 2020. годину („Сл. 
лист општине Ковин“ бр. 11/2019, 10/2020, 
20/2020 и 23/2020)  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ 
КОВИН,  д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске резер-

ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2020. годину, 
раздео 4. Општинска управа, Програм 15- 
Локална самоуправа -програмска класифика-
ција 0602, Програмска активност –Текућа бу-
џетска резерва- програмска класификација 
0602-0009, функционална класификација 160, 
позиција 188, економска класификација 499- 
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в а ј у  се  
средства у износу од 1.260.000 динара, у ко-
рист директног корисника Општинска уп-
рава Ковин, за недостајућа средства за из-
раду пројектне документације за санацију пу-
та Делиблато-Мрамораку износу од 
960.000,00 и за геодетске услуге у износу од 
300.000,00 . 

 
 Члан 2. 

Део средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 4. Општин-
ска управа Ковин, Програм 7. – Организација 
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
(програмска класификација 0701), Програ-
мска активност-Управљање и одржавање сао-
браћајне инфраструктуре (класификација 
0701-0001), функционална класификација 
451 - Друмски саобраћај, позиција 97, еко-

номска класификација 511-Зграде и грађеви-
ски објекти у  износу 960,000 динара.  

Преостали део средстава  распоређује 
се се у оквиру раздела 4. Општинска управа 
Ковин, Програм 1.– Становање, урбанизам и 
просторно планирање  (програмска класифи-
кација 1101), Програмска активност-Про-
сторно и урбанистичко планирање (класифи-
кација 1101-0001), функционална класифика-
ција 620 - Развој заједнице,позиција 32, еко-
номска класификација 424- Специјализоване 
услуге у износу 300.000 динара. Укупан из-
нос распоређује се на извор 01-Приходи из 
буџета.  

                                     
Члан 3. 

Средства се распоређују у оквиру 
Програма и финансијког плана изградње и 
уређивања грађевинског земљишта, расхода 
буџетских средстава комуналне потрошње и 
одржавања путева и улица на територији 
општине Ковин за 2020 годину. 

              
Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40- 116/2020-III од 23. децембра 2020. 
године 

 
                               ПРЕДСЕДНИЦА                                                                                                

Сања Петровић, дипл. дефектолог 
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