
Број 4 22.05.2015 “Службени лист општине Нова Црња“ Страна 161

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIV Нова Црња 22.05.2015. године Број: 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-1 
Дана: 19.05. 2015. године

34.На основу члана члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр.129/07 и 83/14) и 
члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине Нова 
Црња („Службени лист општине Нова Црња “ број 9/08 
и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 19.05. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ДОМА ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА ЗА 2014. 
ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду Дома здравља 

Српска Црња за 2014. годину, а који је донео директор 
Дома здравља Српска Црња под бројем 241 дана
07.04.2015. године.

Члан 2.
Извештај о раду Дома здравља Српска Црња за 

2014. годину чини саставни део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-2 
Дана: 19.05.2015. године

35 На основу члана члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 
83/14) и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ 
број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 19.05. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И 

ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НОВА 
ЦРЊ А“НОВА ЦРЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду и финансијски 

извештај Центра за социјални рад „Нова Црња“ Нова 
Црња за 2014. годину, а које је усвојио Управни одбор 
Одлукама број III 551 -94/15-2 и III 551-45/13-2 дана
12.03.2015. године .

Члан 2.
Извештај о раду и финансијски извештај 

Центра за социјални рад „Нова Црња“ Нова Црња за 
2014. годину чини саставни део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

Р ЕПУБ ЛИКА СР БИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА В ОЈВ ОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-3 
Дана: 19.05.2015. године

36 На основу члана члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр.129/07 и 
83/14) и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ 
број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 19.05.2015. године, донела је
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ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЦРВЕНОГ 
КРСТА НОВА ЦРЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду са финансијским 

извештајем Црвеног крста Нова Црња за 2014. годину, 
а који је донео секретар Црвеног крста под бројем 
25/2015 дана 25.02.2015. године.

Члан 2.
Извештај о раду са финансијским извештајем 

Црвеног крста Нова Црња за 2014. годину чини 
саставни део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-4 
Дана: 19.05.2015. године

37.На основу члана члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 
83/14) и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ 
број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 19.05. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И 

ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ „ЂУРА ЈАКШ ИЋ“ СРПСКА 

ЦРЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Народне библиотеке „Ђура Јакшић“ Српска 
Црња за 2014. годину, а који је усвојио Управни одбор 
под бројем I-07-01/2015 дана 21.01.2015. године.

Члан 2.
Извештај о раду и финансијском пословању 

Народне библиотеке „Ђура Јакшић“ Српска Црња за 
2014. годину чини саставни део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-5 
Дана: 19.05.2015. године

38. На основу члана члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 
83/14) и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ 
број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 19.05. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И 

ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛ ОВАЊУ 
СКТЦ- а „ ЂУРА ЈАК Ш ИЋ“ СРПСКА ЦРЊА ЗА 

2014. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању СКТЦ-а „Ђура Јакшић“ Српска Црња за
2014. годину, а који је усвојио Управни одбор под 
бројем 15/2015 дана 28.04.2015. године.

Члан 2.
Извештај о раду и финансијском пословању 

СКТЦ-а „Ђура Јакшић“ Српска Црња за 2014. годину 
чини саставни део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-6 
Дана: 19.05.2015. године

39 На основу члана члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 
83/14) и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ 
број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 19.05. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И 

ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ



Број 4 22.05.2015 “Службени лист  
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН ЗА 2014. 

ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Историјског архива Зрењанин за 2014. 
годину, а који је донео Управни одбор Одлуком број 
25/2015-4 дана 30.03.2015. године.

Члан 2.
Извештај о раду и финансијском пословању 

Историјског архива Зрењанин за 2014. годину чини 
саставни део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-7 
Дана: 19.05.2015. године

40. На основу члана члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 
83/14) и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ 
број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 19.05. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОБА ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду са финансијским 

извештајем Месне заједнице Тоба за 2014. годину, а 
који је донео Савет месне заједнице под бројем 
97/2015 дана 25.03.2015. године.

Члан 2.
Извештај о раду са финансијским извештајем 

Месне заједнице Тоба за 2014. годину чини саставни 
део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

општине Нова Црња“ Страна 163 
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-8 
Дана: 19.05.2015. године

41.На основу члана члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 
83/14) и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ 
број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 19.05. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 
МЕСНЕ ЗА.ТЕДНИТТЕ РАДОЈЕВО ЗА 2014. 

ГОДИНУ

Члан 1.
Усв аја се Изве штај о р аду са ф инансиј ским 

извештајем Месне заједнице Радојево за 2014. годину, 
а који је донео Савет месне заједнице под бројем 
27/2015 дана 30.03.2015. године.

Члан 2.
Извештај о раду са финансијским 

извештајем Месне заједнице Радојево за 2014.годину 
чини саставни део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-9 
Дана: 19.05.2015. године

42. На основу члана члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 
83/14) и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ 
број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 19.05. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАТАЊУ ИЗВЕШТАТА О РАДУ СА 

ФИНАНСИТСКИМ ИЗВЕШТАТЕМ МЕСНЕ 
ЗАТЕДНИЦЕ СРПСКА ЦРЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду са финансијским 

извештајем Месне заједнице Српска Црња за 2014. 
годину, а који је донео Савет месне заједнице под 
бројем 40-05/15 дана 30.04.2015. године.
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Члан 2.

Извештај о раду са финансијским 
извештајем Месне заједнице Српска Црња за 2014. 
годину чини саставни део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-10 
Дана: 19.05.2015. године

43 На основу члана члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 
83/14) и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ 
број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 19.05. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАТАЊУ ИЗВЕШТАТА О РАДУ СА 

ФИНАНСИТСКИМ ИЗВЕШТАТЕМ МЕСНЕ 
ЗАТЕДНИЦЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду са финансијским 

извештајем Месне заједнице Нова Црња за 2014. 
годину, а који је донео Савет месне заједнице под 
бројем 53/15 дана 08.05.2015. године.

Члан 2.
Извештај о раду са финансијским 

извештајем Месне заједнице Нова Црња за 2014. 
годину чини саставни део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-11 
Дана: 19.05.2015. године

44 На основу члана члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 
83/14) и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине

општине Нова Црња“ Страна 164 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ 
број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 19.05. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАТАЊУ ИЗВЕШТАТА О РАДУ СА 

ФИНАНСИТСКИМ ИЗВЕШТАТЕМ МЕСНЕ 
ЗАТЕДНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВО ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду са финансијским 

извештајем Месне заједнице Александрово за 2014. 
годину, а који је донео Савет месне заједнице под 
бројем 14/015 дана 12.05.2015. године.

Члан 2.
Извештај о раду са финансијским 

извештајем Месне заједнице Александрово за 2014. 
годину чини саставни део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-12 
Дана: 19.05.2015. године

45 На основу члана члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 
83/14) и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ 
број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 19.05. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАТАЊУ ИЗВЕШТАТА О РАДУ СА 

ФИНАНСИТСКИМ ИЗВЕШТАТЕМ МЕСНЕ 
ЗА.ТЕДНИЦЕ ВОТВОДА СТЕПА ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Извештај о раду са финансијским 

извештајем Месне заједнице Војвода Степа за 2014. 
годину, а који је донео Савет месне заједнице под 
бројем 179 дана 05.05.2015. године.

Члан 2.
Извештај о раду са финансијским извештајем 

Месне заједнице Војвода Степа за 2014. годину чини 
саставни део овог закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.
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Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-13 
Дана: 19.05.2015. године

46.На основу члана 60. став 1. тачка 9. у вези са 
чланом 18. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
предузећима (“Сл.гласник РС“ број 119/12.116/13 и 
44/14) , члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС" , бр.129/07 и 83/14) и члана 41. став 1. 
тачка 27. Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња “ број 9/08 и 16/12), 
Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 
дана 19.05.2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШ ТАЈ О 

ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 
ИЗВЕШТАЈЕМ 

ЈКП  „8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА ЗА 2014. 
ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Извештај о 

пословању са финансијским извештајем ЈКП „8. 
Август“ Српска Црња за 2014. годину, а који је усвојио 
Надзорни одбор ЈКП „ 8. Август“ Српска Црња.

Члан 2.
Извештај о пословању са финансијским 

извештајем ЈКП „8.август“ Српска Црња за 2014. 
годину чини саставни део овог Закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном 

листу општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШ ТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-14 
Дана: 19.05.2015. године

47.Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 19.05. 2015. године, на основу члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 41. 
Статута општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“, број 8/09, 16/12), а у вези са

члано м 64 . З ако на о пољо пр ивр ед но м земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08- др . закон и 
41/09), донела је:

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШ ТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2015.ГОДИНУ 

Члан 1.
Одређује се Председник општине Нова Црња 

као орган надлежан за доношење Одлуке о 
расписивању јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Нова Црња, уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, а у складу са Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Нова Црња за
2015.годину

Члан 2.
Одређује се Председник општине Нова Црња, 

као надлежан орган, да на основу предлога Комисије за 
спровођење поступака јавног надметања, коју образује 
Општинско веће општине Нова Црња, донесе Одлуку о 
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Нова Црња, уз 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде.

Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се и на 

пољопривредно земљиште у државној својини које је, 
у складу са посебним законом, одређено као 
грађевинско земљиште, а користи се за пољопривредну 
производњу до привођења планираној намени, као и на 
пољопривредне објекте у државној својини.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Нова 
Црња “.

О б р а з л о ж е њ е

I  -  Правни основ за доношење одлуке
Правни основ за доношење Одлуке о 

одређивању надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Нова Црња садржан је 
у одредби члана 41. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“, број 8/09, 
16/12), којим је прописано да Скупштина општине 
Нова Црња, у складу са законом доноси прописе и 
друге опште као и појединачне акте, а у вези одредбе 
члана 64. Закона о пољопривредном земљишту којим је 
прописано да одлуку о расписивању јавног огласа и 
одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини доноси надлежни орган јединице 
локалне самоуправе на чијој територији се налази 
пољопривредно земљиште у државној својини, уз
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сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде.

II -  Разлози за доношење одлуке
Одредбама члана 60. Закона о пољопривредном 

земљишту одређено је да пољопривредним земљиштем 
у државној својини располаже и управља држава преко 
Министарства, а да се пољопривредно земљиште у 
државној својини користи према годишњем програму 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта који доноси надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, а одредбом члана 91. став 2 да ће 
се до доношења пољопривредних основа Републике, 
односно аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе заштита, уређење и коришћење 
пољопривредног земљишта вршити на основу 
годишњих програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта који се доносе у складу са 
овим законом.

Одредбом члана 64. став 1 Закона о 
пољопривредном земљишту прописано је да се 
пољопривредно земљиште у државној својини даје у 
закуп јавним оглашавањем, а ставом 3 да одлуку о 
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој 
територији се налази пољопривредно земљиште у 
државној својини, уз сагласност Министарства.

Како овим одредбама, а ни једном другом 
одредбом Закона о пољопривредном земљишту, није 
прецизно одређен који је то орган јединице локалне 
самоуправе надлежан за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, у циљу успешног спровођења Закона о 
пољопривредном земљишту, израдило је брошуру 
„Програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта и поступак давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини“, која 
је намењена локалним самоуправама као помоћ у 
спровођењу поступка доношења годишњих програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта и давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини, у којој су садржани предлози свих 
правних аката које оне треба да усвоје.
Између осталог, ова публикација упућује, да 
скупштина јединице локалне самоуправе донесе 
одлуку којом ће се одредити председник општине, 
односно градоначелник града, као орган надлежан за 
доношење одлуке о расписивању јавног огласа за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, уз сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине/града и којом ће се председник општине, 
одредити, као надлежан орган, да на основу предлога 
Комисије за спровођење поступака јавног надметања 
коју образује Општинско веће општине Нова Црња, 
донесе Одлуку о давању на коришћење без плаћања

накнаде пољопривредног земљишта у државној 
својини, као и Одлуку о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији, уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Ово правно решење је прихваћено од стране 
већине јединица локалне самоуправе које су донеле 
или су у поступку доношења Програма.

I I I  -  Образложење појединачних 
предложених решења

Чланом 1. ове одлуке предложено је да се 
одреди председник општине Нова Црња, као орган 
надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног 
огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Нова Црња, 
уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, а у складу са Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Нова Црња. 
Приликом предлагања председника општине, као 
органа надлежог за доношење ове одлуке, поред 
упутства Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, имало се у виду да је Одлука о 
расписивању јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине појединачни правни акт, а не 
општи.

Како је одредбом члана 46. став 1 тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07) и одредбом члана 41. Статута 
општине Нова Црња прописано да се Општинско веће 
стара о извршавању поверених надлежности из оквира 
права и дужности Републике, чланом 2. предложено је 
да председник општине, као надлежан орган, на основу 
предлога Комисије за спровођење поступака јавног 
надметања коју образује Општинско веће општине 
Нова Црња, донесе Одлуку о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Нова Црња уз сагласност 
Министарства.

Чланом 3. предложено је да се одредбе члана 1. 
и 2. ове одлуке односе и на пољопривредно земљиште 
у државној својини које је у складу са посебним 
законом, одређено као грађевинско земљиште, а 
користи се за пољопривредну производњу до 
привођења планираној намени, као и на 
пољопривредне објекте у државној својини, јер је 
одредбом члана 62. став 1 Закона о пољопривредном 
земљишту прописано да пољопривредно земљиште у 
државној својини, као и земљиште из члана 3. овог 
закона, тј. пољопривредно земљиште које је у складу са 
посебним законом одређено као грађевинско земљиште 
до привођења планираној намени, може се дати у 
закуп, ако је Годишњим програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта предвиђено за 
давање у закуп.
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Чланом 4. предложено је да ова одлука ступа на 

снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Нова Црња “.

I V  - Финансијска средства
За реализацију Одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији општине Нова Црња нису потребна 
финансијска средства.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-15 
Дана: 19.05.2015. године

48.Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 19.05.2015. године, на основу члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 41. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 
Црња“, број 8/09, 16/12), у вези чланова 37., 38. и 39. 
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 
88/2013 и 105/2014) и члана 99. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 
81/2009 , 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 
98/2013, 132/2014 и 145/2014), донела је:

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ 

ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА 
ОПШ ТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Одређује се Општинско веће општине Нова 

Црња као орган надлежан за обављање послова правне 
заштите имовинских права и интереса општине Нова 
Црња у смислу одредаба чланова 37., 38. и 39. Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 
105/2014) и члана 99. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 , 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014 и 145/2014), које се односе на прибављање и 
располагање непокретностима и земљиштем у јавној 
својини Општине Нова Црња.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Нова 
Црња “.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-18 
Дана: 19.05.2015. године

49 На основу члана 42.став 6. Закона о 
ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр.
111/09,92/11 и 93/12) и члана 32. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07 и 83/14), Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.05 .2015 . године , доноси

РЕШ ЕЊЕ
О РАЗРЕШ ЕЊУ ЧЛАНА ОПШ ТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
НОВА ЦРЊА

I
Разрешава се члан Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији општине Нова Црња 
, Бекан Др. Димитрије,представник Дома здравља 
Српска Црња.

II
Ово Решење објавиће се у “ Службеном листу 

општине Нова Црња“.
Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-19 
Дана: 19.05.2015. године

50.На основу члана 42.став 6. Закона о 
ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 
111/09,92/11 и 93/12) и члана 32. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07 и 83/14), Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.05.2015.године, доноси

РЕШ ЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНА ОПШ ТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
НОВА ЦРЊА

I
Поставља се за члана Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији општине Нова Црња 
,Вучуревић-Ђукин Др. Даница, представник Дома 
здравља Српска Црња.

II
Ово Решење објавиће се у “ Службеном листу 

општине Нова Црња“.
Председник СО 
Ранко Брборић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Скупштина општине
Број: II-06-8/15-16 
Дана: 19.05.2015. године

51.На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", 
бр. 10/2013 и 142/2014), Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике 
руралног развоја ("Сл. гласник РС", бр. 24/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/2014) и члана 41. Статута општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16//12), Решења о 
давању претходне сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Нова Црња за 2015.годину, Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
Републике Србије број: 320-00-03239/2015-09 од 21.04.2015. године, Скупштина општине, на седници оржаној дана
19.05.2015. године, доноси:

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШ ТИНЕ НОВА ЦРЊА

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Географске и административне карактеристике

Општина Нова Црња се налази у североисточном делу Србије, односно источном делу Војводине уз границу са 
Румунијом, односно Европском Унијом, са којом је повезана међународним граничним прелазом Српска Црња. 
Административно припада средњобанатском округу и простире се на 273 km2. Спада у ред мањих општина у Србији и 
Војводини, а граничи се са општином Кикинда на западу и северозападу, са општином Житиште на југу, док њена 
североисточна граница чини део државне границе са Румунијом. У општини Нова Црња налази се шест насеља: 
Александрово, Војвода Степа, Нова Црња, Радојево, Српска Црња и Тоба. Главна одредница положаја је близина 
границе са Румунијом до које се са територије Општине стиже државним путем I Б реда, бр. 12.

Природни услови и животна средина

Рељеф

Рељеф општине Нова Црња има равничарско обележје. Разлика између највише и најниже тачке је 5,5 m, а просечна 
надморска висина терена је 78 метара. Општина својим највећим делом лежи у итебејској депресији, а мањим на 
вишим теренима лесне терасе.

Лесно-песковита греда се простире правцем североисток-југозапад средином општинске територије. Због угрожености 
од високих подземних вода, већина насеља општине Нова Црња (Александрово, Војвода Степа, Нова Црња и Српска 
Црња) и државни пут I Б бр.12 су изграђени управо на поменутој греди. Греда представља део банастке лесне терасе, 
са надморском висином 80-83 метра, која се благо спушта и утапа у Итебејску депресију. Најшира је код Банатског 
Двора на југу и северно од Српске Црње.

Клима

Климатске карактеристике општине Нова Црња сврставају је у умерено континенталну област. Просечна вредност 
средње годишње температуре ваздуха износи 10,90C. Наизразитији ветар је кошава, који има југоисточни правац и 
најчешће се појављује крајем јесени и почетком лета. Доноси ведро и суво време. Северозападни ветар је други по 
учесталости. Он дува у топлијем делу године и доноси облачно време и падавине. Други ветрови су све слабије
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учестали следећим редом: јужни, северни, североисточни, западни, југозападни и источни. Тишине су на 1000 мерења 
годишње просечно регистроване 67,5 пута.

Просечна годишња количина излученог воденог талога, према метеоролошкој станици Кикинда, која израчуната за 
период 1948-2000. износи 558 mm (Метеоролошки годишњаци, 1948-2000).

Хидрографија

Територија општине Нова Црња је богата у подземним, а сиромашна у површинским воденим токовима. Фреатске 
воде су главни узрочници великих поплава, нарочито током периода изливања веће количине падавина. Оне се хране 
и високим водама Бегеја, као и притицањем воде из виших лесних терена Румуније (Богдановић, Марковић, 2005). 
Највиши део општине се налази на песковито-лесној греди и на њој су позиционирана четири насеља: Српска Црња, 
Војвода Степа, Нова Црња и Александрово. Западно и источно од ње су делови Итебејске депресије и они 
представљају део поплавних терена североисточног Баната. Подземне воде су усмерене ка средишњим деловима ове 
депресије, односно ка отицању Бегеја. Високе фреатске воде негативно утичу на квалитет приноса или потпуно 
уништавају засејане културе. Канали за одводњавање имају малу апсорпциону моћ, преспоро гравитационо отицање и 
мали број црпних станица, те им је функција редукована на минимум.

Насеља општине Нова Црња се водом снабдевају водом артешких издани, нарочито из четвртог и петог хоризонта 
који се налазе на дубинама од 160 до 240 метара. Зона храњења артешких вода се налази у планинским подручјима 
Карпата и Алпа (Дукић, 1963).

Површинске воде чине два значајнија канала и неколико мањих бара и вештачких језера. Предратни канал Итебеј- 
Српска Црња је широк 3 m и има просечну дубину од 2 m. Својим рачвањем пролази кроз атаре свих насеља општине 
Нова Црња, осим Тобе. Други канал је прокопан од Старог Бегеја и правцем југозапад-североисток се протеже кроз 
атар Честерега, Банатског Карађорђева и Александрово (Топографска карта, 1983а,б,в,г). Он прихвата вишак воде 
поменутих насеља и Тобе. За водоснабдевање бивше фабрике шећера у Новој Црњи ископан је крак канала Нови 
Бечеј-Кикинда, који чини део Канала Дунав-Тиса-Дунав. Његове димензије су веће, ширина му је 12 m, а дубина 4 m. 
Он потенцијално може имати пловидбену функцију.

На месту некадашње ,јамуре“, настале услед вађења земље за потребе изградње кућа, формирано је вештачко језеро 
код Александрова. Уређењем, порибљавањем и пошумљавањем околине, језеро је постало значајан рекреациони пунк 
у општини Нова Црња. Водом се снабдева из артешког бунара, те је њен квалитет адекватан за купање (Бајић, 1984).

Друга већа ,јамура“ лоцирана је западно од Нове Црње. Њена дубина се креће од 2 до 5 m. И у другим насељима 
општине постоје „јамуре“, али су површински мање и садрже воду само током влажног периода.

Биодиверзитет

Иницијална вегетација општине Нова Црња била је степска панонска вегетација, али је она на 95% површине 
замењена разноврсним културним биљем. Међу њиме доминирају жита, индустријско биље, воће и поврће. 
Самоникла биљна вегетација се задржала поред путева и канала, у мањим депресијама, барама и на слатинастим 
површинама. Чине је штир, чичак, коприва, зубача, булка, хајдучка трава, троскот, паламида, камилица и др. На 
мањим слатинастим површинама заступљене ниске траве и коровске биљке. Барску вегетацију представљају сита, 
рогоз, шевар, дрезга, трска и друге. Шумске површине су на територији општине Нова Црња у значајном обиму 
искрчене. Бајић (1984) је писао да их је у то време било на око 100ha. Мањи делови шумских површина се још могу 
наћи североисточно од Велике хумке у атару Војводе Степе, јужно и југоисточно од Александрова, у југозападном, 
јужном и источном делу атара Српске Црње.

Сва природна добра Општине Нова Црња заштићена су статусом Споменик природе: група стабала копривића (Celtis 
occidentalis) у Српској Црњи, састојина питомог ораха (Juglans regia) у парку око каштела у близини Румунске 
границе, храст лужњак (Quercus robur L.) у Новој Црњи и софора (Sophora japonica) у Новој Црњи

Педолошки покривач

Топографску површину општине Нова Црња изграђују земљишта настала распадањем седиментних стена, леса и 
алувијалних наноса. По заступљености, највеће површине, на преко . општинске територије, прекривене су ритском 
црницом и њеним варијететима, као што су: ритска црница бескарбонатна (45,5%), ритска црница карбонатна (25,3%) 
и тешка ритска црница и смоница (7,9%). Поред њих присутни су и ливадска црница карбонатна (16,5%) и чернозем 
карбонатни на лесној тераси и са знацима оглејавања на лесу (4,8%) (Нејгебауер и др, 1971).

Површина општине је 27.300 хектара, од чега пољопривредно земљиште чини 24.750 хектара (90,66 %).
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Укупна обрасла шумска површина износи 333 хектара а пошумљено 8,16 ха ( извор: РЗС)

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ 

Демографске карактеристике и трендови

Територија општине Нова Црња се састоји од 6 месних заједница, односно 6 насеља.

Укупан број становника општине Нова Црња, по попису из 2011. године износи 10.272, који живе у 3886 домаћинства. 
Према полној структури, женска популација „симболично“ преовлађује, од укупног броја становника, 5107 чине 
мушкарци а 5165 жене. Сва насеља општине бележе значајан пад у броју становника у односу на попис из 
2002.године. Укупан број становника општине Нова Црња је у односу на 2002. годину мањи за 2.433 становника, 
односно 19,15%, што је више у поређењу са просеком на нивоу средњобанатске области (9,88%), а нарочито у 
поређењу са нивоом АП Војводине (4,87%) и просеком на нивоу Републике Србије (3,52%). Овај податак указује на 
забрињавајућу чињеницу о депопулацији Општине.

Села се карактеришу негативним природним прираштајем и одласком младих. Миграција становаништва се одвија из 
сеоских средина ка урбаним подручјима, већим градским центрима. Негативан тренд природног прирештаја је 
нарочито изражен у мање развијеним селима. Овде су остала углавном старачка домаћинства и сваке године се гаси 
приличан број ових домаћинстава.

Према попису из 2011. год., од укупног броја становника Општине, Срби чине око 67,39%, Мађари око 17,71%, Роми 
око 9,89%, док су остале националне припадности заступљене у знатно мањем проценту. Треба напоменути да је 
релативно значајан удео оних који се нису изјаснили (2,06%).

Просечна старост становника у општини Нова Црња, према подацима за 2012. год. је виша у односу на ниво за 
средњобанатску област (42,44 године) и републички ниво (42,23 године), а значајно виша у односу на ниво покрајине 
(41,83 године) и износи 43,00 године. Међутим, индекс старења становништва у Општини је виши само у односу на 
АП Војводину (119,64), али је зато нижи у односу на на Републику Србију (125,38) и средњобанатску област (125,87), 
а нарочито у односу и износи 124,92.

Образовна структура

Удео неписменог становништва старости 10 и више година у општини Нова Црња је (3,77%).

Према старосним групама, 33,52 % неписменог становништва у општини Нова Црња се налази у најстаријој групи (65 
и више година). Овакав резултат је очекиван, јер је тај део становништва провео своју младост у времену када 
описмењавање и похађање школе није било обавезно.

Образовна структура становника старости 15 и више година је следећа: Укупан број становника старости 15 и више 
године је 88,93 %. Без школске спреме 4,89 %, непотпуо основно образовање 18,37%, основно образовање 25,17, 
средње образовање 43,59 %, више образовање 3,29 %, високо образовање 4,28 %, непознато 0,38 %.

Диверзификација руралне економије

Укупан број незапослених лица, која су на евиденцији НСЗ на дан 14.10.2014. је 1700.

Укупан број запослених у Општини Нова Црња је 1129, од тога у правним лицима 961 а 168 су приватни 
предузетници и запослени код њих. У сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде, запослено је 91.

Рурална инфраструктура

Положај општине Нова Црња је периферни у односу на најважније државне центре и собраћајне коридоре, а то 
ублажава чињеница да је погранична општина. Наиме, гранични прелаз у Српској Црњи, преко кога се одвија друмски 
саобраћај, представља једну од основних веза наше земље са суседном Румунијом, чему се мора придати посебан 
значај за развој овог подручја, као и постојећим саобраћајним правцима са суседним општинама и ширим регионом 
преко државног пута I Б реда број 12 (Суботица -  Сомбор -  Оџаци - Бачка Паланка-Нови Сад -  Зрењанин -  Житиште - 
Нова Црња - државна граница са Румунијом ( гранични прелаз Српска Црња)), државног пута II А реда број 104 (Нови 
Кнежевац -  Банатско Аранђелово-Мокрин-Кикинда-Војвода Степа-Српски Итебеј-државна граница са Румунијом ( 
гранични прелаз Међа)), као и општинским путевима мањег саобраћајног значаја.
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Једно од стратешких опредељења за уређење подручја општине Нова Црња, је да саобраћај као врло важна просторна 
функција подстиче развој овог простора, како би Општина превазишла стање постојеће неразвијености.

У општини Нова Црња постоји само путни саобраћаја различитих хијерархијских нивоа.

У општини Нова Црња је изграђено 77 km путева, од чега је 70 km под савременим

коловозом. Од укупне дужине путева, 20 km чине магистрални путеви који су у потпуности под савременим 
коловозом. Магистрални правци покривају потез Зрењанин - Српска Црња (државна граница са Румунијом). 
Регионални путеви су дужине 36 km и у потпуности су под савременим коловозом. Локални путеви пружају се на 
дужини од 22 km, од којих је 15 km под савременим коловозом.

Државни путеви на територији Војводине који су у  непосредној или посредној вези са Општином Нова Црња

ОЗНАКА
пута

Опис путева

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I Б РЕДА

12 (Суботица -  Сомбор -  Оџаци - Бачка Паланка-Нови Сад -  Зрењанин -  Житиште 
- Нова Црња - државна граница са Румунијом ( гранични прелаз Српска Црња)),

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II А РЕДА

104 (Нови Кнежевац -  Банатско Аранђелово-Мокрин-Кикинда-Војвода Степа- 
Српски Итебеј-државна граница са Румунијом ( гранични прелаз Међа))

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II Б РЕДА

11Б-307 Башаид - Нова Црња

Извор: Уредба о категоризацији путева ("Службени гласник РС”, број 14/2012)

У општини Нова Црња сва насеља имају водовод.

Снабдевање водом врши се захватањем подземних вода из основног водоносног комплекса. Захватни објекти су 
бушени вертикални бунари којих активних на извориштима јавног водоснабдевања има 21 и 3 на локацијама микро 
водоводних заједница. У свим бунарима се налазе потапајуће пумпе капацитета 10-15 l/s. Резервоари за воду израђени 
су од челика. У Српској Црњи постоји водоторањ капацитета 200 m3, а у осталим насељима постоје хидрофорска 
постројења са челичним резервоарима капацитета од 5-10 m3.

Нова Црња

Снабдевање несеља водом врши се преко два бунара ( од којих је један у резерви -  није опремљен хидромашинском 
опремом ). На периферији насеља, у индустријском делу, постоје два изворишта за водоснабдевање бивше шећеране 
са 4 бунара у уљаре са 3 бунара.

Александрово

Снабдевање насеља водом за пиће обавља се каптирањем подземних вода основног водоносног комплекса са два 
бунара на крају насеља.

Војвода Степа

Насеље Војвода Степа снабдева се водом за пиће експлоатацијом подземних вода основног водоносног комплекса 
преко два бунара на изворишту у североисточном делу насеља.

Радојево

У Радојеву постоји нова водоводна мрежа. Снабдевање водом за пиће врши се преко једног бунара на изворишту на 
крају насеља.
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Снабдевање водом насеља обавља се експлоатацијом подземних вода основног водоносног комплекса преко два 
бунара на изворишту у северозападном делу насеља. Поред бунара за јавно водоснабдевање у насељу и на његовој 
периферији за индустријске потребепостоје још три изворишта.

Тоба

Насеље Тоба снабдева се водом за пиће експлоатацијом подземних вода основног водоносног комплекса преко једног 
бунара.

Према подацима надлежног комуналног предузећа - ЈКП "8.август", Српска Црња, у општини Нова Црња је 3886 
домаћинстава прикључено на водоводну мрежу, што представља 100 %. Укупна дужина водоводних цеви (примарна и 
секундарна мрежа) је 173 км. Укупна дужина водоводних азбестних цеви на територији општине је 60 км. Потрошња 
воде у домаћинствима је 250.000,00 м3 годишње, а у правним лицима 94.131,00 м3 годишње. Према подацима завода а 
статистику, укупна количина захваћене воде у општини Нова Црња је 459 000 m3.

Општина нема канализациону мрежу већ се отпадне воде испуштају у индивидуалне септичке јаме. Према подацима 
завода за статистику, укупна количина испуштених отпадних вода је 413000 м3.

Површинске воде изложене су деградацији, упуштањем отпадних индустријских и насељских вода, те је потребно 
решавати питање одвођења отпадних вода. На простору општине Нова Црња планирана је изградња сепарационих 
канализационих система, којима би се посебно одводиле фекалне отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне воде.

Управљање комуналним отпадом врши ЈКП "8.август" са седиштем у Српској Црњи. Према подацима овог предузећа, 
количина одвеженог комуналног отпада износи 6.975,38 м3 годишње.

У општини Нова Црња сва насеља имају пошту. Стање функционисања фиксне телефоније је задовољавајуће и у 
сталном је успону.

У неким насељима, на пример, Војвода Степа, телефонски носећи стубови су лошег квалитета, односно трули, 
искривљени, тако да се у условима лошијих временских прилика, јављају сметње у телефонским везама. Ово 
подразумева потребу за побољшавањем квалитета преноса телефонских импулса у складу са савременијим техничким 
достигнућима.

На основу званичних статистичких података, на територији општине Нова Црња има 3777 телефонских прикључака, 
што представља изузетно добру покривеност имајући у виду чињеницу да према статистичким подацима општина има 
укупно 3886 домаћинстава.

Развој електронско комуникационог система је условљен наставком изградње оптичког преносног кабла, уградњом 
дигиталних телефонских центара у свим насељима општине. Што се тиче АДСЛ интернета он је почео да се уводи у 
насељима општине Нова Црња, а у осталим местима се очекује у скорије време, што зависи од броја заинтересованих 
страна.

Мобилна телефонија функционише преко провајдера Телеком, Теленор и ВИП.

У Српској Црњи постоји радио станица, локалног карактера.

Такође, је битно истаћи да је за интернет систем у општини карактеристично да за сада функционише по АДСЛ 
систему у појединим насељима, док се у осталим насељима планира његово увођење и прикључење већег броја 
корисника у овај систем преноса.

Дистрибуцију електричне енергије на територији Општине обавља Електродистрибуција Зрењанин.

Дистрибутер природног гаса је ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне 
инфраструктуре на подручју обухвата општине, углавном задовољавају садашње потребе потрошача.

Када је у питању област здравства, поменућемо да на територији Општине постоји један Дом здравља, са седиштем у 
Српској Црњи, док се у осталим насељима здравствена заштита пружа у амбулантама. Број становника на једног 
лекара је 788.

Од установа социјалне заштите у општини постоји Центар за социјални рад са седиштем у Новој Црњи а број 
корисника социјалне заштите према подацима завода за статистику је 2069.

Када је у питању област образовања, на територији општине Нова Црња постоји 6 образовних установа.
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ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Пољопривредно земљиште

Према резултатима Пописа пољопривреде из 2012. године укупно коришћено пољопривредно земљиште износи 
22639 хектара. Од укупне површине коришћеног пољопривредног земљишта, 22211 ха чине оранице и баште. Према 
подацима Службе за катастар непокретности, према власничкој структури, највише пољопривредног земљишта 
припада приватним лицима 20122,0827 ha, у државном власништву је 2406,3163 ha, док је преостала површина у 
осталим облицима својине (извор: РГЗ). Од укупне површине која се налази у државној својини у закуп се издаје 
2391,5233 хектара. Површина од 14,7930 ha пољопривредног земљишта у државној својини није обухваћена закупом 
јер на терену није пољопривредно земљиштње а промена није спроведена у катастру.

Пољопривредно земљиште је у својини индивидуалних газдинстава и пољопривредних предузећа, од којих је велики 
број приватизован. Упркос изузетно тешкој ситуацији у којој се налазе сеоске Земљорадничке задруге, које су у 
стечају, и које у својини имају одређене површине пољопривредног земљишта, исте нису организоване у складу са 
потребама малих и средњих газдинстава те је неопходно подржати иницијативе за формирање задруга у срединама где 
не постоје или не функционишу.

Удео пољопривредног становништва у Општини је 41,3%.

Земљорадничке задруге представљају потенцијал за оживљавање пољопривреде, рурални и локални економски развој 
и омогућавају смањење миграција из сеоских подручја.

У општини Нова Црња приметна је недовољна покривеност површина изграђеним системима за наводњавање 
пољопривредних усева и вишегодишњих засада, наводњава се укупно 157 ха, од тога 34 ха оранице и баште а 123 ха 
воћњаци.

На територији општине Нова Црња регистровано је укупно 1605 пољопривредних газдинстава.

Највећа површина пољопривредног земљишта је под житима, 16048 ха, под индустријским биљем налази се засејано 
5187 хектара, под крмним биљем 697 хектара, под шећерном репом 213 хектара, поврћем, бостаном и јагодама 37 
хектара, махунаркама 7 хектара, кромпиром 3 хектара, а 19 хектара чине остали усеви и угари.

Пољопривредници располажу са 73 једноосовинска трактора, 1589 двоосовинских трактора, 175 комбајна и 7380 
прикључних машина.

Вишегодишњи засади

У општини Нова Црња воћњаци и виногради су симболично заступљени (око 0,1 % укупне површине). Укупна 
површина под воћњацима је 200 ха, од тога на 157 ха су плантажни а на 43 ха екстензивни воћњаци. Под виноградима 
је свега 7 хектара, од тога 1 ха чине сорте за вино са географским пореклом, 2 хектара сорте за јело и остале 4 хектара.

У сектору воћарства, на територији Општине Нова Црња најбројнији су засади под јабуком и то 62 хектара, затим 
шљивом 48 хектара, крушком 27 хектара, кајсијом 22 хектара, вишњом 18 хектара, под лешницима 12 ха, орасима 7 
хектара, брескве 1, купине 1, остало 2.

На територији општине послује предузеће “БИОСТАР” Војвода Степа, које се бави производњом и извозом воћа. 

Сточни фонд

Поред ратарства као доминатног облика пољопривредне производње, у одређеној мери је заступљено и сточарство, 
али далеко испод потенцијала које Општина има у овој области. У оквиру сточарства доминира узгој свиња, затим 
следи млечно говедарство, а остали облици производње су заступљени у мањој мери. У Општини не постоји кланица 
која би била заинтересована за подстицање производње меса, док у делу млечног говедарства, присутни су са 
откупним местима велика привредна друштва од којих највећи удео откупа имају А.Д „Имлек“, Београд и Д.О.О. 
„Дукат“, Палић .

Регистрована пољопривредна газдинства на територији Општине Нова Црња располажу са 2741 грла говеда, 2275 
оваца, 150118 живине, 8033 свиња, 460 коза и 1325 кошница пчела.

Механизација, опрема и објекти

Агротехничка опремљеност пољопривредних газдинстава је таква да пољопривредници општине Нова Црња 
располажу са укупно 9217 трактора, комбајна и прикључних машина. Од укупног броја располажу са 73
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једноосовинска трактора, 1589 двоосовинских трактора, 175 комбајна и 7380 прикључних машина ( берачи-251, 
плугови-1470, тањираче-630, дрљаче-687, сетвоспремачи-533, ротофрезе-11, растурачи минералног ђубрива-659, 
растурачи стајњака-53, сејалице-675, прскалице-712, приколице-1451, косилице-248.

Опрема и објекти за смештај стоке, складиштење стајњака, складиштење репроматеријала и финалних 
пољопривредних проивода:

Кошеви за кукуруз -  1506, Амбари -  14, Силоси -  21, Сушаре -  2, Објекти за силажу -  2, Објекти за смештај 
пољопривредних машина и опреме -  1087, Хладњаче -  1, Пластеници -  42, Објекти за смештај говеда -  712, Објекти 
за смештај свиња -  2248, Објекти за смештај кокошака носиља -  958, Објекти за смештај остале стоке -  348.

Радна снага

Укупно газдинстава 1605. 1373 газдинстава са 1-2 члана, 213 газдинстава са 3-4 члана, 13 газдинства са 5-6 чланова, 6 
газдинстава са 7 и више лица.

Ниво обучености: 697 управника (менаџера) са пољопривредним искуством стеченим праксом, 16 менаџера са 
курсевима из области пољопривреде, 145 менаџера са пољопривредном средњом школом, 596 менаџера са другом 
средњом школом, 41 менаџера са пољопривредном вишом школом или факултетом, 110 менаџера са другом вишом 
школом или факултетом, 104 менаџера који су похађали курсеве о пољопривреди у 2012. години.

Структура пољопривредних газдинстава

На територији општине Нова Црња регистровано је укупно 1605 газдинстава. Учешће газдинстава у укупном броју 
домаћинстава на подручју општине Нова Црња -  30,1% - 50%.

На основу резултата Пописа пољопривреде из 2012. године, структура пољопривредних газдинстава према величини 
коришћеног пољопривредног земљишта: 13 пољопривредних газдинстава је без земље, 315 газдинстава располаже са 
мање од 1 хектара пољопривредног земљишта, 157 газдинстава користи 1-2 хектара, 364 газдинстава користи 2-5 
хектара, 302 газдинства 5-10, 210 газдинстава користи 10-20 хектара, 82 газдинства 20-30 хектара, 74 газдинства 30-50 
хектара, 65 газдинстава 50-100 хектара и 23 газдинства користи више од 100 хектара.

Просечно коришћено пољопривредно земљиште по пољопривредном газдинству је 14,11 хектара.

Према попису из 2012. године општина Нова Црња спада у групу општина које имају од 1000 до 9999 условних грла. 
Структура пољопривредних газдинстава према броју условних грла: 1311 газдинстава има мање од 4 условних грла, 
188 има 5-9 условних грла, 53 располаже са 10-15 условних грла, 20 газдинстава има 15-19 условних грла, 29 
газдинстава има 20-49 условних грла, 3 газдинства има 50-99 условних грла и 1 газдинство има више од 500 условних 
грла.

Производња пољопривредних производа

Биљна производња у Општини Нова Црња обавља се на око 22639 хектара пољопривредних површина. Највеће је 
учешће ратарске производње, док је воћарство и виноградарство незнатно заступљено. Сточарство је у порасту у 
односу на ранији период.

Просечне приноси важнијих пољопривредних производа посебно оних који имају највећи значај за пољопривреду 
општине:

Највећи приноси су од пшенице и кукуруза. Принос од пшенице је 29449 тона, од чега је 7173 тона принос од 
привредних друштава и задруга а 22276 тона од породичних газдинстава.

Принос од кукуруза је 43727 тона, од чега је 5195 тона од привредних друштава и задруга а 38532 тоне од породичних 
газдинстава.

На другом месту је производња индустријског и повртног биља. Принос од шећерне репе је 8970 тона, од сунцокрета 
20153 тоне, пасуља 100 тона, кромпира 1964 тоне.

На трећем месту је производња крмног биља и то са следећим приносима: детелина 2572 тоне, луцерка 5574 тоне, 
ливаде (сено) 104 тоне, пашњаци 184 тоне.
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Од производње воћа и грожђа евидентирани су следећи приноси: од јабуке 2331 тона, шљиве 728 тона и грожђа 202 
тоне.

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника

На територији Општине Нова Црња постоји једна регистрована задруга, ЗЗ “Пласт” Српска Црња и једно удружење 
пољопривредника -  Удружење земљорадника општине Нова Црња „Црница“, са седиштем у Српској Црњи.

Трансфер знања и информација

Пољопривредна стручна служба Зрењанин, поред својих редовних активности, преко своје пољопривредне 
саветодавне службе, коју чине саветодавци из области ратарства и повртарства, сточарства, заштите биља и 
агроекономије пружају потпуно бесплатно стручне савете и информације о техничко-технолошким, комерцијално- 
тржишним, организационим и другим аспектима пољопривредне производње.

Савети месних заједница организују обуке, предавања и радионице на теме у области пољопривреде за које 
пољопривредници током године покажу највише интересовања.

Предавања се организују у сарадњи са пољопривредном стручном службом Зрењанин и другим институцијама.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

Табела 1. Мере директних плаћања

Редн
и

број

Назив мере Шифр 
а мере

Планиран 
и буџет за 

меру

(укупан 
износ по 
мери у
РСД)

Износ 
подстицај 

а по 
јединици 

мере 
(апсолутн 
и износ у 

РСД)

Износ 
подстицај 

а по 
кориснику 

(%)

(нпр. 30%, 
50%, 80%)

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан)

(РСД)

1. Кредитна
подршка

100.2 1.500.000,0
0

100

-

УКУПНО 1.500.000,00

Табела 2. Мере руралног развоја

Редн
и

број

Назив мере Шифр 
а мере

Планирани 
буџет за меру

(укупан износ по 
мери у РСД)

Износ 
подстицаја по 

кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%, 
80%)

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан)

(РСД)

1. Инвестиције у
физичка
средства
пољопривредн
их
газдинстава

101 1.500.000,00 30-90 150.000,00

УКУПНО 1.500.000,00



Број 4 22.05.2015 “Службени лист општине Нова Црња“ Страна 176

Табела 4. Табеларни приказ планираних финансијских средстава

Буџет Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за 
реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја

3.000.000,00

Планирана средства за директна плаћања 1.500.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 1.500.000,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике

Циљна група програма су физичка лица (носиоци и чланови регистрованих пољопривредних газдинстава.

Имајући у виду специфичност средине у којој се програм спроводи - добар географско-саобраћајни положај, добра 
путна инфраструктура за развој пољопривреде и привреде, здрава еколошка средина, као и изузетним ресурсима за 
развој сточарства, даљи развој пољопривреде ће се базирати на даљем развоју, организовању и модернизовању 
сточарске, и уопште пољопривредне производње, а са циљем подизања профитабилности у пољопривреди.

Појединим мерама биће омогућено олакшање у формирању мини кућних прерадних капацитета, што ће представљати 
подстрек за запошљавање и самозапошљавање као и формирање нових производа високог квалитета.

Обзиром да ће локална самоуправа радити на заштити и брендирању локалних производа,и подстицању извоза, 
пољопривредни произвођачи ће бити подстакнути за удруживање. Биће им омогућена добра организованост, 
информисаност и квалитетан рад, уз подршку пољопривредних служби, сервиса и организација

Значај промене је вишеструк, па тако поред повећања пољопривредне производње, очекујемо и већу запосленост 
младих. С обзиром да се општина Нова Црња сусреће са проблемом одласка младих у градове, сматрамо да би ова 
мера умногоме утицала да већи број младих остане на селу, започне сопствену пољопривредну производњу и заснује 
породицу. Комплетна мера има за циљ опстанак села у целости и очување његових вредности.

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја:

Информисање потенцијалних корисника о мерама које су дефинисане Програмом локалне самоуправе вршиће се 
путем штампаних обавештења које ће бити назначена на огласним таблама месних заједница, затим путем локалне 
телевизије, радија и преко званичне интернет странице општине Нова Црња.

Мониторинг и евалуација

Мониторинг и евалуацију ће вршити Комисија за избор корисника коју ће формирати Председник општине, у виду 
теренског обиласка корисника као и у оценивању извештаја корисника средства. Извештаји корисника средстава ће се 
састојати од наративног и финансијског дела уз неопходну финансијску документацију у виду рачуна и извода из 
банке.

Такође, на основу података Локалне самоуправе, пољопривредне службе Зрењанин и Управе за трезор, сачиниће се 
извештај о реализацији програма са статистичким подацима у којима ће се јасно видети показатељи ефикасности 
програма.

Затим ће се кроз анкете спровести анализа колико су спроведене мере допринеле побољшању квалитета 
пољопривредне производње, и уопште колико су утицале на мотивацију становништва за бављење пољопривредом.

Комисија ће завршно са 31.12.2015. године, сачинити извештај о извршеном мониторингу и укупну евалуацију 
програма.
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II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

Назив и шифра мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА, 100.2 

Образложење

У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне самоуправе (Сл. гласник 
РС 10/13 и 142/14) могу да утврђују мере које се односе на директна плаћања у виду кредитне подршке. Кредитна 
подршка ће се реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите.

Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велика количина новчаних средстава сваке године, било да се ради о 
улагању новца у репроматеријал, било да се ради о улагању у нове засаде, основно стадо, наводњавање и остале 
инвестиције. Констатни извори финансирања су не само предуслов за повећање производње, већ и за одржавање већ 
постојећег нивоа производње. Свако комерцијално пољопривредно газдинство које жели да успешно послује, 
пољопривредни кредит види као могућност обезбеђења готовог новца и повећања профита. Међутим, тренутно банке 
не препознају мала и средња газдинства, која доминирају на територији општине, као озбиљне клијенте, већ као 
клијенте са већим степеном ризика. Ово произилази, пре свега, из чињенице да се већи део прихода газдинства не 
одвија преко рачуна. Поред високих каматних стопа јавља се и неусклађеност рокова отплате са роковима прилива 
средстава на пољопривредним газдинствима и неусклађеност грејс периода са врстом производње, односно 
инвестицијом. Додатни проблем је и начин обезбеђења кредита - хипотеке на објектима у руралним подручјима су 
често неприхватљиво обезбеђење.

Кредитна подршка представаља врсту подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ 
коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се стварају повољнији економски услови за унапређење 
инвестиционих активности за започињање и унапређење пољопривредне производње.

Краткорочно кредитирање пољопривредне производње у 2015. години спроводиће се субвенционисањем камата за 
пољопривредне кредите који се користе за набавку репроматеријала, куповину пољопривредне механизације, машина 
у сточарству, воћарству и повртарству, куповину стоке и ветеринарских трошкова.

Крајњи циљ реализације ове мере је побољшање структуре газдинства, унапређење пласмана, модернизација 
производње и унапређење конкурентности.

Квалитативни и квантитативни показатељи садашњег стања сектора који се развија путем мере кредитне подршке је 
већ описан у анализи стања у сектору пољопривреде.

Ова мера је у складу и националном и локалном аграрном политиком, односно Стратегијом пољопривреде и руралног 
развоја 2014. -  2024.

Кредитна подршка путем суфинансирања камате за пољопривредне кредите представља меру којом се 
пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се 
стварају повољнији економски услови за обезбеђење неопходних импута за постојећу производњу и за инвестиционе 
активности за започињање и унапређење пољопривредне производње.

Циљеви мере

Позитиван утицај на стабилност дохотка пољопривредних газдинстава и раст конкурентности уз прилагођавање 
захтевима тржишта, повећање дохотка на пољопривредним газдинствима су општи циљеви ове мере, а модернизација 
производње и унапређивање квалитета производа са могућношћу укључивања у шеме квалитета (заштита 
географских ознака итд.), повећање површине под засадима и другим културама, повећање сточног фонда, 
представљају специфичне циљеве.

Веза са мерама Националног програма за рурални развој

Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР.

Крајњи корисници
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Крајњи корисници мере су физичка лица -  носиоци и чланови регистрованих пољопривредних газдинства са 
активним статусом.

Економска одрживост

Економску одрживост улагања кроз одређену форму бизнис плана или пројекта подносилац захтева ће достављати 
банци у зависности од износа кредита и пословне политике саме банке.

Општи критеријуми за кориснике

Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:

• Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом;

• Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Нова Црња;
• Потписана изјава да не постоји захтев за коришћење кредитне линије за исто улагање у другим јавним 

фондовима;
• Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета 

општине Нова Црња;
• Да има у власништву до 12 ha пољопривредног земљишта 

Специфични критеријуми

Нема специфичних критеријума.

Листа инвестиција у оквиру мере

Ш ифра
инвестиције

Назив инвестиције

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

Критеријуми селекције

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства одобравају по редоследу пријема 
потпуних захтева, односно одобрених кредитних линија од стране изабране пословне банке, до утрошка средстава.

Интензитет помоћи

Интензитет помоћи је 100 % ефективне каматне стопе. Обавезе корисника кредита су накнаде и трошкови у току 
одобравања и реализације кредита, а суфинансира се ефективна каматна стопа. Ефективна каматна стопа мора бити 
фиксна током периода отплате кредита.

Индикатори/показатељи

Редни
број

Назив показатеља

1. Број корисника кредитних линија са суфинансираном каматом

2. Укупан износ ангажованих средстава пословне банке

Административна процедура

Председник Општине Нова Црња расписује јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање 
регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине Нова Црња уз учешће локалне самоуправе 
субвенционисањем дела камате на кредите.
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Након закључења Уговора са банком, расписује се јавни позив за подношење захтева за одобрење кредита 
корисницима.

Захтев за одобрење кредита подноси се пословној банци уз претходну сагласност Комисије. Краткорочни кредити са 
каматом која се субвенционише одобраваће се за набавку репроматеријала, куповину пољопривредне механизације, 
машина у сточарству, воћарству и повртарству, куповину стоке и ветеринарских трошкова.

Кредит се реализује плаћањем по профактури или по купопродајном уговору за набавку горе наведених ставки. 
Кредитне линије ће се одобравати до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 10.11.2015. године. 
Краткорочни кредити се одобравају на период од годину дана. Један корисник може користити само једну 
субвенционисану кредитну линију по врсти кредита, која може обухватати више намена. Контролу наменског 
коришћења кредита вршиће Комисија у сарадњи са банком. Уколико се утврди да кредит није наменски искоришћен 
или је делимично наменски искоришћен проглашава се доспелим тако што се целокупна главница и затезна камата 
која је обрачуната у складу с пословном политиком изабране банке за цео период коришћења кредита наплаћују од 
корисника укључујући и цео износ субвенционисане камате са обрачунатом затезном каматом у складу са пословном 
политиком банке.

Мера 2.

Назив и шифра мере: Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, шифра 101. 

Образложење

Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније инвестиције у модернизацију 
производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, технологију и јачање производног ланца. У складу са 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024. највећи део буџетских средстава је управо намењен расту 
конкурентности.

Мера инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава подржава мала и средња пољопривредна 
газдинства у циљу унапређења процеса производње, продуктивности, конкурентности као и технолошког 
оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће 
оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

Преглед по секторима:

Сектор: Млеко

Сектором доминирају мали проивођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. Општи проблем предствља 
низак ниво квалитета произведеног млека и низак ниво производње по крави, што доводи до непрофитабилног 
пословања произвођача. Веће фарме се суочавају са лошом технологијом у исхрани животиња, недостатком напредног 
генетског узгоја и лошим условима држања стоке. Такође, велики проблем представља правилан начин складиштења 
и правилна дистрибуција течног и чврстог стајњака. Побољшање начина складиштења и хлађења млека, као и развој 
производа са додатом вредношћу су начини на који се може побољшати конкурентност и квалитет производа.

Сектор: Месо

Постојеће стање у сектору указује на пад сточарске производње. Сектором доминира велики број газдинстава 
са ниским интензитетом производње који желе да унапреде и побољшају квалитет сточарских производа, 
специјализују се у производњи меса са фокусом на гајење свиња, говеда и оваца, као и да побољшају продуктивност и 
конзистентност у производњи.

Фарме које производе месо нису специјализоване, не користе правилно пашњаке и квалитет коришћене сточне хране 
није задовољавајући. Такође, неодговарајућа је технологија исхране као и услови смештаја животиња.Интервенције у 
оквиру ове мере ће бити усмерене на подршку сектору како би се задовољили национални прописи и како би се 
приближили стандардима ЕУ у области добробити животиња и животне средине.

Циљеви мере
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Општи циљеви: Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; Повећање производње; Побољшање 

продуктивности и квалитета производа; Смањење трошкова производње; Унапређење техничко-технолошке 
опремљености; Одрживо управљање ресурсима и заштите животне средине; Раст конкурентности уз прилагођавање 
захтевима домаћег и иностраног тржишта; Усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и 
праксама.

Специфични циљеви по секторима:

Сектор: Млеко- Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње млека путем циљаних 
инвестиција на малим и средњим газдинствима; Повећање квалитета млека, нарочито у микробиолошком погледу 
(смањење броја бактерија и соматских ћелија; Усвајање добре пољопривредне праксе, као и прилагођавање производа 
захтевима савременог тржишта;Достизање стандарда у области добробити и здравља животиња, хигијене и заштите 
животне средине;Унапређење производне инфраструктура и опреме.

Сектор: Месо - Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње меса на малим и средњим 
газдинствима (говеда, овце и крмаче/прасад); Унапређење квалитета меса говеда (систем крава-теле), коза, оваца и 
прасади у складу са националним ветеринсрским стандардима; Достизање стандарда у области добробити и здравља 
животиња, хигијене и заштите животне средине; Побољшање квалитета и конзистентности производње кроз 
инвестиције у опрему и објекте.

Веза са мерама Националног програма за рурални развој

Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР.

Крајњи корисници

Крајњи корисници мере су физичка лица -  носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са активним статусом. 

Економска одрживост 

Није потребан бизнис план.

Општи критеријуми за кориснике 

Општи критеријуми за кориснике по овој мери:

• Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом;

• Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Нова Црња;
• Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
• Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета 

општине Нова Црња.
Специфични критеријуми

Нема специфичних критеријума.

Листа инвестиција у оквиру мере

Ш ифра

инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или 
сименталског говечета

101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса

Критеријуми селекције

При избору корисника подстицаји за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава оцењиваће се:
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Тип критеријума за избор
Начин

бодовања
Бодови

До 3 ha
30

Подносилац захтева је лице које има у власништву Од 3 до 5
15

пољопривредно земљиште ha
0

Преко 5 ha

0 30

Број стално запослених чланова домаћинства
1 15

2 5

3 0

До 40 год. 25

Старост Апликанта Преко 40 
год.

20

Интензитет помоћи

СЕКТОР ПОДСТИЦАЈИ

Мин. Макс.

Млеко 30% 90%

Месо 30% 90%

Напомена: учешће општине у оба сектора је максимално 150.000,00 динара по кориснику

Индикатори/показатељи

Редни
број

Назив показатеља

1. Укупан број подржаних пројеката

2. Број набављених грла

Административна процедура

Средства се корисницима средстава распоређују путем Конкурса за достављање пријава за доделу подстицајних 
средстава у области пољопривреде-сточарства за спровођење пољопривредне политике, који расписује Председник 
општине, а поступак расподеле средстава спроводи Комисија за спровођење поступка доделе подстицајних средстава 
из буџета општине.
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Текст конкурса садржи:

• предмет конкурса
• корисници подстицаја;
• износ средстава која се додељују по појединачној пријави;
• обавезна документациј а кој у треба доставити;
• поступак спровођења конкурса;
• обавезе корисника подстицајних средстава;
• исплата подстицајних средстава;
• начин и рокови подношења пријава.

Конкурс за доделу подстицајних средстава објављује се на огласној табли општине и на званичној интернет 
презентацији општине Нова Црња www.sonovacmja.rs .Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања.

Подносилац пријаве на конкурс подноси конкурсну документацију у предвиђеном року Комисији, на пријавном 
обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Трошкови морају бити стварни, оправдани и у непосредној вези са циљевима мере.

Комисију за спровођење поступка доделе подстицајних средстава образује и именује Председник општине посебним 
решењем.

Комисија има председника и четири члана, одлуке доноси на седницама већином гласова присутних чланова.

Седницу Комисије сазива и њеним радом руководи председник Комисије.

Седница Комисије може се одржати ако је присутна већина од укупног броја чланова Комисија.

Комисија разматра поднете пријаве и врши њихово бодовање и рангирање.

Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве Комисија неће узимати у разматрање, и исте ће бити одбијене.

Неблаговременим ће се сматрати оне пријаве које стигну у писарницу општинске управе општине Нова Црња након 
наведеног рока, без обзира на начин на који су достављене.

Непотпуним ће се сматрати оне пријаве које не садрже сву документацију прописану конкурсом.

Неисправним ће се сматрати оне пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу или су поднете од стране 
неовлашћених лица, које су поднете у отвореној коверти и које су ручно писане.

О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и саставља листу вредновања и рангирања пријава 
на конкурс у року који не може бити дужи од 7 дана од дана истека рока за подношење пријава. Листа се објављује се 
на огласној табли и интернет страници општине Нова Црња и учесници јавног конкурса имају право приговора у року 
од три дана од дана објављивања листе.

Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу доноси Комисија у року од 8 дана од дана његовог пријема.

Комисија сачињава предлог Одлуке о додели подстицајних средстава из буџета општине Нова Црња и записник и 
предлог Одлуке доставља Председнику општине Нова Црња најдуже у року од 3 дана од дана сачињавања предлога 
Одлуке.

Председник општине на основу предлога Одлуке Комисије, доноси Одлуку о додели подстицајних средстава из 
буџета општине Нова Црња у року од 8 дана од дана пријема предлога Одлуке од стране Комисије.

Одлука садржи износ, намену и начин преноса средстава корисницима подстицајних средстава.

Одлука Председника Општине је коначна и објављује се на огласној табли и интернет страници општине.

По објављивању Одлуке о додели подстицајних средстава из буџета општине Нова Црња Председник општине 
закључиће са корисником подстицајних средстава уговор о додели подстицајних средстава из буџета општине Нова 
Црња.

III Идентификациона ^ p T a

Табела : Општи подаци и показатељи

http://www.sonovacmja.rs
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Назив показатеља

Вредност,

опис

показатеља

Извор

податка

и година

ОПШТИ ПОДАЦИ

Административни и географски положај

Аутономна покрајина Војводина рзс*

Регион Банат рзс*

Област Средњи банат рзс*

Град или општина Нова Црња рзс*

Површина 273 рзс*

Број насеља 6 рзс*

Број катастарских општина 7 рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 

(ПОУРП) (14)

Демографски показатељи

Број становника 10272 рзс**

Број домаћинстава 3886 рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km2) 37,63

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002* 100 - 100) 19,15 рзс**
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- у руралним подручјима АП/ЈЛС рзс**

Становништво млађе од 15 година (%) 14,07 рзс**

Становништво старије од 65 година (%) 18,01 рзс**

Просечна старост 43 рзс*

Индекс старења (15) - рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем 

(%)

23,26 рзс*

Основно образовање (%) 25,17 рзс*

Средње образовање (%) 43,59 рзс*

Више и високо образовање (%) 7,57 рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју становника 

(%)

41,30 процена

Природни услови

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) опис интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна 

класа (16)

опис интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) опис интерни

Просечна количина падавина (mm) 558 интерни
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Средња годишња температура (оС) 10,90 интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде) опис интерни

Површина под шумом (ћа) 333 рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 1,22 рзс*

Пошумљене површине у претходној години (ћа) 0 рзс*

Посечена дрвна маса (m3) 330 рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Стање ресурса

Укупан број пољопривредних газдинстава: 1605 рзс* **

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):
1843 од којих 
активних 1235 Управа за

(17)трезор ;

- породична пољопривредна газдинства (%)

- правна лица и предузетници (%)

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (ћа) 22639 рзс* **

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 82,93

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, 

остало(18) (ha, %)

22541 рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha, 

%)

22211 рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 14,11 рзс***
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Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) 0 интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 18 рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha) интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha) 157 рзс***

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији АП(20) (ha)

2406,3163 интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која 

се даје у закуп (ha):

2391,5233 интерни

- физичка лица (%)

- правна лица (%)

интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 164952 рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 9217 рзс***

Пољопривредни објекти(21) (број) 6896 рзс** *

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број) 45 рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за 

заштиту биља (ha, број ПГ)

42320/3088 рзс***

Број чланова газдинства (22) и стално запослених на газдинству: 2863 рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника) 

(ha)

97,58/2,42 рзс***

Годишње радне јединице (23) (број) 1131 рзс** *
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Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника(24) 

(број)

2 интерни

Производња пољопривредних производа(25) (количина):

- биљна производња (t) 112797 рзс***

- сточарска производња (t, lit, ком.) интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Рурална инфраструктура

Саобраћајна инфраструктура

Дужина путева(26) (km) 77 рзс*

Поште и телефонски претплатници (број) 6/3777 рзс*

Водопривредна инфраструктура

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 4375 рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 0 рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (х и љ ^ 3) 413 рзс*

Пречишћене отпадне воде (х и љ ^ 3) 0 рзс*

Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном енергијом(27) (број)
5317
потрошача интерни

Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре(28) (број) 6 рзс*

Број становника на једног лекара 788 рзс*
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Број корисника социјалне заштите 2069 рзс*

Диверзификација руралне економије

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (29) (број)

91 рзс*

рзс** *

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) 

(број) -

рзс** *

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији 

АП/ЈЛС (31) (број)

0 рзс*

Трансфер знања и информација

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) не интерни

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем(32) 

(број)

не ПССС

Председник СО 

Ранко Брборић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-8/15-17 
Дана: 19.05.2015. год.

52.На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/10, 101/11, 93/12,62/13 и 
63/13), и члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи(''Сл.гласник РС, бр.129/07 и 83/14-др.закон), и члана
41. Статута општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 9/08 и 16/12) Скупштина општине Нова 
Црња на седници одржаној дана 19.05.2015. године д о н о с и,

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2015.ГОДИНУ
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I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У члану 1. одлуке о буџету општине укупна примања у износу од 648.520.010,00 динара замењују се 

износом од 669.600.220,00 динара.

Изворних прихода у износу о д .................................................669.600.220,00 динара

Пренета средства из 2014. године..............................................

У К У П Н О:..................................................................................669.600.220,00 динара

Члан 2.
Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну 

прихода и примања :

Опис
Економска

класификација
Буџет за 

2015.годину

1 2 3

I ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Текући приходи

1. Порески приходи 7 669,600,220.00

1. 1 Порез на доходак грађана 711 106,578,800.00

1.2. Порез на фонд зарада 712 0.00

1.3. Порез на имовину 713 50,921,000.00

1.4. Порез на наслеђе и поклоне 7133 1,000,000.00

1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134 9,500,000.00

2. Непорески приходи

2.1. Таксе

2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 44,353,000.00

2.1.2. Локалне административне таксе 7422 450,000.00

2.1.3. Боравишна такса 714552 1,000.00

2.2. Накнаде 7145,7415,7423 34,402,000.00

2.3. Самодопринос 711180 23,000,000.00

2.4. Донације и трансфери

- Донације 732

- Трансфери од другог нивоа власти 733 465,137,420.00
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2.4. Приходи настали употребом јавних средстава

- Приходи од камате 7411 100,000.00

- Приходи давање у закуп, односно на коришћење непокретности 
и покретних ствари у својини РС, које користи ЈЛС, односно 
органи, организације и службе ЈЛС и индиректни корисници 
њеног буџета

7421 600,000.00

- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС, у складу са 
законом

7421

- Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета 
ЈЛС чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима 
на основу њихове слободне воље

7421

- Од тога : приходи од продаје добара и услуга индиректних 
буџетских корисника

- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 2,100,000.00

- Приходи од концесионе накнаде у складу са законом 714563

Кап. доб. тран. од физ. лица у кор. општина 744 410,000.00

2.7. Остали непорески приходи

- Мешовити и неодређени приходи 745 100,000.00

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 
године

7721

7. Примања од продаје нефинансијске имовине 812

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:

Опис
Економска

класификација
Буџет за 

2015.годину

1 2 3

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Текући расходи: 4 292.996.315

1. Расходи за запослене 41 46.984.135

- Плате и додаци запослених 411 37.532.662

- Социјални доприноси на терет послодавца 412 6.596.473

- Накнаде у натури 413 102.000

- Социјална давања запосленима 414 200.000

- Накнаде трошкова за запослене 415 2.003.000
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- Награде запосленима и остали посебни расходи 416 550.000

2. Коришћење услуга и роба 42 133.091.689

- Стални трошкови 421 28.771.800

- Трошкови путовања 422 1.205.000

- Услуге по уговору 423 73.603.399

- Одборнички додатак 423591 10.057.000

- Специјализоване услуге 424 9.480.420

- Текуће поправке и одржавање 425 9.130.820

- Материјал 426 10.900.250

3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 1.000.000

- Отплата домаћих камата 441 700.000

-Пратећи трошкови задужења 444 300.000

4. Субвенције 45 3.000.000

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451 3.000.000

- Капиталне субвенције 452

- Текуће субвенције приватним предузећима 454

5. Дотације и трансфери 46 49.551.691

- Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 38.599.455

- Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632

- Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 464 6.200.000

- Остале дотације и трансфери 465 4.752.236

6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 29.600.000

- Накнада за социјалну заштиту из буџета и подст. Запош. 472 29.600.000

7. Остали расходи 48 23.916.204

- Дотације невладиним организацијама 481 15.606.204

- Порези, обавезне таксе и казне 482 480.000

- Новчане казне и пенали по решењу судова 483 3.330.000

- Накнада штете за повр. или штету наст. услед елементар. непогода 484 4.500.000

8. Резерве 49 5.852.596

- Средства резерве 499 5.852.596
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Издаци за нефинансијску имовину 5 373.603.905

9. Основна средства 51 373.603.905

- Зграде и грађевински објекти 511 370.713.8055

- Машине и опрема 512 2.520.000

- Остале некретнине и опрема 513

- Нематеријална имовина 515 370.100

10.Залихе 52

- Робне резерве 521

11. Природна имовина 54

- Земљиште 541

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Економска

класификација
Износ

1 2 4

Нето финансирање

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9

Примања од задуживања 91

Примања од домаћих задуживања (примљени кредити од домаћих 
банака)

911

Примања од продаје финансијске имовине 92

Примања од продаје домаће финансијске имовине 921

Пренета неутрошена средства из ранијих година 321121

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 3.000.000

Отплата главнице 61 3.000.000

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 3.000.000

Набавка финансијске имовине 62

Набавка домаће финансијске имовине 621

Промена стања на рачуну

(позитивна -  повећање готовинских средстава

Негативна -  смањење готовинских средстава)
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Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 4.321.306,00 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Председник општине , општинско веће,на предлог локалног органа управе надлежног за финансије,доноси 
решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1.531.290,00 динара и користе 

се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Председник општине, општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије,доноси 
решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Члан 5.
Издаци за капиталне пројекте су планирани за буџетску 2015. и наредне две године а који су исказани у Табели 
број 3:

Члан 6.

Програмска класификација расхода планирана за буџетску 2015. годину приказана је у наредној табели:

Шифра

Назив
Средства 
из буџета

Структ- 
ура %

Сопствени 
идруги 
приходи

Укупна
средства

Надлежан
орган/особаПрограм

Програмска
активност/
Пројекат

1 2 3 4 5 6 7 8

1101 Програм 1. Локални 
развој и просторно 
планирање

21,025,198 #N/A 338,674,342 359,699,540

1101-П1

Израда пројектно 
техничке 
документације за 
опремање
индустријских зона у 
Српској Црњи

300,000 #N/A 2,700,000 3,000,000

1101-П2

Инфраструктурно
опремање
индустријских зона у 
Српској Црњи

3,800,000 #N/A 34,200,000 38,000,000

1101-П3

Бушење бунара и 
изградња постројења 
за производњу пијаће 
воде у насељеном

#N/A 40,400,000 40,400,000
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месту Нова Црња

1101-П4

Изградња капеле у 
насељеном месту Нова 
Црња

581,760 #N/A 5,235,840 5,817,600

1101-П5
Изградња капеле у 
насељеном месту Тоба

484,000 #N/A 4,356,000 4,840,000

1101-П6

Бушење, опремање и 
повезивање у систем 
бунара у насељу 
Радојево и повезивање 
са водоводом у 
Српској Црњи

1,000,000 #N/A 9,000,000 10,000,000

1101-П7

Изградња
метрополитен мреже у 
општини Нова Црња

600,000 #N/A 5,400,000 6,000,000

1101-П8

Изградња
канализационе мреже 
у насељеним местима 
општине Нова Црња

#N/A 90,093,849 90,093,849

1101-П9

Постављање ЛЕД 
расвете у свим 
насељеним местима 
општине Нова Црња

1,500,000 #N/A 13,500,000 15,000,000

1101-П10
Изградња трансфер 
станице

500,000 #N/A 4,500,000 5,000,000

1101-П11

Израда пројектно 
техничке 
документације за 
побољшање 
енергетске 
ефикасности у 
зградама општине 
Нова Црња

200,000 #N/A 1,800,000 2,000,000

1101 -П12

Израда пројектно 
техничке 
документације за 
реконструкцију крова 
зграде Дома културе у 
Новој Црњи

50,000 #N/A 200,000 250,000

1101-П13

Израда пројеката за 
опремање базена у 
Александрову

100,000 #N/A 900,000 1,000,000

1101 -П14 Постројење за грејање 
базенске воде

1,000,000 #N/A 21,042,412 22,042,412
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сунчевом енергијом

1101 -П15

Изградња водовода са 
извориштем воде у 
насељеном месту 
Александрово

1,744,448 #N/A 15,700,040 17,444,488

1101-П16

Ојачање коловозне 
конструкције и 
санациј а улица у 
насељеним местима 
општине Нова Црња - 
Тоба

3,327,844 #N/A 29,950,593 33,278,437

1101 -П17

Изградња улица -
Железничка
Александрово

4,256,822 #N/A 38,311,397 42,568,219

1101 -П18

Реконструкција дела 
дворишта и изградња 
спортских терена 
(кошаркашког и 
одбојкашког) са 
трибинама у Српској 
Црњи

720,824 #N/A 6,487,411 7,208,235

1101 -П19

Партерно уређење 
комплекса спортске 
хале у Српској Црњи

257,500 #N/A 2,317,500 2,575,000

1101-П19/1
Изградња спортске 
хале у Српској Црњи

7,161,300 7,161,300

1101-П20

Гасна инсталација за 
балон хале у Српској 
Црњи и гасни 
прикључак

302,000 #N/A 2,718,000 3,020,000

1101-П21
Опремање балон хале 
у Српкој Црњи

300,000 #N/A 2,700,000 3,000,000

0601 Програм 2. 
Комунална 
делатност

10,000,000 #N/A 0 10,000,000

0601-0003 Одржавање депонија 5,000,000 #N/A 0 5,000,000

0601-0009
Уређење и одржавање 
зеленила

1,000,000 1,000,000

0601-0014

Остале комуналне 
услуге ,зоохигијена, 
ванлинијски превоз

4,000,000 #N/A 0 4,000,000

1501 Програм 3. Локални 3,000,000 #N/A 2,000,000 5,000,000
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економски развој

1501 -П1
Локални акциони план 
запошљавања

3,000,000 #N/A 2,000,000 5,000,000

0101 Програм 5. Развој 
пољопривреде

29,500,000 #N/A 0 29,500,000

0101-0001 Унапређење услова за
пољопривредну
делатност

26,500,000 #N/A 0 26,500,000

0101-0002 Подстицаји
пољопривредној
производњи

3,000,000 #N/A 3,000,000

0401 Програм 6. Заштита 
животне средине

4,000,000 #N/A 0 4,000,000

0401-0001 Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности

4,000,000 #N/A 0 4,000,000

0701 Програм 7. Путна 
инфраструктура

4,500,000 #N/A 0 4,500,000

0701-0001
Управљање
саобраћајном
инфраструктуром

2,500,000 #N/A 0 2,500,000

0701-0002 Одржавање путева 2,000,000 #N/A 0 2,000,000

2002 Програм 9. Основно 
образовање

27,301,493 #N/A 0 27,301,493

2002-0001 Функционисање 
основних школа

27,301,493 #N/A 0 27,301,493

2003 Програм 10. Средње 
образовање

4,287,326 #N/A 0 4,287,326

2003-0001 Функционисање 
средњих школа

4,287,326 #N/A 0 4,287,326

0901 Програм 11. 
Социјална и дечја 
заштита

36,560,636 #N/A 1,000,000 37,560,636

0901-0001 Социјалне помоћи 32,100,000 #N/A 1,000,000 33,100,000

0901-0004

Саветодавно- 
терапијске и 
социј ално-едукативне 
услуге

3,390,636 #N/A 0 3,390,636

0901-0005 Активности Црвеног 950,000 #N/A 0 950,000
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крста

0901-0006
Дечија заштита, 
новорођена деца, 
незапослене труднице

120,000 #N/A 0 120,000

1801 Програм 12. 
Примарна
здравствена заштита

6,918,130 #N/A 5,398,810 12,316,940

1801-0001
Функционисање 
установа примарне 
здравствене заштите

6,200,000 #N/A 0 6,200,000

1801 -П1 Реконструкција 
поткровља Дома 
здравља у Српској 
Црњи

718,130 #N/A 5,398,810 6,116,940

1201 Програм 13. Развој 
културе

13,916,227 #N/A 270,100 14,186,327

1201-0001

Функционисање 
локалних установа 
културе

6,613,607 #N/A 70,100 6,683,707

1201-0002

Подстицаји културном 
и уметничком 
стваралаштву

4,932,200 #N/A 0 4,932,200

1201-П1
Манифестација 
Липарске вечери

1,200,000 #N/A 200,000 1,400,000

1201-П2

Смотра рецитатора и 
остали културни 
садржаји

360,000 #N/A 0 360,000

1201-П3 Изложбе 10,000 #N/A 0 10,000

1201-П4
Радионице - 
предавања

15,000 #N/A 0 15,000

1201-П5 Биоскоп 30,000 #N/A 0 30,000

1201-П6 Кишобран за двоје 15,000 #N/A 0 15,000

1201-П7
Издаваштво музички
цд

100,000 #N/A 0 100,000

1201-П8 Шворц 80,420 #N/A 0 80,420

1201-П9 Позоришни програм 200,000 #N/A 0 200,000

1201-П10
Музички и 
омладински програм

30,000 #N/A 0 30,000



Број 4 22.05.2015 “Службени лист општине Нова Црња“ Страна 198
1201-П11 Летњи програм 30,000 #N/A 0 30,000

1201-П12 Дечје липарске вечери 50,000 #N/A 0 50,000

1201-П13 Венац липарских 
градова

250,000 #N/A 0 250,000

1301 Програм 14. Развој 
спорта и омладине

5,550,000 #N/A 0 5,550,000

1301-0001 Подршка локалним 
спортским 
организациј ама, 
удружењима и 
савезима

5,050,000 #N/A 0 5,050,000

1301-0002 Подршка 
предшколском, 
школском и 
рекреативном спорту 
и масовној физичкој 
култури

500,000 #N/A 0 500,000

0602 Програм 15.
Локална самоуправа

153,697,958 #N/A 2,000,000 155,697,958

0602-0001
Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина

90,896,153 #N/A 0 90,896,153

0602-0002 Месне заједнице 38,079,209 #N/A 0 38,079,209

0602-0003
У прављање ј авним 
дугом

4,000,000 #N/A 0 4,000,000

0602-0007 Канцеларија за младе 300,000 #N/A 400,000 700,000

0602-0008
Програми
националних мањина

400,000 #N/A 1,600,000 2,000,000

0602-0010 Резерве 5,852,596 #N/A 0 5,852,596

0602-П1
Општинске
манифестације

1,500,000 #N/A 0 1,500,000

0602-П2
Штаб за ванредне 
ситуације

8,900,000 #N/A 0 8,900,000

0602-П3
Изградња капеле на 
катастарској парцели 
2911

250,000 #N/A 0 250,000

0602-П4
Организовање 
манифестације дани 
села

650,000 #N/A 0 650,000
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0602-П5

Израда бетонских 
стаза на оба 
православна гробља 
од капела до гробних 
места

1,000,000 #N/A 0 1,000,000

0602-П6
Очување животне 
средине одржавање 
јавних површина

300,000 #N/A 0 300,000

0602-П7
Организација 
манифестације 
Боемске ноћи

1,000,000 #N/A 0 1,000,000

0602-П8

Организација 
ускршњег турнира у 
туцању ускршњим 
јајима

50,000 #N/A 0 50,000

0602-П9
Организација дочека 
православне Нове 
године

150,000 #N/A 0 150,000

0602-П10
Уређење тржног- 
пословног простора

150,000 #N/A 0 150,000

0602-П11
Сусрети братимљених 
месних заједница 
Врбашка и Радојево

100,000 #N/A 0 100,000

0602-П12
Обележавање дана 
ослобођења села

120,000 #N/A 0 120,000

УКУПНИ 
ПРОГРАМСКИ 
ЈАВНИ РАСХОДИ

320,256,968 #N/A 349,343,252 669,600,220

Члан 7.

Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 669.600.220,00 динара по врстама, односно 
економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Економска Врстаприхода
приходи из 

буџ./15
прих.из
друг.из

план за 2015

класификација

1 2 3 4 5

321
Нераспоређен виш ак из ранијих
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година

711 Порез на доходак, добит и кап.добит

711110 Порез на зараде 63,578,800.00 63,578,800.00

711120 Порез на прих.од самостал.делатности 6,000,000.00 6,000,000.00

711140 Порез на приход од имовине 3,500,000.00 3,500,000.00

711180 Самодопринос 23,000,000.00 23,000,000.00

711190 Порез на друге приходе 10,500,000.00 10,500,000.00

Укупно 711 106,578,800.00 106,578,800.00

713 Порез на имовину

713120 Порез на имовину 40,420,000.00 40,420,000.00

713310 Порез на наслеђе и поклоне 1,000,000.00 1,000,000.00

713420 Порез на капиталне трансакције 9,500,000.00 9,500,000.00

713610 Порез на акције и удела 1,000.00 1,000.00

Укупно 713 50,921,000.00 50,921,000.00

714 Порез на добра и услуге

714440 Средства за противпожарну заштиту 1,000.00 1,000.00

714510 Комуналне таксе на моторна возила 4,800,000.00 4,800,000.00

714540 Нак.за кориш. добара од општег интереса 1,000.00 1,000.00

714550 Боравишне таксе 1,000.00 1,000.00

714560 Општинске и градске накнаде 4,000,000.00 4,000,000.00

Укупно 714 8,803,000.00 8,803,000.00

716 Други порези

716111 Комунална такса на фирму 3,000,000.00 3,000,000.00

Укупно 716 3,000,000.00 3,000,000.00

733 Трансфери од других нивоа власти

733152
Други тек. Транс. Од републ. У кор. 
Општ. 0.00

733154 Тек. Нам. Трансфер од Републике 0.00

733156 Текући наменски трансфери од АПВ 5,200,000.00 5,200,000.00

733157
Текући трансфер од градова у корист н 
опш 0.00
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733158
Ненаменс. транс. из буџета АПВ у кор. 
опш 115794168.00 115,794,168.00

733252
Капитал. Трансф. из буџета АПВ у кор. 
Опш 344,143,252.00 344,143,252.00

Укупно 733 115,794,168.00 349,343,252.00 465,137,420.00

741 Приход од имовине

741150 Камата на средства буџета општине 100,000.00 100,000.00

741510 Накнада за коришћ.природних добара 1,000,000.00 1,000,000.00

741520
Накнада за коришћ.шумског и 
пољ.земљиш. 26,500,000.00 26,500,000.00

741530
Накнада за кориш. прост. и 
грађ .земљишта 200,000.00 200,000.00

Укупно 741 27,800,000.00 27,800,000.00

742 Приход од продаје добара и услуга

742152
Приходи од давања у закуп 
непокретности 600,000.00 600,000.00

742152

Прихода од давања у закуп 
непокретности - земљиште у општинској 
својини 1,000,000.00

742251 Општинске административне таксе 450,000.00 450,000.00

742350 Приходи од општинских органа 2,700,000.00 2,700,000.00

Укупно 742 4,750,000.00 0.00 4,750,000.00

743 Новчане казне и одузета имовинска корист

743320 Приход од нов.каз.за прекршаје 2,000,000.00 2,000,000.00

743350
Приход од нов.каз.за прек.у кор нивоа 
опш. 100,000.00 100,000.00

Укупно 743 2,100,000.00 2,100,000.00

744 Капитални добровољни трансфери

744151
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 400,000.00 400,000.00

744250
Капитални добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 10,000.00 10,000.00

Укупно 744 410,000.00 410,000.00

745 Мешовити неодређени приходи
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745150
Мешов неод приходи у корист нивоа 
општ 100,000.00 100,000.00

Укупно 745 100,000.00 0.00 100,000.00

УКУПНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 320,256,968.00 349,343,252.00 669,600,220.00

321
Нераспоређен виш ак из ранијих

година

321311 Нераспоређен вишак из ранијих година 0.00

УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 320,256,968.00 349,343,252.00 669,600,220.00

Члан 8.

Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Средства из 

буџета
Структура

%

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 287,846,315 89.5% 5,150,000 292,996,315

410 РАСХОДИ ЗАЗАПОСЛЕНЕ 46,984,135 15.4% - 46,984,135

411 Плате и додаци запослених 37,532,662 12.4% - 37,532,662

412
Социјални доприноси на терет 
послодавца

6,596,473 2.2% - 6,596,473

413 Накнаде у натури (превоз) 102,000 0.0% - 102,000

414 Социјална давања запосленима 200,000 0.1% - 200,000

415 Накнаде за запослене 2,003,000 0.7% - 2,003,000

416
Награде,бонуси и остали посебни 
расходи

550,000 0.0% - 550,000

417 Посланички додатак; - 0.0% - -

418 Судијски додатак. - 0.0% - -

420 КОРИШ ЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 128,941,689 37.7% 4,150,000 133,091,689

421 Стални трошкови 28,621,800 8.5% 150,000 28,771,800

422 Трошкови путовања 1,005,000 0.3% 200,000 1,205,000

423 Услуге по уговору 70,103,399 20.5% 3,500,000 73,603,399

424 Специјализоване услуге 9,280,420 1.9% 200,000 9,480,420

425
Текуће поправке и одржавање (услуге

9,130,820 3.0% - 9,130,820
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и мат)

426 Материјал 10,800,250 3.5% 100,000 10,900,250

430
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА - 0.0% - -

431 Амортизација некретнина и опреме; - 0.0% - -

432 Амортизација култивисане имовине; - 0.0% - -

433 Употреба драгоцености; - 0.0% - -

434 Употреба природне имовине; - 0.0% - -

435 Амортизација нематеријалне имовине - 0.0% - -

440 ОТПЛАТА КАМАТА 1,000,000 0.3% - 1,000,000

441 Отплата домаћих камата; 700,000 0.2% - 700,000

442 Отплата страних камата; - 0.0% - -

443 Отплата камата по гаранцијама - 0.0% - -

444 Пратећи трошкови задуживања 300,000 0.1% - 300,000

450 СУБВЕНЦИЈЕ 3,000,000 0.0% - 3,000,000

4511

Т екуће субвенциј е ј авним 
нефинансијским предузећима и 
организациј ама

3,000,000 0.0% - 3,000,000

4512

Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организациј ама

- 0.0% - -

452
Субвенције приватним финансијским 
институциј ама;

- 0.0% -

453
Субвенције јавним финансијским 
институциј ама;

- 0.0% - -

454 Субвенције приватним предузећима - 0.0% - -

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 49,551,691 16.3% - 49,551,691

461 Донације страним владама - 0.0% - -

462
Донације и дотације међународним 
организациј ама

- 0.0% - -

4631
Текући трансфери осталим нивоима 
власти

38,599,455 12.7% - 38,599,455

4632
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти

- 0.0% - -
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464
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања

6,200,000 2.1% - 6,200,000

465
Остале донације, дотације и 
трансфери

4,752,236 1.6% - 4,752,236

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 28,600,000 9.5% 1,000,000 29,600,000

472
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

28,600,000 9.5% 1,000,000 29,600,000

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 23,916,204 7.8% - 23,916,204

481 Дотације невладиним организацијама; 15,606,204 4.9% - 15,606,204

482
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали;

480,000 0.2% - 480,000

483
Новчане казне и пенали по решењу 
судова;

3,330,000 1.1% - 3,330,000

484

Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока;

4,500,000 1.7% - 4,500,000

485
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа;

- 0.0% - -

489

Расходи који се финансирају из 
средстава за реализацију националног 
инвестиционог плана

- 0.0% - -

490
АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

5,852,596 2.5% - 5,852,596

494
Административни трансфери из 
буџета - Текући расходи

- 0.0% - -

495

Административни трансфери из 
буџета - Издаци за нефинансијску 
имовину

- 0.0% - -

496

Административни трансфери из 
буџета - Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине

- 0.0% - -

499
Административни трансфери из 
буџета - Средства резерве

- 0.0% - -

49911 Стална резерва 1,531,290 0.5% - 1,531,290

49912 Текућа резерва 4,321,306 2.0% - 4,321,306

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 29,410,653 #N/A 344,193,252 373,603,905

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 29,410,653 9.5% 344,193,252 373,603,905



511

512

513

'514

515

520

521

522

523"

531

540

541

542

543"

550

551

610

611

612

6 3

614

620

621

Број 4 22.05.2015 “Службени лист општине Нова Црња“ Страна 205
Зграде и грађевински објекти; 26,640,653 8.7% 344,073,152 370,713,805

Машине и опрема; 2,470,000 0.7% 50,000 2,520,000

Остале некретнине и опрема; 0.0%

Култивисана имовина; 0.0%

Нематеријална имовина 300,000 0.1% 70,100 370,100

ЗАЛИХЕ 0.0%

Робне резерве; 0.0%

Залихе производње; 0.0%

Залихе робе за даљу продају 0.0%

Драгоцености 0.0%

ПРИРОДНА ИМОВИНА 0.0%

Земљиште; 0.0%

Рудна богатства; 0.0%

Шуме и воде 0.0%

Неф. Имов. која се фин. из сред. за 
реализ. нип-а

0.0%

Неф. имовина која се фин. из сред. за 
реализ. нип-а

0.0%

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 3,000,000 1.0% 3,000,000

Отплата главнице домаћим 
кредиторима

3,000,000 1.0% 3,000,000

Отплата главнице страним банкама 0.0%

Отплата дуга по гаранцијама 0.0%

Отплата домаћих камата #N/A

Набавка финансијске имовине 0.0%

Набавка домаће фин. Имовине 0.0%

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 320,256,968 100.0% 349,343,252 669,600,220

320,256,968 349,343,252 669,600,220

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.
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Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 669.600.220,00 динара, 

финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 11.
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Средства 
из буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна
средства

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11

1 1 СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ

0602
ПРОГРАМ 15:
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602
0001

Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина

110

Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и 
спољни послови

1 411
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

1,798,416 1,798,416

2 412
Социјални доприноси на 
терет послодавца

309,756 309,756

3 423
Услуге по уговору - 
накнаде одборника и 
комисије

10,057,000 10,057,000

4 465
Остале донације, 
дотације и трансфери

234,241 234,241

5 481
Дотације невладиним 
организацијама - 
политичке странке

163,804 163,804

Извори финансирања за 
функцију 110:

01 Приходи из буџета 12,563,217 0 12,563,217

Функција 110: 12,563,217 0 12,563,217

Извори финансирања за 
програмску активност 
0602-0001:

01 Приходи из буџета 12,563,217 12,563,217
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Свега за програмску 
активност 0602-0001:

12,563,217 0 12,563,217

Извори финансирања за 
главу 1.1:

01 Приходи из буџета 12,563,217 0 12,563,217

Свега за главу 1: 12,563,217 0 12,563,217

Извори финансирања за 
раздео 1:

01 Приходи из буџета 12,563,217 0 12,563,217

Свега за раздео 1: 12,563,217 0 12,563,217

2 2
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШ ТИНЕ И 
ОПШ ТИНСКО ВЕЋЕ

0602
ПРОГРАМ 15 -
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602
0001

Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина

111
Извршни и законодавни 
органи

6 411
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

4,441,094 4,441,094

7 412
Социјални доприноси на 
терет послодавца

742,941 742,941

8 422
Трошкови путовања - 
дневнице

255,000 255,000

9 423
Услуге по уговору - 
накнаде чланова 
општинског већа

2,178,000 2,178,000

10 423
Услуге по уговору - 
репрезентација

3,206,870 3,206,870

10/1 423 Трошкови сајма 420,000 420,000

11 465 Остале донације, 576,004 576,004

рана 207



дотације и трансфери

Извори финансирања за 
функцију 111:

01 Приходи из буџета 11,819,909 0 11,819,909

Функција 110: 11,819,909 0 11,819,909

Извори финансирања за 
програмску активност 
0602-0001:

01 Приходи из буџета 11,819,909 0 11,819,909

Свега за програмску 
активност 0602-0001:

11,819,909 0 11,819,909

0602
0007

Канцеларија за младе

150
Опште јавне услуге - 
истраживање и развој

12 423 Услуге по уговору 200,000 300,000 500,000

13 426 Материјал 50,000 50,000 100,000

14 512 Машине и опрема 50,000 50,000 100,000

Извори финансирања за 
функцију 150:

300,000 400,000 700,000

01 Приходи из буџета 300,000 300,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

400,000 400,000

Функција 150: 300,000 400,000 700,000

Извори финансирања за 
програмску активност 
0602-0007:

01 Приходи из буџета 300,000 300,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

400,000 400,000

Свега за програмску 
активност 0602-0007:

300,000 400,000 700,000

0602- Програми националних



0008 мањина

840
Верске и остале услуге 
заједнице

15 421 Стални трошкови 150,000 150,000

16 422 Трошкови путовања 200,000 200,000

17 423 Услуге по уговору 300,000 1,200,000 1,500,000

18 426 Материјал 50,000 50,000 100,000

19 512 Машине и опрема 50,000 50,000

Извори финансирања за 
функцију 840:

400,000 1,600,000 2,000,000

01 Приходи из буџета 400,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

1,600,000

Функција 840: 400,000 1,600,000 2,000,000

Извори финансирања за 
програмску активност 
0602-0008:

01 Приходи из буџета 400,000 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0 1,600,000

Свега за програмску 
активност 0602-0008:

400,000 1,600,000 2,000,000

0602-
П1

Општинске
манифестације

111
Извршни и законодавни 
органи

20 423 Услуге по уговору 1,000,000 1,000,000

21 424 Специјализоване услуге 500,000 500,000

Извори финансирања за 
функцију 111

1,500,000 0 1,500,000

01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000

Функција 111: 1,500,000 0 1,500,000

Извори финансирања за 
пројектат 0602-П1:



01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000

Свега за пројекат 0602- 
П1:

1,500,000 0 1,500,000

0602-
П2

Штаб за ванредне 
ситуације

110
Извршни и законодавни 
органи

22 423 Услуге по уговору 2,600,000 2,600,000

23 425
Текуће поправке и 
одржавање

300,000 300,000

24 426 Материјал 1,000,000 1,000,000

24/1 512 Опрема 500,000 500,000

25 484

Накнада штете за 
повреде или штету 
насталу услед 
елементарних непогода

4,500,000 4,500,000

Извори финансирања за 
функцију 110:

01 Приходи из буџета 8,900,000 0 8,900,000

Функција 110: 8,900,000 0 8,900,000

Извори финансирања за 
пројекат 0602-П2:

01 Приходи из буџета 8,900,000 8,900,000

Свега за пројекат 0602- 
П2:

8,900,000 0 8,900,000

Извори финансирања за 
пројекте

01 Приходи из буџета 10,400,000 10,400,000

Свега за пројекте: 10,400,000 10,400,000

Извори финансирања за 
Програм 15:
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01 Приходи из буџета 22,919,909 0 21,019,909

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,000,000 2,000,000

Свега за Програм 15: 22,919,909 2,000,000 23,019,909

Извори финансирања за 
Главу 2.1:

01 Приходи из буџета 22,919,909 22,919,909

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,000,000 2,000,000

Свега за Главу 2.1: 22,919,909 2,000,000 24,919,909

Извори финансирања за 
Раздео 2:

01 Приходи из буџета 22,919,909 22,919,909

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,000,000

Свега за Раздео 2: 22,919,909 2,000,000 24,919,909

3 3
ОПШТИНСКА
УПРАВА

0602
ПРОГРАМ 15 -
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602
0001

Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина

Опште услуге

26 411
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

23,973,615 23,973,615

27 412
Социјални доприноси на 
терет послодавца

4,227,078 4,227,078

28 413 Накнаде у натури 100,000 100,000

29 414
Социјална давања 
запосленима

200,000 200,000
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30 415
Накнаде трошкова за 
запослене

2,000,000 2,000,000

30/1 416
Награде запосленима- 
јубиларне награде

500,000 500,000

31 421
Стални трошкови - 
накнаде УТ

2,000,000 2,000,000

32 421
Стални трошкови - 
електрична енергија

2,300,000 2,300,000

33 421 Стални трошкови - гас 2,200,000 2,200,000

34 421
Стални трошкови - 
поштанске услуге

650,000 650,000

35 421
Стални трошкови - 
телефони

700,000 700,000

36 421
Стални трошкови - 
мобилни телефони

1,500,000 1,500,000

37 421
Стални трошкови - 
осигурање

900,000 900,000

38 421
Стални трошкови - 
чланарина СКГО

158,000 158,000

39 422
Трошкови путовања - 
дневнице

600,000 600,000

40 423 Услуге по уговору 5,393,529 5,393,529

41 424 Специјализоване услуге 1,300,000 1,300,000

42 425
Текуће поправке и 
одржавање

500,000 500,000

43 425
Текуће поправке и 
одржавање возила

2,000,000 2,000,000

44 425
Текуће поправке и 
одржавање објеката

1,447,395 1,447,395

45 425
Текуће поправке и 
одржавање станова

80,000 80,000

46 426 Материјал 3,000,000 3,000,000

47 426 Материјал - гориво 2,600,000 2,600,000

48 465
Остале донације, 
дотације и трансфери

3,133,410 3,133,410

49 482
Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали

350,000 350,000
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50 483
Новчане казне и пенали 
по решењу судова

3,000,000 3,000,000

51 512 Машине и опрема 1,700,000 1,700,000

Извори финансирања за 
функцију 130:

01 Приходи из буџета 66,513,027 0 66,513,027

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

13
Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 
година

0

Функција 130: 66,513,027 0 66,513,027

Извори финансирања за 
програмску активност 
0602-0001:

01 Приходи из буџета 62,013,027 0 62,013,027

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

13
Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 
година

0

Свега за програмску 
активност 0602-0001:

66,513,027 0 66,513,027

0602
0003

Управљање јавним 
дугом

170 Трансакције јавног дуга

52 441 Отплата домаћих камата 700,000 700,000

53 444
Пратећи трошкови 
задуживања

300,000 300,000

54 611
Отплата главнице 
домаћим кредиторима

3,000,000 3,000,000

Извори финансирања за 
функцију 170:

01 Приходи из буџета 4,000,000 0 4,000,000

Функција 170: 4,000,000 0 4,000,000



Извори финансирања за 
Програмску активност 
0602-0003:

01 Приходи из буџета 4,000,000 0 4,000,000

Свега за Програмску 
активност 0602-0003:

4,000,000 0 4,000,000

0602
0010

Резерве

112
Финансијски и фискални 
послови

55 49911 Стална резерва 1,531,290 1,531,290

56 49912 Текућа резерва 4,321,306 4,321,306

Извори финансирања за 
функцију 112:

01 Приходи из буџета 5,852,596 5,852,596

Функција 112: 5,852,596 0 5,852,596

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0602-0010:

01 Приходи из буџета 5,852,596 5,852,596

Свега за Програмску 
активност 0602-0010:

5,852,596 0 5,852,596

Извори финансирања за 
Програм 15:

01 Приходи из буџета 0 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

13
Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 
година

Свега за Програм 15: 76,365,623 0 76,365,623

0901 ПРОГРАМ 11: 
СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА



0901
0001

Социјалне помоћи

070 Социјална помоћ 
некласификована на 
другом месту

57 472

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета - 
социјално угрожено 
становништво

10,000,000 10,000,000

58 472
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета - 
прворођено дете

2,000,000 2,000,000

59 472

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета - 
превоз ђака основно 
образовање

1,000,000 1,000,000

60 472

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета - 
превоз ђака средње 
образовање

15,000,000 1,000,000 16,000,000

61 472
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета - дом 
за ученике

300,000 300,000

62 472

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета - 
ученичке и студентске 
награде

300,000 300,000

Извори финансирања за 
функцију 070:

01 Приходи из буџета 28,600,000 28,600,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

1,000,000 1,000,000

Функција 070: 28,600,000 1,000,000 29,600,000

Извори финансирања за 
програмску активност 
0901-0001:

01 Приходи из буџета

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Свега за програмску 28,600,000 1,000,000 29,600,000



активност 0901-0001:

0901
0005

Активности Црвеног 
крста

090

Функција: Социјална 
заштита
некласификована на 
другом месту

63 481
Дотације невладиним 
организациј ама

950,000 950,000

Извори финансирања за 
функцију 090:

01 Приходи из буџета 950,000 0 950,000

Функција 090: 950,000 0 950,000

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0901-0005:

01 Приходи из буџета 950,000 0 950,000

Свега за Програмску 
активност 0901-0005:

950,000 0 950,000

Извори финансирања за 
Програм 11:

01 Приходи из буџета

Свега за Програм 11: 29,550,000 1,000,000 30,550,000

1301
ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ 
СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ

1301
0001

Подршка локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и 
спорта

64 481
Дотације невладиним 
организацијама, Средства 
на овој апропријацији

5,050,000 5,050,000



трошиће се по 
спроведеном конкурсу

Извори финансирања за 
функцију 810:

01 Приходи из буџета 5,050,000 5,050,000

Функција 810: 5,050,000 0 5,050,000

Извори финансирања за 
Програмску активност 
1301-0001:

01 Приходи из буџета 5,050,000 5,050,000

Свега за Програмску 
активност 1301-0001:

5,050,000 0 5,050,000

1301
0002

Подршка 
предшколском, 
школском и 
рекреативном спорту и 
масовној физичкој 
култури

810 Услуге рекреације и 
спорта

65 423 Услуге по уговору 500,000 500,000

Извори финансирања за 
функцију 810:

01 Приходи из буџета 500,000 500,000

Функција 810: 500,000 0 500,000

Извори финансирања за 
Програмску активност 
1301-0002:

01 Приходи из буџета 500,000 500,000

Свега за Програмску 
активност 1301-0002:

500,000 0 500,000

Извори финансирања за 
Програм 14:

01 Приходи из буџета 5,550,000 0 5,550,000

Свега за Програм 14: 5,550,000 0 5,550,000



1101 ПРОГРАМ 1: 
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 
ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ

1101-
П1

Израда пројектно 
техничке 
документације за 
опремање
индустријских зона у 
Српској Црњи

620 Развој заједнице

66 511
Зграде и грађевински 
објекти

300,000 2,700,000 3,000,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 300,000 300,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,700,000 2,700,000

Функција 620: 300,000 2,700,000 3,000,000

Извори финансирања за 
пројекат 1101-П1:

01 Приходи из буџета 300,000 300,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,700,000 2,700,000

Свега за пројекат 1101- 
П1:

300,000 2,700,000 3,000,000

1101-
П2

Инфраструктурно
опремање
индустријских зона у 
Српској Црњи

620 Развој заједнице

67 511
Зграде и грађевински 
објекти

3,800,000 34,200,000 38,000,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 3,800,000

07 Донације од осталих 34,200,000



нивоа власти

Функција 620: 3,800,000 34,200,000 38,000,000

Извори финансирања за 
пројекат П2:

01 Приходи из буџета 3,800,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

34,200,000

Свега за пројекат П2: 3,800,000 34,200,000 38,000,000

1101-
П3

Бушење бунара и 
изградња постројења за 
производњу пијаће воде 
у насељеном месту Нова 
Црња

620 Развој заједнице

68 511
Зграде и грађевински 
објекти

40,400,000 40,400,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

40,400,000 40,400,000

Функција 620: 0

Извори финансирања за 
пројекат П3:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

40,400,000 40,400,000

Свега за пројекат П3: 40,400,000 40,400,000

1101-
П4

Изградња капеле у 
насељеном месту Нова 
Црња

620 Развој заједнице

69 511
Зграде и грађевински 
објекти

581,760 5,235,840 5,817,600



Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 581,760

07
Донације од осталих 
нивоа власти

5,235,840

Функција 620: 581,760 5,235,840 5,817,600

Извори финансирања за 
пројекат П4:

01 Приходи из буџета 581,760

07
Донације од осталих 
нивоа власти

5,235,840

Свега за пројекат П4: 581,760 5,235,840 5,817,600

1101-
П5

Изградња капеле у 
насељеном месту Тоба

620 Развој заједнице

70 511
Зграде и грађевински 
објекти

484,000 4,356,000 4,840,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 484,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

4,356,000

Функција 620: 484,000 4,356,000 4,840,000

Извори финансирања за 
пројекат П5:

01 Приходи из буџета 484,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

4,356,000

Свега за пројекат П5: 484,000 4,356,000 4,840,000

1101-
П6

Бушење, опремање и 
повезивање у систем 
бунара у насељу 
Радојево и повезивање 
са водоводом у Српској



Црњи

620 Развој заједнице

71 511
Зграде и грађевински 
објекти

1,000,000 9,000,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 1,000,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

9,000,000

Функција 620: 1,000,000 9,000,000 10,000,000

Извори финансирања за 
пројекат П6:

01 Приходи из буџета 1,000,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

9,000,000

Свега за пројекат П6: 1,000,000 9,000,000 10,000,000

1101-
П7

Изградња
метрополитен мреже у 
општини Нова Црња

620 Развој заједнице

72 511
Зграде и грађевински 
објекти

600,000 5,400,000 6,000,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 600,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

5,400,000

Функција 620: 600,000 5,400,000 6,000,000

Извори финансирања за 
пројекат П7:

01 Приходи из буџета 600,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

5,400,000

Свега за пројекат П7: 600,000 5,400,000 6,000,000



600,000 5,400,000 6,000,000

1101-
П8

Изгадња канализационе 
мреже у насељеним 
местима општине Нова 
Црња

620 Развој заједнице

73 511
Зграде и грађевински 
објекти

90,093,849 90,093,849

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета

07
Донације од осталих 
нивоа власти

90,093,849 90,093,849

Функција 620: 90,093,849 90,093,849

Извори финансирања за 
пројекат П8:

01 Приходи из буџета

07
Донације од осталих 
нивоа власти

90,093,849 90,093,849

Свега за пројекат П8: 90,093,849 90,093,849

1101-
П9

Постављање ЛЕД 
расвете у свим 
насељеним местима 
општине Нова Црња

620 Развој заједнице

74 511
Зграде и грађевински 
објекти

1,500,000 13,500,000 15,000,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

13,500,000 13,500,000

Функција 620: 1,500,000 13,500,000 15,000,000

Извори финансирања за 
пројекат П9:



01 Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

13,500,000 13,500,000

Свега за пројекат П9: 1,500,000 13,500,000 15,000,000

1101-
П10

Изградња трансфер 
станице

620 Развој заједнице

75 511
Зграде и грађевински 
објекти

500,000 4,500,000 5,000,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 500,000 500,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

4,500,000 4,500,000

Функција 620: 500,000 4,500,000 5,000,000

Извори финансирања за 
пројекат П10:

01 Приходи из буџета 500,000 500,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

4,500,000 4,500,000

Свега за пројекат П10: 500,000 4,500,000 5,000,000

1101-
П11

Израда пројектно 
техничке докуметације 
за побољшање 
енергетске ефикасности 
у зградама општине 
Нова Црња

620 Развој заједнице

76 511
Зграде и грађевински 
објекти

200,000 1,800,000 2,000,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 200,000 200,000

07 Донације од осталих 1,800,000 1,800,000



нивоа власти

Функција 620: 200,000 1,800,000 2,000,000

Извори финансирања за 
пројекат П11:

01 Приходи из буџета 200,000 200,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

1,800,000 1,800,000

Свега за пројекат П11: 200,000 1,800,000 2,000,000

1101-
П12

Израда пројектно 
техничке докуметације 
за реконструкцију 
крова зграде Дома 
културе у Новој Црњи

620 Развој заједнице

77 511
Зграде и грађевински 
објекти

50,000 200,000 250,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 50,000 50,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

200,000 200,000

Функција 620: 50,000 200,000 250,000

Извори финансирања за 
пројекат П12:

01 Приходи из буџета 50,000 50,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

200,000 200,000

Свега за пројекат П12: 50,000 200,000 250,000

1101-
П13

Израда пројекта за 
опремање базена у 
Александрову

620 Развој заједнице

78 511
Зграде и грађевински 
објекти

100,000 900,000 1,000,000



Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 100,000 100,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

900,000 900,000

Функција 620: 100,000 900,000 1,000,000

Извори финансирања за 
пројекат П13:

01 Приходи из буџета 100,000 100,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

900,000 900,000

Свега за пројекат П13: 100,000 900,000 1,000,000

1101-
П14

Постројење за грејање 
базенске воде сунчевом 
енергијом

620 Развој заједнице

79 511
Зграде и грађевински 
објекти

1,000,000 21,042,412 22,042,412

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

21,042,412 21,042,412

Функција 620: 1,000,000 21,042,412 22,042,412

Извори финансирања за 
пројекат П14:

01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

21,042,412 21,042,412

Свега за пројекат П14: 1,000,000 21,042,412 22,042,412

1101-
П15

Изградња водовода са 
извориштем воде у 
насељеном месту



Александрово

620 Развој заједнице

80 511
Зграде и грађевински 
објекти

1,744,448 15,700,040 17,444,488

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 1,744,448 1,744,448

07
Донације од осталих 
нивоа власти

15,700,040 15,700,040

Функција 620: 1,744,448 15,700,040 17,444,488

Извори финансирања за 
пројекат П15:

01 Приходи из буџета 1,744,448 1,744,448

07
Донације од осталих 
нивоа власти

15,700,040 15,700,040

Свега за пројекат П15: 1,744,448 15,700,040 17,444,488

1101-
П16

Ојачање коловозне 
конструкције и 
санација улица у 
насељеним местима 
општине Нова Црња - 
Тоба

620 Развој заједнице

81 511
Зграде и грађевински 
објекти

3,327,844 29,950,593 33,278,437

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 3,327,844 3,327,844

07
Донације од осталих 
нивоа власти

29,950,593 29,950,593

Функција 620: 3,327,844 29,950,593 33,278,437

Извори финансирања за 
пројекат П16:

01 Приходи из буџета 3,327,844 3,327,844

07 Донације од осталих 29,950,593 29,950,593



нивоа власти

Свега за пројекат П16: 3,327,844 29,950,593 33,278,437

1101-
П17

Изградња улица -
Железничка
Александрово

620 Развој заједнице

82 511
Зграде и грађевински 
објекти

4,256,822 38,311,397 42,568,219

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 4,256,822 4,256,822

07
Донације од осталих 
нивоа власти

38,311,397 38,311,397

Функција 620: 4,256,822 38,311,397 42,568,219

Извори финансирања за 
пројекат П17:

01 Приходи из буџета 4,256,822 4,256,822

07
Донације од осталих 
нивоа власти

38,311,397 38,311,397

Свега за пројекат П17: 4,256,822 38,311,397 42,568,219

1101-
П18

Реконструкција дела 
дворишта и изградња 
спортских терена 
(кошаркашког и 
одбојкашког) са 
трибинама у Српској 
Црњи

620 Развој заједнице

83 511
Зграде и грађевински 
објекти

720,824 6,487,411 7,208,235

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 720,824 720,824

07
Донације од осталих 
нивоа власти

6,487,411 6,487,411



Функција 620: 720,824 6,487,411 7,208,235

Извори финансирања за 
пројекат П18:

01 Приходи из буџета 720,824 720,824

07
Донације од осталих 
нивоа власти

6,487,411 6,487,411

Свега за пројекат П18: 720,824 6,487,411 7,208,235

1101-
П19

Партерно уређење 
комплекса спортске 
хале у Српској Црњи

620 Развој заједнице

84 511
Зграде и грађевински 
објекти

257,500 2,317,500 2,575,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 257,500 257,500

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,317,500 2,317,500

Функција 620: 257,500 2,317,500 2,575,000

Извори финансирања за 
пројекат П19:

01 Приходи из буџета 257,500 257,500

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,317,500 2,317,500

Свега за пројекат П19: 257,500 2,317,500 2,575,000

1101-
П19/1

Изградња спортске хале 
у Српској Црњи

620 Развој заједнице

84/1 511
Зграде и грађевински 
објекти

7,161,300 7,161,300

Извори финансирања за 
функцију 620:

07 Донације од осталих 7,161,300



нивоа власти

Функција 620: 7,161,300 7,161,300

Извори финансирања за 
пројекат П19/1:

07
Донације од осталих 
нивоа власти

7,161,300

Свега за пројекат 
П19/1:

7,161,300 7,161,300

1101-
П20

Г асна инсталација за 
балон халу у Српској 
Црњи и гасни 
прикључак

620 Развој заједнице

85 511
Зграде и грађевински 
објекти

302,000 2,718,000 3,020,000

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 302,000 302,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,718,000 2,718,000

Функција 620: 302,000 2,718,000 3,020,000

Извори финансирања за 
пројекат П20:

01 Приходи из буџета 302,000 302,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,718,000 2,718,000

Свега за пројекат П20: 302,000 2,718,000 3,020,000

1101-
П21

Опремање балон хале у 
Српској Црњи

620 Развој заједнице

86 511
Зграде и грађевински 
објекти

300,000 2,700,000 3,000,000

Извори финансирања за 
функцију 620:



01 Приходи из буџета 300,000 300,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,700,000 2,700,000

Функција 620: 300,000 2,700,000 3,000,000

Извори финансирања за 
пројекат П21:

01 Приходи из буџета 300,000 300,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,700,000 2,700,000

Свега за пројекат П21: 300,000 2,700,000 3,000,000

Извори финансирања за 
пројекте:

01 Приходи из буџета

07
Донације од осталих 
нивоа власти

Свега за пројекте: 21,025,198 338,674,342 359,699,540

0601
ПРОГРАМ 2:
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

0601
0003

Одржавање депонија

510 Управљање отпадом

87 421 Стални трошкови 5,000,000 5,000,000

Извори финансирања за 
функцију 510:

01 Приходи из буџета 5,000,000 0 5,000,000

Функција 510: 5,000,000 0 5,000,000

Извори финансирања за 
програмску активност 
0601-0003:

01 Приходи из буџета 5,000,000 0 5,000,000

Свега за програмску 
активност 0601-0003:

5,000,000 0 5,000,000



0601
0009

Уређење и одржавање 
зеленила

510 Управљање отпадом

87/1 423 Услуге по уговору 1,000,000 1,000,000

Извори финансирања за 
функцију 510:

01 Приходи из буџета

Функција 510: 1,000,000 1,000,000

Извори финансирања за 
програмску активност 
0601-0009:

01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000

Свега за програмску 
активност 0601-0009:

1,000,000 1,000,000

0601
0014

Остале комуналне 
услуге

510 Управљање отпадом

88 421
Стални трошкови - 
чишћење просторија

3,000,000 3,000,000

88/1 423
Услуге по уговору- 
зоохигијена и 
ванлинијски превоз

1,000,000 1,000,000

Извори финансирања за 
функцију 510:

01 Приходи из буџета 4,000,000 4,000,000

Функција 510: 4,000,000 0 4,000,000

Извори финансирања за 
програмску активност 
0601-0014:

01 Приходи из буџета 4,000,000 4,000,000

Свега за програмску 
активност 0601-0014:

4,000,000 0 4,000,000



Извори финансирања за 
Програм 2:

01 Приходи из буџета 0

Свега за Програм 2: 10,000,000 0 10,000,000

1501
ПРОГРАМ 3: 
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-
П1

Локални акциони план 
запошљавања

411
Општи економски и 
комерцијални послови

89 423 Услуге по уговору 3,000,000 2,000,000 5,000,000

Извори финансирања за 
функцију 411

01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,000,000 2,000,000

Функција 411: 3,000,000 2,000,000 5,000,000

Извори финансирања за 
пројекат 1501-П1:

01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

2,000,000 2,000,000

Свега за пројекат 1501- 
П1:

3,000,000 2,000,000 5,000,000

Извори финансирања за 
програм 3

01 Приходи из буџета

07
Донације од других 
нивоа власти

Свега за програм 3: 3,000,000 2,000,000 5,000,000

0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ



ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101
0001

Унапређење услова за
пољопривредну
делатност

421 Пољопривреда

90 423 Услуге по уговору 26,500,000 26,500,000

Извори финансирања за 
функцију 421:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Функција 421: 26,500,000 0 26,500,000

Извори финансирања за 
програмску активност 
0101-0001:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Свега за програмску 
активност 0101-0001:

26,500,000 0 26,500,000

0101
0002

Подстицаји
пољопривредној
производњи

421 Пољопривреда

91 451
Текуће субвенције за 
пољопривреду

3,000,000

Извори финансирања за 
функцију 421:

01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000

Функција 421: 3,000,000 0 56,000,000

Извори финансирања за 
програмску активности 
0101-0002:

01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000

Свега за програмску 3,000,000 0 3,000,000



активност 0101-0002:

Извори финансирања за 
Програм 5:

01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000

Свега за Програм 5: 29,500,000 0 0

1201
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ

1201
0002

Подстицај културном и
уметничком
стваралаштву

0

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

0

92 481
Дотације невладиним 
организацијама - 
удружења грађана

2,225,000 2,225,000

Извори финансирања за 
функцију 160

0

Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000

Функција 160: 2,225,000 2,225,000

0

1201
0002

Подстицај културном и
уметничком
стваралаштву

0

840
Верске и остале услуге 
заједнице

0

93 481
Дотације невладиним 
организацијама - цркве

800,000 800,000

Извори финансирања за 
функцију 840

0

01 Приходи из буџета 800,000 800,000

Функција 840: 800,000 800,000

0

Извори финансирања за 
програмску активност 
1201-0002

0



01 Приходи из буџета 0

Свега за програмску 
активност 1201-0002:

3,025,000 3,025,000

0

Извори финансирања за 
Програм 13

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за програм 13: 3,025,000 3,025,000

Извори финансирања за 
Главу 3.1:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

13
Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 
година

0

Свега за Главу 3.1: 178,015,821 341,674,342 490,190,163

3 3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602
ПРОГРАМ 15 -
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602
0002

Месне заједнице - 
Александрово

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

94 411
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

670,799 670,799

95 412
Социјални доприноси на 
терет послодавца

123,592 123,592

96 421 Стални трошкови 1,681,000 1,681,000

97 423 Услуге по уговору 1,650,000 1,650,000

98 425
Текуће поправке и 
одржавање

600,000 600,000



99 426 Материјал 890,000 890,000

100 465
Остале текуће дотације 
по закону

88,266 88,266

101 481
Дотације невладиним 
организациј ама

300,000 300,000

102 482
Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали

50,000 50,000

103 511
Зграде и грађевински 
објекти

500,000 500,000

Извори финансирања за 
функцију 160:

01 Приходи из буџета 0

04
Сопствени приходи 
буџетских корисника

0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Функција 160: 6,553,657 0 6,553,657

0602
0002

Месне заједнице - Тоба

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

104 411
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

535,000 535,000

105 412
Социјални доприноси на 
терет послодавца

97,091 97,091

106 421 Стални трошкови 534,000 534,000

107 423 Услуге по уговору 490,000 490,000

108 425
Текуће поправке и 
одржавање

200,000 200,000

109 426 Материјал 485,000 485,000

110 465
Остале текуће дотације 
по закону

1,000 1,000

111 481
Дотације невладиним 
организациј ама

89,000 89,000



112 482
Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали

30,000 30,000

113 511
Зграде и грађевински 
објекти

492,065 492,065

114 512 Машине и опрема 20,000 20,000

Извори финансирања за 
функцију 160

01 Приходи из буџета

Функција 160: 2,973,156 2,973,156

0602
0002

Месне заједнице - Нова 
Црња

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

115 411
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

522,000 522,000

116 412
Социјални доприноси на 
терет послодавца

94,104 94,104

117 416
Накнаде запосленима и 
остали посебни расходи

50,000 50,000

118 421 Стални трошкови 2,100,000 2,100,000

119 422 Трошкови путовања 100,000 100,000

120 423 Услуге по уговору 770,000 770,000

121 424 Специјализоване услуге 750,000 750,000

122 425
Текуће поправке и 
одржавање објеката

250,000 250,000

123 425
Текуће поправке и 
одржавање опреме

200,000 200,000

124 426 Материјал 530,000 530,000

125 465
Остале текуће дотације 
по закону

68,456 68,456

126 481
Дотације невладиним 
организациј ама

600,000 600,000

127 482
Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали

30,000 30,000



128 511
Зграде и грађевински 
објекти

292,065 292,065

Извори финансирања за 
функцију 160

01 Приходи из буџета

Функција 160: 6,356,625 6,356,625

0602-
П3

Изградња капеле на 
катастарској парцели 
2911

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

129 511
Зграде и грађевински 
објекти

250,000 250,000

Извори финансирања за 
функцију 160

0

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Функција 160 250,000 250,000

Извори финансирања за 
пројекат 0602-П3

0

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Свега за пројекат 0602- 
П3:

250,000 250,000

0

0602-
П4

Организовање 
манифестације дани 
села

0

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

0

130 424 Специјализоване услуге 650,000 650,000

Извори финансирања за 0



функцију 160

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Функција 160 650,000 650,000

Извори финансирања за 
пројекат 0602-П4

0

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Свега за пројекат 0602- 
П4

650,000 650,000

Извори финансирања за 
пројекте 0602-П3 и 
0602-П4

01 Приходи из буџета

Свега за пројекте 0602- 
П3 и 0602-П4

900,000 900,000

Извори финансирања за 
функцију 160 и пројекте 
0602-П3 0602-П4

01 Приходи из буџета

Свега за функцију 160 и 
пројекте 0602-П3 и 
0602-П4

7,256,625 7,256,625

0602
0002

Месне заједнице - 
Војвода Степа

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

131 411
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

435,170 435,170

132 412
Социјални доприноси на 
терет послодавца

60,233 60,233
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133 421 Стални трошкови 1,700,000 1,700,000

134 423 Услуге по уговору 600,000 600,000

135 425
Текуће поправке и 
одржавање

2,700,000 2,700,000

136 426 Материјал 900,000 900,000

137 465
Остале текуће дотације 
по закону

45,075 45,075

138 481
Дотације невладиним 
организациј ама

1,100,000 1,100,000

139 482
Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали

15,000 15,000

140 511
Зграде и грађевински 
објекти

292,065 292,065

Извори финансирања за 
функцију 160

1 Приходи из буџета 0

Функција 160 7,847,543 7,847,543

0

0602
0002

Месне заједнице - 
Српска Црња

0

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

0

141 411
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

937,800 937,800

142 412
Социјални доприноси на 
терет послодавца

172,800 172,800

143 421 Стални трошкови 2,800,000 2,800,000

144 423 Услуге по уговору 2,000,000 2,000,000

145 425
Текуће поправке и 
одржавање

300,000 300,000

146 426 Материјал 600,000 600,000

147 465
Остале текуће дотације 
по закону

123,400 123,400

148 481
Дотације невладиним 
организациј ама

2,500,000 2,500,000



149 511
Зграде и грађевински 
објекти

779,065 779,065

Извори финансирања за 
функцију 160

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 160: 10,213,065 10,213,065

0602-
П5

Израда бетонских стаза 
на оба православна 
гробља од капела до 
гробних места

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

150 511
Зграде и грађевински 
објекти

1,000,000 1,000,000

Извори финансирања за 
функцију 160

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 160: 1,000,000 1,000,000

Извори финансирања за 
пројекат 0602-П5

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 0602- 
П5

1,000,000 1,000,000

0

0602-
П6

Очување животне 
средине одржавање 
јавних површина

0

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

0

151 424 Специјализоване услуге 300,000 300,000

Извори финансирања за 
функцију 160

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 160: 0



Извори финансирања за 
пројекат 0602-П6

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 0602- 
П6

300,000 300,000

0

0602-
П7

Организација 
манифестације Боемске 
ноћи

0

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

0

152 424 Специјализоване услуге 1,000,000 1,000,000

Извори финансирања за 
функцију 160

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 160: 1,000,000 1,000,000

Извори финансирања за 
пројекат 0602-П7

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 0602- 
П7

1,000,000 1,000,000

0

0602-
П8

Организација 
ускршњег турнира у 
туцању ускршњим 
јајима

0

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

0

153 424 Специјализоване услуге 50,000 50,000

Извори финансирања за 
функцију 160

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 160: 50,000 50,000

Извори финансирања за 
пројекат 0602-П8

0



01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 0602- 
П8

50,000 50,000

0

0602-
П9

Организација дочека 
православне Нове 
године

0

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

0

154 424 Специјализоване услуге 150,000 150,000

Извори финансирања за 
функцију 160

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 160: 150,000 150,000

Извори финансирања за 
пројекат 0602-П9

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 0602- 
П9

150,000 150,000

Извори финансирања за 
пројекте 0602-П5, 0602- 
П6, 0602-П7, 0602-П8 и 
0602-П9

01 Приходи из буџета

Свега за пројекте 0602- 
П5, 0602-П6, 0602-П7, 
0602-П8 и 0602-П9

2,500,000 2,500,000

Извори финансирања за 
функцију 160 и пројекте 
0602-П3, 0602-П4, 0602- 
П5, 0602-П6 и 0602-П7

01 Приходи из буџета

Свега за фунцкију 160 и 
пројекте 0602-П3, 0602- 
П4, 0602-П5, 0602-П6 и

12,713,065 12,713,065



0602-П7

0602
0002

Месне заједнице - 
Радојево

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

155 411
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

661,129 661,129

156 412
Социјални доприноси на 
терет послодавца

104,969 104,969

157 421 Стални трошкови 910,000 910,000

158 423 Услуге по уговору 1,100,000 1,100,000

159 425
Текуће поправке и 
одржавање

493,425 493,425

160 426 Материјал 225,250 225,250

161 465
Остале текуће дотације 
по закону

13,325 13,325

162 482
Порези, обавезне таксе и 
пенали

5,000 5,000

163 483
Новчане казне и пенали 
по решењу судова

330,000 330,000

164 511
Зграде и грађевински 
објекти

292,065 292,065

Извори финансирања за 
функцију 160

0

Приходи из буџета 0

Функција 160: 4,135,163 4,135,163

0602-
П10

Уређење тржног- 
пословног простора

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

165 424 Специјализоване услуге 150,000 150,000

Извори финансирања за 0



функцију 160

01 Приходи из буџета 0

Функција 160: 0

Извори финансирања за 
пројекат 0602-П10

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 0602- 
П10

150,000 150,000

0602-
П11

Сусрети братимљених 
месних заједница 
Врбашка и Радојево

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

166 424 Специјализоване услуге 100,000 100,000

Извори финансирања за 
функцију 160

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 160: 0

Извори финансирања за 
пројеката 0602-П11

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 0602- 
П11

100,000 100,000

0602-
П12

Обележавање дана 
ослобођења села

160
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту

167 424 Специјализоване услуге 120,000 120,000

Извори финансирања за 
функцију 160

0

01 Приходи из буџета 0



Функција 160: 0

Извори финансирања за 
пројекат П12

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 0602- 
П12

120,000 120,000

Извори финансирања за 
пројекте

01 Приходи из буџета

Свега за пројекте 370,000 370,000

Извори финансирања за 
функцију 160 и пројекте 
0602-П10, 0602-П11 и 
0602-П12

01 Приходи из буџета

Свега за функцију 160 и 
пројекте 0602-П10, 
0602-П11 и 0602-П12

3,770,000 3,770,000

0

Извори финансирања за 
програмске активности 
0602-0002

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за програмску 
активност 0602-0002:

38,079,209 38,079,209

Извори финансирања за 
Програм 15:

01 Приходи из буџета 0

04
Сопствени приходи 
буџетских корисника

0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Свега за Програм 15: 41,849,209 0 41,849,209



Извори финансирања за 
Главу 3.2:

01 Приходи из буџета 0

04
Сопствени приходи 
буџетских корисника

0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Свега за главу 3.2- 
укупно МЗ:

41,849,209 0 41,849,209

3 3.3.1 912 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

912
ОСНОВНА ШКОЛА 
БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

2002
ПРОГРАМ 9 -
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

2002
0001

Функционисање 
основних школа

912 Основно образовање

168 4631
Текући трансфери 
осталим нивоима власти

5,400,131 5,400,131

Извори финансирања за 
функцију 912:

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 912: 5,400,131 0 5,400,131

Извори финансирања за 
програмску активност 
2002-0001:

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за програмску 
активност 2002-0001:

5,400,131 0 5,400,131

3.3.2 912
ОСНОВНА ШКОЛА 
ПЕТЕФИ ШАНДОР

2002
ПРОГРАМ 9 -
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ



2002
0001

Функционисање 
основних школа

912 Основно образовање

169 4631
Текући трансфери 
осталим нивоима власти

6,687,200 6,687,200

Извори финансирања за 
функцију 912:

01 Приходи из буџета 0

Функција 912: 6,687,200 0 6,687,200

Извори финансирања за 
програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета

Свега за програмску 
активност 2002-0001:

6,687,200 0 6,687,200

3.3.3 912
ОСНОВНА ШКОЛА 4. 
ОКТОБАР

2002
ПРОГРАМ 9 -
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

2002
0001

Функционисање 
основних школа

912 Основно образовање

170 4631
Текући трансфери 
осталим нивоима власти

4,485,634 4,485,634

Извори финансирања за 
функцију 912:

01 Приходи из буџета 4,485,634 4,485,634

Функција 912: 4,485,634 0 4,485,634

Извори финансирања за 
програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 4,485,634 4,485,634

Свега за програмску 
активност 2002-0001:

4,485,634 0 4,485,634



3.3.4 912
ОСНОВНА ШКОЛА 
ЂУРА ЈАКШИЋ

2002
ПРОГРАМ 9 -
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

2002
0001

Функиционисање 
основних школа

0

912 Основно образовање 0

171 4631
Текући трансфери 
осталим нивоима власти

6,722,760 6,722,760

Извори финансирања за 
функцију 912:

01 Приходи из буџета 6,722,760 6,722,760

Функција 912: 6,722,760 0 6,722,760

Извори финансирања за 
програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 6,722,760 6,722,760

Свега за програнску 
активност 2002-0001:

6,722,760 0 6,722,760

3.3.5
ОСНОВНА ШКОЛА 
СТАНКО КРСТИН

2002
ПРОГРАМ 9 -
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

2001
0001

Функционисање 
основних школа

912 Основно образовање

172 4631
Текући трансфери 
осталим нивоима власти

4,005,768 4,005,768

Извори финансирања за 
функцију 912:

01 Приходи из буџета

Функција 912:



Извори финансирања за 
програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета

Свега за програнску 
активност 2002-0001:

4,005,768 4,005,768

Извори финансирања за 
Програм 9:

01 Приходи из буџета

Свега за Програм 9: 27,301,493 0 27,301,493

Извори финансирања за 
главу 3.3

Приходи из буџета

Свега за главу 3.3 27,301,493 27,301,493

3 3.4
СРЕДЊА ШКОЛА 
ЂУРА ЈАКШ ИЋ

2003
ПРОГРАМ 10:
СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

2003
0001

Функционисање 
средњих школа

920 Средње образовање

173 4631
Текући трансфери 
осталим нивоима власти

4,287,326 4,287,326

Извори финансирања за 
функцију 920:

01 Приходи из буџета

Функција 920:

Извори финансирања за 
програмску активност 
2003-0001:

01 Приходи из буџета

Свега за програнску 
активност 2003-0001:

4,287,326 4,287,326



Извори финансирања за 
Програм10:

01 Приходи из буџета 0

Свега за Програм 10: 4,287,326 0 4,287,326

Извори финансирања за 
Главу 3.4:

01 Приходи из буџета 0

Свега за главу 3.4: 4,287,326 0 4,287,326

3 3.5
УСТАНОВЕ У 
КУЛТУРИ

3.5.1
НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА ЂУРА 
ЈАКШ ИЋ

1201
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ

1201
0001

Функционисање 
локалних установа 
културе

820 Услуге културе

174 411
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

2,744,820 2,744,820

175 412
Социјални доприноси на 
терет послодавца

496,277 496,277

176 413
Накнаде у натури - 
давања запосленима

2,000 2,000

177 415
Накнаде трошкова за 
запослене

3,000 3,000

178 421 Стални трошкови 335,000 335,000

179 422 Трошкови путовања 50,000 50,000

180 423 Услуге по уговору 260,000 260,000

181 425
Текуће поправке и 
одржавање рачунарске 
опреме

60,000 60,000

182 426 Материјал 250,000 250,000



183 465
Остале донације, 
дотације и трансфери

360,120 360,120

184 512 Машине и опрема 150,000 150,000

185 515 Нематеријална имовина 300,000 70,100 370,100

Извори финансирања за 
функцију 820:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

70,100

Функција 820: 5,011,217 70,100 5,081,317

Извори финансирања за 
програмску активност 
1201-0001:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

70,100

Свега за програмску 
активност 1201-0001:

5,011,217 70,100 5,081,317

1201-
П1

Манифестација 
Липарске вечери

820 Услуге културе

186 423 Услуге по уговору 180,000 180,000

187 424 Специјализоване услуге 1,020,000 200,000 1,220,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

01 Приходи из буџета 0

04
Сопствени приходи 
буџетских корисника

0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Функција 820: 1,200,000 200,000 1,400,000

Извори финансирања за 
пројекат 1201-П1:

01 Приходи из буџета 1,200,000 1,200,000



07
Донације од осталих 
нивоа власти

200,000 200,000

Свега за пројекат 1201- 
П1:

1,200,000 200,000 1,400,000

1201-
П2

Смотра рецитатора и 
остали културни 
садржаји

820 Услуге културе

188 423 Услуге по уговору 180,000 180,000

189 424 Специјализоване услуге 180,000 180,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

01 Приходи из буџета 180,000 180,000

Функција 820: 360,000 0 360,000

Извори финансирања за 
пројекат 1201-П2:

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 1201- 
П2:

360,000 0 360,000

Извори финансирања 
за пројекте 1201-П1 и 
1201-П2

01 Приходи из буџета 1,560,000

07
Донације од осталих 
нивоа власти

200,000

Свега за пројекте 1201- 
П1 и 1201-П2

1,560,000 200,000 1,760,000

Извори финансирања за 
Програм 13:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0



Свега за Програм 13: 6,571,217 270,100 6,841,317

Извори финансирања за 
Главу 3.5.1:

01 Приходи из буџета 0

04
Сопствени приходи 
буџетских корисника

0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Свега за Главу 3.5.1: 6,571,217 270,100 6,841,317

3.5.2

СПОРТСКО 
КУЛТУРНО 
ТУРИСТИЧКИ 
ЦЕНТАР ЂУРА 
ЈАКШ ИЋ

1201
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ

1201
0001

Функционисање 
локалних установа 
културе

820 Услуге културе

190 411
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

812,819 812,819

191 412
Социјални доприноси на 
терет послодавца

167,632 167,632

192 421 Стални трошкови 75,000 75,000

193 423 Услуге по уговору 218,000 218,000

194 426 Материјал 220,000 220,000

195 465
Остале донације, 
дотације и трансфери

108,939 108,939

Извори финансирања за 
функцију 820:

01 Приходи из буџета 0

04
Сопствени приходи 
буџетских корисника

0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0



Функција 820: 1,602,390 0 1,602,390

Извори финансирања за 
програмску активност 
1201-0001:

01 Приходи из буџета 0

04
Сопствени приходи 
буџетских корисника

0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Свега за програмску 
активност 1201-0001:

1,602,390 0 1,602,390

1201-
П3

Изложбе

820 Услуге културе

196 424 Специјализоване услуге 10,000 10,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

01 Приходи из буџета 0

Функција 820: 10,000 0 10,000

Извори финансирања за 
пројекат 1201-П3:

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 1201- 
П3:

10,000 0 10,000

1201-
П4

Радионице - предавања

820 Услуге културе

197 424 Специјализоване услуге 15,000 15,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0



Функција 820: 15,000 0 15,000

Извори финансирања за 
пројекат 1201-П4:

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 1201- 
П4:

15,000 0 15,000

1201-
П5

Биоскоп

820 Услге културе

198 424 Специјализоване услуге 30,000 30,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Функција 820: 30,000 30,000

Извори финансирања за 
пројекат П5:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Свега за пројекат П5: 30,000 0 30,000

1201-
П6

Кишобран за двоје

820 Услуге културе

199 424 Специјализоване услуге 15,000 15,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

01 Приходи из буџета 0

Функција 820: 15,000 0 15,000

Извори финансирања за 
пројекат 1201-П6:

0



01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 1201- 
П6:

15,000 0 15,000

1201-
П7

Издаваштво музички цд

820 Услуге културе

200 424 Специјализоване услуге 100,000 100,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 820: 100,000 100,000

Извори финансирања за 
пројекат 1201-П7:

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 1201- 
П7:

100,000 100,000

0

1201-
П8

Шворц 0

820 Услуге културе 0

201 424 Специјализоване услуге 80,420 80,420

Извори финансирања за 
функцију 820:

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 820: 80,240 80,240

Извори финансирања за 
пројекат 1201-П8:

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 1201- 
П8:

80,420 80,420

0

1201-
П9

Позоришни програм 0



820 Услуге културе 0

202 424 Специјализоване услуге 200,000 200,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 820: 200,000 200,000

Извори финансирања за 
пројекат 1201-П9:

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 1201- 
П9:

200,000 200,000

0

1201-
П10

Музички и омладински 
програм

0

820 Услуге културе 0

203 424 Специјализоване услуге 30,000 30,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 820: 30,000 30,000

Извори финансирања за 
пројекат 1201-П10:

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 1201- 
П10:

30,000 30,000

0

1201-
П11

Летњи програм 0

820 Услуге културе 0

204 424 Специјализоване услуге 30,000 30,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 820: 30,000 30,000



Извори финансирања за 
пројекат 1201-П11:

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 1201- 
П11:

30,000 30,000

0

1201-
П12

Дечје липарске вечери 0

820 Услуге културе 0

205 424 Специјализоване услуге 50,000 50,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 820: 50,000 50,000

Извори финансирања за 
пројекат 1201-П12:

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 1201- 
П12:

50,000 50,000

0

1201-
П13

Венац липарских 
градова

0

820 Услуге културе 0

206 424 Специјализоване услуге 250,000 250,000

Извори финансирања за 
функцију 820:

0

01 Приходи из буџета 0

Функција 820: 250,000 250,000

Извори финансирања за 
пројекат 1201-П13:

0

01 Приходи из буџета 0

Свега за пројекат 1201- 
П13:

250,000 250,000



Извори финансирања 
пројекте:

01 Приходи из буџета

Свега за пројекте: 810,420 810,420

Извори финансирања за 
програмску активност 
1201-0001 и пројекте:

01 Приходи из буџета

Свега за програмску 
активност 1201-0001 и 
пројекте:

2,412,810 2,412,810

1201
0002

Подстицаји културном 
и уметничком 
стваралаштву

860
Рекреација, култура и 
вере некласификоване на 
другом месту

206/1 421
Стални трошкови - 
Историјски архив 
Зрењанин

78,800 78,800

207 481
Дотације невладиним 
организацијама - КУД- 
ови

1,828,400 1,828,400

Извори финансирања за 
функционалну 
класификацију 860

01 Приходи из буџета

Функција 860

Извори финансирања за 
програмску активност 
1201-0002

01 Приходи из буџета

Свега за програмску 
активност 1201-0002

1,907,200 270,100 1,907,200



Извори финансирања за 
Програм 13:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Свега за Програм 13: 10,891,227 270,100 11,161,327

Извори финансирања за 
Главу 3.5:

01 Приходи из буџета 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти

0

Свега за главу 3. 5: 10,891,227 270,100 11,161,327

3.6
ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД

0901 ПРОГРАМ 11: 
СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901
0001

Социјалне помоћи

090 Социјална помоћ 
некласификована на 
другом месту

208 4631
Текући трансфери 
осталим нивоима власти

1,350,000

209 4631
472600 Накнада из 
буџета у случају смрти

750,000

210 4631
472900 Једнократне 
помоћи

1,300,000

211 4631
472800 Накнаде из 
буџета за становање и 
живот

100,000 100,000

Извори финансирања за 
функцију 090:

01 Приходи из буџета 3,500,000 3,500,000

Функција 090: 3,500,000 0 3,500,000

Извори финансирања за 
Програмску активност



0901-0001:

01 Приходи из буџета 0

Свега за Програмску 
активност 0901-0001:

3,500,000 0 3,500,000

0901
0004

Саветодавно-терапијске 
и социјално-едукативне 
услуге

090
Социјална заштита 
некласификована на 
другом месту

212 4631 423900 Уговорене услуге 3,390,636 3,390,636

Извори финансирања за 
функцију 090:

01 Приходи из буџета 0

Функција 090: 3,390,636 0 3,390,636

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0901-0004:

01 Приходи из буџета 0

Свега за Програмску 
активност 0901-0004:

3,390,636 0 3,390,636

0901
0006

Дечја заштита

090
Социјална заштита 
некласификована на 
другом месту

213 4631
472000 Накнада за 
социјалну заштиту из 
буџета

120,000 120,000

Извори финансирања за 
функцију 090:

01 Приходи из буџета

Функција 090: 120,000 120,000



Извори финансирања за 
програмску активност 
0901-0006:

01 Приходи из буџета 0

Свега за програмску 
активност 0901-0006:

120,000 0 120,000

Извори финансирања за 
Програм 11:

01 Приходи из буџета

Свега за Програм 11: 7,010,636 0 7,010,636

Извори финансирања за 
Главу 3.6:

01 Приходи из буџета 0

Свега за Главу 3.6: 7,010,636 0 7,010,636

3.7 ЗДРАВСТВО

1801 ПРОГРАМ 12: 
ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА

1801
0001

Функционисање 
установа примарне 
здравствене заштите

740 Услуге јавног здравства

214 464
411Дотације
организацијама обавезног 
социјалног осигурања

2,171,000 2,171,000

215 464
412 Дотације 
организацијама обавезног 
социјалног осигурања

389,000 389,000

216 464
415 Дотације 
организацијама обавезног 
социјалног осигурања

300,000 300,000

217 464
416 Дотације 
организацијама обавезног 
социјалног осигурања

180,000 180,000

218 464 424 Дотације 3,160,000 3,160,000



организацијама обавезног 
социјалног осигурања

Извори финансирања за 
функцију 740:

01 Приходи из буџета 0

Функција 740: 6,200,000 0 6,200,000

Извори финансирања за 
Програмску активност 
1801-0001:

01 Приходи из буџета 0

Свега за Програмску 
активност 1801-0001:

6,200,000 0 6,200,000

Извори финансирања за 
Програм 12:

01 Приходи из буџета 0

Свега за Програм 12: 6,200,000 0 6,200,000

1801-
П1

Реконструкција 
поткровља Дома 
здравља у Српској 
Црњи

740 Услуге јавног здравства

218/1 511
Зграде и грађевински 
објекти

718,130 5,398,810 6,116,940

Извори финансирања за 
функцију 740:

01 Приходи из буџета 718,130

07
Донације од осталих 
нивоа власти

5,398,810

Функција 740: 718,130 5,398,810 6,116,940

Извори финансирања за 
пројекат 1801-П1:

01 Приходи из буџета

07
Донације од осталих 
нивоа власти

Свега за пројекат 1801- 718,130 5,398,810 6,116,940



П1:

Извори финансирања за 
Главу 3.7:

01 Приходи из буџета 0

Свега за Главу 3.7: 6,918,130 5,398,810 12,316,940

3.8
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401 ПРОГРАМ 6: 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

0401
0001

Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности

550 Заштита животне 
средине: исттаживање и 
развој

219 423 Услуге по уговору 3,800,000 3,800,000

220 424 Специјализоване услуге 200,000 200,000

Извори финансирања за 
функцију 550:

01 Приходи из буџета 0

Функција 550: 4,000,000 0 4,000,000

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0401-0001:

01 Приходи из буџета 0

Свега за Програмску 
активност 0401-0001:

4,000,000 0 4,000,000

Извори финансирања за 
Програм 6:

01 Приходи из буџета 0



Свега за Програм 6: 4,000,000 0 4,000,000

Извори финансирања за 
Главу 3.8:

01 Приходи из буџета 0

Свега за Главу 3.8: 4,000,000 0 4,000,000

3.9
ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ 
ПУТЕВЕ

0701 ПРОГРАМ 7: ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

0701
0001

Управљање
саобраћајном
инфраструктуром

451 Друмски саобраћај

221 423 Услуге по уговору 1,500,000 1,500,000

222 424
Специјализоване услуге - 
зимско одржавање путева

1,000,000 1,000,000

Извори финансирања за 
функцију 451:

01 Приходи из буџета 0

Функција 451: 2,500,000 0 2,500,000

Извори финансирања за 
Програмску активност 
0701-0001:

01 Приходи из буџета 0

Свега за Програмску 
активност 0701-0001:

2,500,000 0 2,500,000

0701
0002

Одржавање путева

451 Друмски саобраћај

222/1 424
Специјализоване услуге - 
крпљење рупа на 
путевима

1,000,000 1,000,000

223 511
Зграде и грађевински 
објекти - нафтна рента

1,000,000 1,000,000



Извори финансирања за 
функцију 451:

01 Приходи из буџета

Функција 451: 2,000,000 0 2,000,000

Извори финансирања за 
програмску активност 
0701-0002

01 Приходи из буџета

Свега за програмску 
активност 0701-0002

2,000,000 0 2,000,000

Извори финансирања за 
програм 7

01 Приходи из буџета

Свега за програм 7 4,500,000 0 4,500,000

Извори финансирања за 
главу 3.9:

01 Приходи из буџета

Свега за главу 3.9: 4,500,000 4,500,000

Извори финансирања за 
раздео 3:

01 Приходи из буџета

07
Донације од осталих 
нивоа власти

Свега за раздео 3: 284,773,842 347,343,252 632,117,094

Извори финансирања за 
раздео 1, 2 и 3:

01 Приходи из буџета 306,258,168

07
Донације од осталих 
нивоа власти

336,263,042

Свега за раздео 1,2 и 3: 320,256,968 349,343,252 669,600,220
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

Примања буџета општине Нова Црња прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, 
независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања.

Члан 11.

Овом одлуком о буџету општине обезбеђују се средства за 43 запослених на неодређено време и 1 запослених 
на одређено време. Одлуком о буџету за 2015. годину обезбеђују се средства за укупан број запослених на 
одређено и неодређено време из става 1. Овог члана.

Члан 12.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене 

овом одлуком.

Члан 13.

Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на 
капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове 
финансија, уз сагласност председника општине/општинског већа.

У случају из става 1. Овог члана корисници средстава буџета општине Нова Црња могу преузети обавезе 
по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних 
капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у општем делу буџета 
исказаног у овој одлуци, укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након 
три фискалне године.

Корисници средстава буџета општине Нова Црња обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке 
за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2. овог члана, прибаве сагласност надлежног 
органа из става 1. овог члана.

Члан 14.

Изузетно у случају ако се буџету општине определе актом наменска трансферна средства са другог 
нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају 
уговарања донације , чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке у буџету, орган 
управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог 
акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 15.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима
буџета.

Ако се у току године примања смање , издаци буџета извршаваће се по приоритетима , и то : обавезе 
утврђене законским прописима-на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 16.

Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и 
функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни орган 
буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 17.
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Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници 

буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама (Службени гласник РС бр 124/12 ).

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност 
дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 18.

У оквиру плана за извршење буџета ,локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност 
буџета и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.

Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако 
тромесечје (или краћи период), које је одредио локални орган управе надлежан за финансије.

Члан 19.

Корисници средстава буџета општине Нова Црња преузимају обавезе на основу писаног уговора или 
другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти:

1) о намени преузимања обавезе;

2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и 
предвиђеним условима и роковима плаћања;

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;

4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о буџетском систему ( 
„Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 -  испр.)

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овом одлуком или које су настале у 
супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора локалне власти.

Члан 20.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава 
промени, износ апропројација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на 
терет или у корист текуће буџетске резерве.

Решење о промени апропријација из става 1. овог члана доноси Председник општине/општинско веће.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, 
може извршити преусмеравање апропројација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5%  вредности 
апропријације за расход чији се износ умањује.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, 
председник општине/општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, 
пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене 
за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 5. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом 
одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетска резерве 
утврђеног чланом 69.став 3.Закона о буџетском систему.

Члан 21.

Директни корисник буџетских средстава , који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити 
познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање,
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односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, 
осим из извора 01 -  приходи из буџета.

Индиректни корисници средстава буџета Општине Нова Црња, који остваре приходе и примања чији 
износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном директном кориснику 
за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора 
финансирања, осим из извора 01- приходи из буџета.

Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се мењати без ограничења.

Члан 22.

За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 23.

Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и 
управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.

Овлашћује се председник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног 
дефицита изнад утврђеног дефицита од 10 %, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 24.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање 
два пута годишње информише председника општине/општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку 
шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. Овоч члана, председник општине/општинско 
веће усваја и доставља извештаје Скупштини општине.

Члан 25.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и 
других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и 
депонију на консолидованом рачуну трезора.

Члан 26.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог 
захтева и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање(копије).

Члан 27.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. години само у складу са 
чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, 
односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 28.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, 
укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни 
однос са новим лицима до краја 2015. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису 
обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском 
кориснику и програмом рационализације из става 1. Овог члана.
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Члан 29.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у 
смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити 
уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно 
актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 30.

У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и 
бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике 
средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2015. години.

Члан 31.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 
трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова 
текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном 
законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 32.

Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, 
чији су носиоци директни корисници буџетских средстава , и то:

Раздео 1 -Скупш тина општине

За законито и наменско коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 
подноси Председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно 
припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине општине.

Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће

За законито и наменско коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 
подноси Председник општине или његов заменик , уз пратећу оригиналну документацију претходно 
припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за скупштинске послове.

Раздео 3 -  Општинска управа

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно 
руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске 
управе( руководилац одељења или службе у зависности од начина организовања локалне власти).

Члан 33.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком одговоран је начелник 
Општинске управе.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком из области основног и средњег 
образовања, културе, социјалне заштите, масне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице 
корисника.

Члан 34.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су 
им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 35.
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Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе 
средстава за рад.

Члан36.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, 
средства се враћају у буџет општине.

Члан 37.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних 
судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која 
је намењена за ову врсту расхода.

Члан 38.

Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати код 
банака или других финансијских организација, у складу са Законом.

Уговор из става 1. овог члана закључује лице које је овлашћено за управљање готовинским средствима 
Трезора.

Члан 39.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет 
погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.

Приходи из става 1. овог члана , враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 40.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења тј . службе директног корисника ставе на 
увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу 
расхода у одређеном периоду ( најмање тромесечно ), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

Члан 41.

Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном 
мишљењу Министарства финансије Републике Србије.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Корисници буџетских средстава, до 31.децембра 2015.године пренеће на рачун извршења буџета 
општине сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015.години, која су тим корисницима 
пренета у складу са Одлуком о буџету општине за 2015.годину.

Члан 43.

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

Нова Црња’’, а примењиваће се од 01.01.2015.године.

Председник СО 
Ранко Брборић
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Дом здравља Српска Црња 
Б р о ј : - ^
Дана: 0$- 
Српска Црња

И З В Е Ш Т А Ј

О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
За 2014 ГОДИНУ

Дом здравља Српска Црња организован је тако да обавља примарну 
здравствену заштиту на територији општине Нова Црња.Седиште Дома 
здравља је у Српској Црњи.

У Дому здравља Српска Црња постоје организационе јединице и то: 
општа медицина, здравствена заштита жена, здравствена заштита деце, 
стоматолошка здравствена заштита, лабораторијска дијагностика, хитна 
медицинска помоћ, апотека, служба за опште правне и економско- финанси- 
јске послове.У саставу организационе јединице формиране су уже органи - 
зационе јединице као нпр.амбуланте.здравствене станице и др.

Број запослених на неодређено време у 2014 години је 75 и то
1.лекари 14
2.медицинске сестре 22
3.стоматолог 2
4.стомат.сестра 4
5.фармацеут 1
6.фарц.техничар 4
7.лаборант 3 
б.спец.гинекологије 1
9.мед.сестра са гине. 1
10.педијатар 1 
11 .педијатр.сестра 1
12.админист.радници 7
13.технички радници 9
14.возачи 4

Здравствену делатност у Дому здравља обавља 14 доктора 
медицине од којих су 3 доктора -специјалисти .У стоматолошкој служби на 
неодређено време запослена су 2 стоматолога.

Општа медицина у оквиру Дома здравља организована је тако да у 
свим насељеним местима постоје амбуланте које раде у првој смени од
7 -1 5  часова.осим у насељеном месту Тоба где амбуланта ради четири 
пута недељно по 1/4 радног временадј. по 2 ч дневно.Према Уредби о 
плану мреже здравствених установа Дом здравља Српска Црња није у
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обавези да организује здравствене станице односно амбуланте у 
насељеним местима која имају мање од 1500 становника,међутим због 
дугогодишње праксе и интереса становника организоване су амбуланте у 
Тоби и Радојеву иако оне не би требале да постоје.У периоду од 15 часова 
до 07 чассва наредног дана Дом здравља је организовао перманентну 
службу која покрива целу територију Општине Нова Црња.

У овом извештајном периоду у оквиру службе опште медицине 
обављено је укупно 63.624 прегледа .

Здравствена зажтита жене и деце организована је тако да у Дому 
здравља постоји диспанзер за жене и дечији диспанзер.Диспанзер за жене 
у овом извештајном периоду има гинеколога у сталном радном односу.У 
овом извештајном периоду извршено је 4.443 прегледа жена.

Што се тиче дечјег диспанзера није било већих проблема. 
Превентивна здравствена заштита деце и школске деце обавља се у складу 
са програмом здравствене заштите.У овом извештајном периоду 
превентивна здравствена заштита деце добро је функционисала тако да је 
обавлзено 2.172 прегледа деце предшколског узраста и 4.675 
прегледашколске деце.

Стоматолошка здравствена заштита организована је тако да 
амбуланте раде у свим населзеним местима ,с тим да у Српској Црњи ради 
свакодневно „цок у Александрову и Војвода Степи раде по три пута 
недељно, а у Радојеву и Новој Црњи по два пута недељно. Велику новину у 
раду стоматолошке службе прати ступање на снагу Закона о здравственом 
осигурању и Закона о здравственој заштити.Ступањем на снагу ових.за 
нашу област,системских закона.битно су смањене услуге које падају на терт 
Републичког фонда за здравствено осигурање.Тако,на пример, такозване 
"бесплатне стомотолошке услуге" пружају се лицима до навршених 18 
година живота.лицима која су тешко душевно или телесно ометена у 
развоју,трудницама и женама у времену од 12 месеци после порођаја,при 
указивању хитне стоматолошке здравствене заштите.у ургентним 
случајевима .Од јула 2012 године РЗЗО стоматолошку заштиту финасира 
само 2 стоматолога и две стоматолошке сестре што је одређено по 
нормативу. Дом здравља је запослио на одређено време једног 
стоматолога који се финансира из буџета Општине Нова Црња пошто је то 
било у интересу пацијената који су до сада у својим насељеним местима, од 
оснивања Дома здравља, увек имали стоматолошку службу.Такође из 
буџета финансирају се и две стоматолошке сестре за које Дом здравља од 
РФЗО не добија накнаду за њихове плате.У оквиру стоматолошке службе у 
овом извештајном периоду обавл=ено је укупно 5753 посета.

Лабораторијска дијагностика у овом извештајном периоду је радила 
веома добро уз селекцију неопходних анализа.Селекција је вршена због 
тога што су реагенси за лабораторијску анализу веома скупи.У извештајном 
периоду урађено је 65.691 анализа.

Према закону о здравственој заштити Дом здравл=а је дужан да 
обезбеди здравственузаштиту становништва у току 24 часа.Због тога је 
уведео радно време да се редован рад обавља у периоду од 7-15ч. А од 15
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ч. до 7 ч. наредног дана у згради Дома здравља, и покрива целу територију 
Општине.Дом здравља има три екипе у којој су укључени: један доктор 
опште медицине,две медицинске сестре и један возач.У овом извештајном 
периоду обављено је укупно 5.235 прегледа.

У оквиру Дома здравља основана је и апотека са седиштем у Српској 
Црњи и апотекарским станицама у Новој Црњи и Александрову.У овом 
извештајном периоду знатно је побољшано снабдевање лековима,како 
леков са позитивне тако и лекова са негативне листе.

Пошто Дом здравља Српска Црња нема одређене специјалите који га 
не следују по норматвима односно Статуту ДЗ у 2012 сј години ангажовао 
је докторе специјалисте интерне медицине,специјалисту клиничке 
биохемије , радиолога.ортопеда ,оториноралинголога и еднокринолога 
закључујући са истима уговор о допунском раду у складу са Законом о 
здравственој заштити .

У овом извештајном периоду од укупно 50 здравствена радника 50 је 
ишло на стручно усавршавање присуствујући разним састанцима 
,семинарима,симпозијумима и конгресима , luto је веома битно с обзиром да 
је стручно усавршавање пожелзно за све раднике,а посебно имајући у виду 
чињеницу да им установа дозвољава учешће на тим скуповима.

Имајући у виду све горе наведено може се констатовати да је Дом 
здравлза у овом извештајном периоду радио уз велике напоре како би свим 
грађанима обезбедио квалитетну здравствену заштиту.
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ОСНОВНЕ ИНФОРМ АЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НОВА ЦРЊА“ НОВА ЦРЊА 
-ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-ГОДИНА ОСНИВАЊА -2006.
-ДИРЕКТОР-ЉИЉАНА КОВАЧЕВИЋ 
-E-Mail-novacmja.csr@minrzs.gov.rs

-АДРЕСА-ЈНА 110,23218 НОВА ЦРЊА 
-ТЕЛ/ФАКС-023/815-044,023/815-711

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Основу за израду извештаја о раду Центра,чине подаци и информације о раду 
Центра за социјални рад из извештајног периода,одабрани званични статистички 
подаци,подаци добијени из службених извештаја,усвојених програма и пројектних 
активности,а који се односе на Центар за социјални рад као пружаоца 
услуга.Кориснике услуга Центра за социјални рад и Послове Центра за социјални рад 
на остваривању права,примени мера и обезбеђивању услуга.

Извештај ће бити дат на разматрање Управном одбору Центра, Скупштини 
општине Нова Црња,Републичком заводу за социјалну заштиту,Покрајинском 
секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију,Покрајинском заводу за 
социјалну заштиту.

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар за социјални рад „Нова Црња“ у Новој Црњи,основан је 
! 5.' ".20 Јб.године. а до тада је функционисао као међуопштински центар са 
Жмтиштем.Спада у ред мањих Центра,до 10 радника.

У спровођењу делатности социјалне заштите примењују се закони Републике 
Србије.Правилници.Упутства,Статути установа и Одлуке оснивача.

Законом о соиијалној заштити,социјална заштитајесте организована 
друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснажавање за 
самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица,као и спречавање 
настајања и отклањања последица социјалне искључености.

Делатност центра за социјални рад.
Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника утвређених 

овим законом и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република 
С р б и ја ,А у г о н о м н а  Покрајина и јединица локалне самоуправе и врши друге послове 
утврђене законом и прописима донетим на основу закона.

Центар за социјални рад,у складу са актима јединице локалне 
самоуправе,учествије у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици 
локалне самоуправе.

Центар за социјални рад, у складу са законом:
1.процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга 
социјалне заштите

mailto:E-Mail-novacmja.csr@minrzs.gov.rs
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2.спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу 
услуга социјалне заштите
3.предузима прописане мере,покреће и учествује у судским и другим поступцима
4.води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

Услуге социјалне заштите подељене су у следеће групе:
1 .услуге процене и планирања- процена стања,потреба ,снага и ризика корисника и 
других значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља,хранитеља и 
усвојитеља;израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мере 
правне заштите и других процена и планова;
2.дневне услуге у заједници-дневни боравак;помоћ у кући;свратиште и друге услуге 
које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу;
3.услуге подршке за самосталан живот-становање уз подршку;персонална 
асистенција;обука за самосталан живот и друге врсте подршке неопходне за активно 
учешће корисника у друштву;
4.саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге-интензивне услуге подршке 
породици која је у кризи;саветовање и подршка родитеља,хранитеља и усвојитеља; 
подршка подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице 
са сметњама у развоју,одржавање породичних односа и поновно спајање 
породица;саветовање и и подршка у случајевима насиља,породична терапија; 
медитација;СОС телефони;активација и друге саветодавне и едукативне услуге и 
активности;
з.услуге смештаја-смештај у сродничку,хранитељску или другу породицу за одрасле и 
старије;домски смештај;смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја.

Материјалну подршку корисник остварује путем новчане социјалне 
помоћи.додатка за помоћ и негу другог лица,увећаног додатка за помоћ и негу другог 
лица,помоћи за оспособљавање за радједнократне новчане помоћи,помоћи у натури и 
другнх врста материјалне подршке,у складу са овим законом и прописима донетим за 
његово спровођење.

Из буцета републике Србије,финансирају се права и услуге социјалне заштите о 
чијем се обезбеђењу стара Република Србија и то:
1 .право на новчану помоћ
2.право на додатак за помоћ и негу другог лица и право на увећани додатак за помоћ и 

негу другог лица
3.право на посебну новчану накнаду
4.право на помоћ за оспособљавање за рад
5.услуге породичног смештаја
6.услуге саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља
7.услуге домског смештаја
б.услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом,осим у јединицама локалне 

самоуправе,чији је степен развијености,утврђен у складу са прописима којима се 
уређује разврставање јединица локалне самоуправе према степену развијености-изнад 
републичког просека
9.услуге смештаја за жртве трговине људима
10.право на једнократну помоћ у случају угрожености већег броја грађана.

Из буџета јединице локалне самоуправе финансирају се:
1 .дневне услуге у заједници
2.услуге подршке за самосталан живот,осим услуга становања уз подршку за особе са 
инвалидитетом
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3.услуге становања уз подршку особа са инвалидитетом у јединицама локалне 
самоуправе чији је степен развијености,утврђен у складу са прописима којима се 
УРеђУЈе разврставањс јединице локалне самоуправе према степену развијености-изнад 
републичког просека
4.саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге,осим саветовања и обуке 
хранитеља и усвојитеља
5.остале услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне самоуправе
6.једнократне помоћи и други облици помоћи
7.програми рада установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе
8-програми унапређења социјалне заштите у јединици локалне самоуправе 
9.иновационе услуге.

Делокруг рада Центра регулисан је осталим прописима и правним актима:

Закон о јавним службама( „Службени гласник РС“ број 42/91,71/94)
Закон о општем управном поступку ( „Службени лист СРЈ“ број 33/97,31/01 и 
„Службени гласник РС“ број 30/10)

Закон о раду ( „Службени гласник РС“ број 24/05 и 61/05)
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица ( „Службени гласник РС“ број 85/05)
Закон о посредовању-медијацији ( „Службени гласник РС“ број 18/05)
Правилници и упутства Министарства рада и социјалне политике,
Унутрашња акта Центра:одлуке,Статути и Правилници 
Одлуке СО као оснивача центра за социјални рад.

Према Породичном закону,Центар за социјални рад име следеће задатке у 
остваривању права у делу породично-правне заштите:

Заштита деце и породице у смислу помоћи у превазилажењу поремећених
породичних односа

Старатељсрво као најцелисходнији облик заштите деце без родитељског 
с.мештаја и с.мештај у породицу или установу као најадекватнију меру збрињавања

Усвајоње
Процена подобности за ступање у брак лица пре стеченог пунолетства 
Рад са одраслим и старим лицима
На примени закона о правима из социјалне заштите,надзор о раду Центра врши 

покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију

Ради ефикасније заштите корисника и благовременог пружања услуга,Центар за 
социјални рад остварује добру сарадњу са свим релевантним установама у локалној 
заједници:Општинском управом,Црвеним крстом,Полицијском управом,Основним 
Судом у Кикинди-Судска јединица у Новој Црњи,Основним и Средњом 
школом,Фондом ПИО,Домом здравља,Националном службом за запошљавање и 
Ромском НВО. Потписаним протоколом о сарадњи на локалном нивоу
06.11.2013..године о успостављању модела сарадње учесника протокола у остваривању 
и заштити права жртава насиља,предузимају се мере и активности у домену 
релевантних установа и на њиховом ефикаснијем ангажовању.Унапређена је сарадња са 
појединим институцијама и установама,које по природи посла располажу подацима о 
угроженом становништву општине,на заштити права угрожених становника и 
унапређивању њихових интереса,како оних који се налазе на евиденцији Центра за
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социјални рад?тако и оних који су у ризику.а нису евидентирани као корисници права и 
услуга Центра.

СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА СОЦИЈАЈ1НЕ ЗАШТИТЕ општине Нова Црња за 
период 2009-2013 год.усвојеном 2009.године?као један од приоритета дефинисан 
је.Увођење иновативних социјалних услуга за осетљиве категорије становништва на 
територији општине5кроз партнерство локалних актера,а унутар овог приоритета 
конкретни програми на које се овај пројекат односи,а дефинисани су горе поменутом 
стратегијом су:а)Унапређење квалитета живота старих лица;б)Интеграција лица са 
инвалидитетом у локалну средину

” Клуб за окупљање старих лица у Општини Нова Црња“,окупио је  40 корисника 
ове услуге,којима се пружају флексибилне и социјално инклузивне активности,које су 
осмишљене тако да спречавају социјалну изолацију и подстичу одржање и развој 
потенцијала старих особа,корисници су подстицани на учешће у заједничким 
активностима унутар клуба.Услуга се финансирала из буџета Општине.Пројектом 
Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом,обухваћено је 90 корисника са 
циљем унапређења квалитета старих особа и њиховом интеграцијом у локалну 
средину.Локална самоуправа је наставила финансирање услуге и након престанка 
пројектне активности.

Националном иницијативом за социјалну инклузију деце са сметњама у развоју, 
били смо учесници и пружаоци услуге у Пројекту”Укључи се и брини” од јуна 
2011.год. а у трајању од две године,који представља кластер од четири општини 
Кикинда,Нова Црња,Житиште и Сечањ.Пројекат је одобрен и финансиран од стране 
Делегације Европске Уније,а у оквиру Програма” Подршка развоју услуга у заједници 
за децу са сметњама у развоју и њиховим породицама“,који се спроводио уз техничку 
подршку УНИЦЕФ-а,у сарадњи са Министарством рада и социјалне 
политнке.обухваћено је 13 деце са сметњама у развоју,Услуга помоћи у кући 
неговате.гица и дечијег помоћника имала је за циљ, пружање подршке у задовољавању 
свакодневних животних потреба у сопственим домовима,како би се унапредио квалитет 
живота и спречио, или одложио смештај у институције,пружање психосоцијалне 
подршке детету.помоћ при укључивању у активности у локалној заједници,учење и 
изграђивање особина и навика неопходних за живот у групи.Након истека пројектног 
финансирања,Ј1окална самоуправа је од јула месеца ,до краја 2013. Године,финансирала 
рад неговатељица,а до јануара месеца 2014,руководиоца Службе за пружање услуга 
социјалне заштите.

АНАЛИТИЧКО -  ИСТРАЖИВАЧКИ РАД ЦЕНТРА

Центар за социјални рад нема издвојену службу за аналитичко-истрживачке 
послове,већ се извештаји,информације или анализе обрађују од стране запослених 
стручних радника у зависности од проблематике и циљева.

У извештајном периоду израђени су : План рада ЦСР за 2015.год.Годишњи 
извештај о раду Центра,за Скупштину општине,Републичком заводу за социјалну 
заштиту,Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 
демографију,Покрајинском омбудсману различите врсте упитника о насиљу у 
породици,за различите пројекте. Покрајинском заводу за социјалну заштиту .

ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ
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СТАНОВНИШТВО ОПШТИНЕ

Општина Нова Црња налази се у Североисточном делу Баната и простире се на 
површини од 273 км2 (од чега на пољопривредну површину отпада 24.901 ха, а на 
шумску 21 lxa). Центар Општине је место Нова Црња. Општина Нова Црња састоји се 
од 6 насељених места (Радојево, Српска Црња, Војвода Степа, Нова Црња, 
Александрово и Тоба). Према последњем попису становништва из 2011. године, укупан 
број становника у овој општини је 10.272 становнка, који живе у 3908 домаћинстава. 
Може се закључити да нашу Општину непрестано прати опадање броја становника, 
1991. године број становника био је 22.826, што је за 4% мање од оног из 2002. год., а v 
2005. години чак за 15% (19.383 становника). По процењеним подацима за 2007. 
годину општина је имала 11.338 становника, a no последњим подацима забележен је 
пад од 2433 становника, то указује на рапидан пад броја становника, већу стопу 
морталитета, пад наталитета. Овоме је умногоме допринео и одлазак младих са села, 
емигрирају у оближње градске средине тражећи зпослење, а чему је допринела и 
дугогодишња економска криза.

Становништво Србије демографски стари, чињеница је да је наша земља једна 
од најстаријих у Европи и да се просечна старост становништва и даље повећава, као и 
удео старог становништва у укупном становништву. Присутна све неповољнија 
обележја-природна депопулација, демографско старење, репродукцијска депопулација 
обликују породичну структуру становништва. Становништво у општини Нова Црња се 
природним путем не обнавља, већ дужи низ година,нема чак ни просте репродукције 
становништва.

"V новоцрњанској општини забележен је негативан природни прираштај — 12,3. У 
ток;- 2014. године рођено је 172-оје деце, што је више, него прошле години. У 
извештајној години умрло је 160 особа, из чега се јасно види да је број умрлих, прати 
број рођених. што такође указује на то да се становништво природним путем не 
обнавл>а Велики је удео старачке популације у укупном броју становника и приметан 
пораст старијих од 65 године, у укупној популацији.

По подацима из 2011. године, већинско становништво чине Срби 6922, затим 
следе становници мађарске националности 1819, становници ромске националности 
1016,Македонци20, Румуни 16, НемциН, док су остале националности испод 1% удела 
у укупном становништву.

У извештајној години, склопљена је 61 брачна заједница, што је незнатно више 
него у прошлој години. Када су у питању разводи брака,у Основном Суду у Кикинди у 
2014.год. покренуто је 15 бракоразводних парница. Могло би се закључити да се мањи 
број брачних парова одлучио за раскид брачне заједнице, што не значи да није било 
случајева поремећених породичних односа,а разлози, који су доводили до развода, су 
углавном били, дубоко поремећени брачни односи, све чешће насиље, а може се 
закључити и да је свеопшта криза у друштву, спречила поједине супружнике да се 
разведу.Стиче се утисак да се мења систем вредности у односу према браку.

Природни прираштај у 2014. години

Национална структура становништва

Склопљени бракови
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Структура незапослености становништва

Општина Нова Црња се и даље бори са проблемом велике незапослености. 
Укупан број незапослених лица који се налази на евиденији Националне службе за 
запошљавање је на крају 2014. године износио, 1709 лица, од чега 783 жена,што је 
више,него прошле године. Према подацима Национаалне службе за запошљавање 
већину незапослених чини становништво са стеченим I, III, IV i II. степеном стручне 
спреме. што много говори о образовној структури незапослених (од укупног броја 
незапослених лица, 2 лица су са V степеном, 27 лица са VI-1 степеном и 10 лица са VI-
2 степеном, са VII-1 степеном је 37лица и 1 лица са VII-2 степеном). Присутан је 
велики број незапосленх у категорији од 50-54 година старости и у старосној 
категорији од 20-24 год.- 224 незапослена и у категорији од 45-49 година старости 215 
што се може протумачити великим бројем радника који су након стечаја производних 
фирми остали без посла, а такође и неадекватним стручним професионалнм профилима 
за ово подручје.

Пензионерска популација

У извештајном периоду на евиденцији ПИО било је 2074 пензионера, што је 
знатно више , него прошле године,што се може протумачити,као вид,решавања статуса 
запослених, усаглашавањем са новим законом о пензијском и инвалидском осигурању.

Неки од показатеља привредних кретања у општини

Структура привреде општине Нова Црња највећим делом чини пољопривреда са 
око 80%. док остало чини индустрија, предузетништво и остало. С обзиром да је 
територија општине равничарско подручје, укупне површине, 25.000 хектара, још увек 
је велики број индивидуалних пољопривредних произвођача чији је једини извор 
прихода ова делатност. На овом подручју присутно је 10-ак задруга и пољопривредних 
предузећа. која се баве улагањем у пољопривредну производњу и откупом тржишних 
вишкова пољопривредних производа.

Од индустријских погона ту је прехрамбена индустрија са Уљаром у Новој 
Црњи, Руско-српска кућа у Српској Црњи, Ветеринарски завод из Суботице са својим 
погоном у Српској Црњи.

Економска криза, прилив избеглог и расељеног становништва,утицали су на 
структуру становништва,у смислу финансијске зависности од појединих институција у 
општини Нова Црња. Велики број раднка остао је без посла након 20-30 година радног 
стажа. Након краткорочних социјалних програма некадашњи радници били су 
приморани да постану корисници новчане социјалне помоћи, тако да се из године у 
годину бележи пораст ове категорије корисника и једнократних новчаних помоћи, како 
би се пребродили тешка финансијска стања изазвана болешћу и немогућношћу 
школовања деце.

На територији општине функционише 5 основних школа,са укупно 810-оро 
ученика. На терену општине ради и једна Средња школа са три смера и укупно 272 
ученика.Деце предшколског узраста 200.
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П р о с е ч н а  з а р а д а :  Просечна нето зарада за 2014. годину у општини 
Нова Црњаје 36.961,00 динара,бруто-51.274,00.

Н е х и г ј е н с к а  н а с е љ а : Н а  територији општине Нова Црња постоји једно 
нехигијенско насеље у Српској Црњи. Након расељавања Рома у насељено место, услед 
куповине јефтиних кућа, насеље у Радојеву се угасило. Све већи број Рома има 
проблема са дотрајалим, неусловним, небезбедним кућама, средства за куповину нових, 
општина није у могућности да обезбеди, а велики део средстава, предвиђених за 
једнократне новчане помоћи, одлазило је на поправке и куповину грађевинског 
материјала, чиме се продужавала агонија и страх од рушења и повређивања чланова 
породица.

Коментари и критички осврт и 
тенденције

На основу броја корисника на крају 2014.год.,може се закључити да је дошло до 
незнатног смањења броја корисника у свим категоријама.Укупан број корисника је 
2149, од тога деце 735,младих 265,одраслих 930 и старих 219.Сматрамо да је дошло до 
флуктиације броја корисника,што услед губитка посла,услед гашења тадашњих 
фирми,што услед стасавања,нове генерације професионално оспособљеног 
становништва,које је стицањем дипломе и осамостаљивањем,пријављено 
НСЗ.Свеопшта криза и немогућност зараде,такође приморава, и даљеједан број радно 
способног становништва,да подноси захтеве за НСПјер од пензије,или прихода члана 
породице.не могу да задовоље основне потребе своје деце.

извештајној години, забележен је значајан пад броја малолетних учиниоца 
лрекршајних и кривичних дела у односу на претходну годину. Претпоставка је да је 
томе допринело спровођење мера појачаног надзора над једним бројем малолетника 
који н и су  понавл>али дела. Такође, могуће је да је смештај тројице малолетника у 
васпитне. односно васпитно -  поправне установе превенирао кршење законских норми 
код друге деце.

Насиље у породици је у извештајној години било регистровано у 12 породица и 
имало је различите облике и форме, па је и на различите начине санкционисано, a 
релевантне институције и кординирана акција радника Полиције и Тужилаштва, као и 
стручни радници, који су прошли едукације о насиљу,правовремено су препознали и 
реаговали на ситуације насиља и заштите жртава насиља.Одржане су две Конференције 
случаја,где су разматрани планови и донети закључци о случају. Уочава се значајно - 
троструко увећање броја регистрованих случајева у односу на прошлу годину, као и 
значајан број повећања изречених пресуда за кривично дело насиље у породици, 
односно за мере заштите од насиља у породици.

У извештајној години,почела је са радом,Општинска комисија за борбу против 
сиронаштва,која је активацијом,радно способног,социјално угроженог становништва,у 
значајној мери,смањила новчана давања,кроз,једнократне помоћи,на овај 
начин,добијани су бонови за куповину намирница,огрева,плаћања струје,све у 
зависности од броја,ангажованих сати. У току 2014.године,број признатих права за 
једнократне новчане помоћи је 289,за кориснике који су се, изненада или тренутно 
нашле у стању социјалне потребе,а коју нису могле самостално да превазиђу.Обично су 
се обраћали,захтевима за поправке кућа,куповину грађевинског материјала,упис деце у
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школ\.Кј повигг. школског прибора.куповину лекова,опрме и хране за бебе.Велики број 
породица. се зоог све угроженије егзистенције,изложености стресу због губитка посла и 
немогућно-сти изласка из постојеће кризе, подложан психосоматским 
бо л ести м а. компл иковани м срчаним сметњама,карциномима,што изискује сталне 
контроле.скупу терапију.лечење у специјалистичким установама,које су удаљене од 
места становања .обраћао и по више пута Центру и за увећану једнократну помоћ,што 
говори и о лодатном ангажовању стручних радника,којих је ионако мало, а ангажовани 
су на пословима стручног рада.

Рал са хранитељским породицама и редовни саветодавно-инструктивни рад са децом 
и породицама.који је био практикован ,као индивидуалан и групни, изгубио је на 
континуитету.Повећање обима посла,по Правилнику, изискује ангажовање и 
праћење,индивидуално планирање и евалуацију,који водитељи случаја.теже могу да 
постигну.Присутан је дефицит радника-саветника за хранитељство,који због 
нереализације Регионалног центра за хранитељство,резултира неадекватношћу 
посвећености тој области стручног рада.Потребно је што пре решити ситуацију са 
Регионалним центромНа терену општине имамо 46 активних хранитељсих породица и 
10 едукованих,које чекају организовање едукације,ове године,повећано је 
интересоцање за овај вид,збрињавања деце без родитељског 
старања..Ангажовањем,специјалног педагога,преко стручне праксе,рад са децом и 
хранитељима је значајно унапређен рад,ради се групно и индивидуално са 
хранитељима,обрађујући,одређене теме,релевантне и функционалне,а са децом 
индивидуално,кроз кућне посете и групно,радионичарски,што побољшава увид у рад и 
посвећеност хранитеља,проблемима деце на смештају.

Све услуге које су у предходне две године реализоване,биле су плод испитивања 
тренутног стања и потреба и на адекватан начин задовољавања индивидуалних потреба 
вулнерабилних група-старих и деце са сметњама у развоју и њихових породица. 
Формирањем посебне организационе јединице, за пружање услуга соц. заштите,кроз 
Службу.која са адекватном кадровском структуром(један психолог и особље за услуге 
геронто службе и неговатељице),а коју је финансирала локална самоуправа,на стручан 
и адекватан начин задовољававале су се потребе корисника и на тај начин, био је 
побол>шан квалитет живота, и пролонгирана је њихова институализација, како би 
остали, у најмање рестриктивном окружењу.Од 17. Јануара, ове године, локална 
самоуправа не финансира овај вид рада,тј. Немамо руководиоца службе и 
функционишемо без тог значајног сегмента рада Центра.

Центар за социјални рад ,користи 6 канцеларија,које су функционално опремљене 
намештајем и савременом техничком опремом.Немамо приступачну рампу за 
инвалиде,нити лифт ,што отежава приступ корисницима,ове категорије.
Поседујемо један службени аутомобил,Застава 10 и Фијат пунто,који је општина 
добила на коришћење,кроз пројектну активност и који нам је неопходан за основне 
делатности,али се инсистира на његовом враћању,од стране носиоца 
Кластера,Кикиндске општине.

У Новој Црњи,фебруар 2015.год. /  ; . 4 / Директорка,
■ Г ‘ t  Г ■ - .-rV -r'V* * -
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На основу члана 33, став 1, тачка 4 Статута Центра за социјални рад „Нова Црња“ у 
Новој Црњи, ( бр. III 551-45/13-2), Управни одбор Центра на седници одржаној дана 
12.03.2015. године д о н е о ј е :

1. Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад „Нова Црња“ у Новој Црњи за 2014. 
годину бр. III 551-94/15.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 
Центар за социјални рад „Нова Црња“ 
Број: III 551-94/15-2 
Дана: 12.03.2015. године.
Н о в а  Ц р њ а

Одлуку доставити:
1 .Рачуноводству

0 . СО Нова Црња
З.Архива

О Д Л У К У

■■•уџ.
Председник Управног одбора

I  i i ЧУЧ ЧАБА
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На основу члана 33 Статута Центра за социјални рад „Нова Црња“ у Новој Црњи, ( бр. 
I I I551-45/13-2), Управни одбор Центра на седници одржаној дана 12.03.2015. годиие 
д о н е о ј е :

О Д Л У К У

1. Усваја се Финансијски извештај Центра за социјални рад за период од 01.01
31.12.2014. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 
Центар за социјални рад „Нова Црн»а“ 
Број: III551-94/15 
Дана: 12.03.2015. године.
Н о в а  Ц р њ а

Одлуку доставити: 
Ч.Рачуноводству * ***&&

/У ii ■: *-Р .*^^4
/ /  ч\

/ /  ^ З Д р е ^ р ^ н и к  Управног одбора:
f; * V Ч У Ч  ЧА БА

* */*'11

\  ..- ---

/ /
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НОВА ЦРЊА“ 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2014 ГОДИНЕ

ПРИХОДИ

Р.Б. ВРСТА ПРИХОДА ОСТВАРЕЊЕ ;
1. Приходи из буџета Министарства за рад и соц. политику 12.057455,89 •
2.Прих!рди од новчаних казни за децу без родит. старања 413.000,00
З.Приходи из буџета покрај инског секретаријата 400.000,00
4,Приходи из буџета Општине 3.246450,61

УКУПНИ ПРИХОДИ 16.116.906,50

i'S/L.'i >v

РАСХОДИ
■ :: . / V.V

Р.Б. ВРСТА РАСХОДА ОСТВ АРЕЊЕ
1.Плате по основу цене рада и доприноси 7.030.322,33
2.Услуге по уговору, хранитељи 3.628.699,43
З.Огацте услуге(услуге безбедности, противпож. заштита 375.803,60
4.Услуге по уговору (покрајина геронтодом.) 131.186,82
5.Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 375.572,00
б.Трошкови платног промета 35.108,88
7.Трошкови телефона,доставе поште 165.636,51
8.0сигурање возила 13.051,00
9.0сигурање запослених 19.080,00
10.Дневнице сл. путовања 53.525,00

...... 11 .Услуге одржавања рачунара,израда програма за НСП ........................84.000,00....
12.отпремнина за одлазак у пензију 17.9346,00
13.0бразовање запослених,котизације за семинаре 50.659,20
14.Поправка аутомобила,опрема за саобраћај 28.905,00
15 .Канцелариј ски материјал 143.976,72
16.Стручна литература(параграф-нет,кн>иговодств. часоп.) 196.530,00
17.Бензин 237.364,46
1 б.Репрезентација 18.795,00
19.Матуре и екскурзије за децу на пород. смештају 40.250,20
20. Регистрација возила,републичке и општ.таксе 10.497,00
2Г.Судске таксе 78.831,00
22 Једнократна помоћ 1.246.250,00
23.Накнаде из буџета за становањаи живот(болница) 175.729,16
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24.Трошкови сахране 591.420,00
25. Потрошни материјал ј^.600,00
26.Поправка рачунарске опреме ’nn
27.Цвеће и зеленило I  апппп 
28 .Рачуноводствене услуге °.600,0Q

29. Намештај 3 8U 40  00
30.Рачунарска опрема_________________________________ ______ ___________ j s i .b^ uu^

УКУПНИ РАСХОДИ________________15.721.466,95

УКУПНИ ПРИХОДИ 16.116.906,50
УКУПНИ РАСХОДИ_________ 15.721.466,95
РАЗЛИКА ПРИХ. И РАСХ. 395.439,55

Разлика између прихода и расхода су неутрошена средства добијена по конкуреу од \ ■ 
покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију,за финансирање пројекта 
•у области социјалне политике, и наменски се морају утрошити у 2015 години, а део 
разлике произилази и од неутрошених средстава са рачуна фонда за потребе деце без 
ррдитељског старања, која се троше наменски према правилнику Центра за социјални рад 
Нова Црња. ...  ................. ........
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ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ- ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ 
ЦРВЕНИ КРСТ НОВА ЦРЊА

И З В Е Ш Т А Ј  
О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВА ЦРЊА У 2014.Г.

- 1 -
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У 2014.Г О Д И Н И  је организација Црвеног крста реализовала већину редовних активности, 
планираних Планом активности.
У реализацији појединих активности били смо изузетно успешни, док у појединим нисмо 
имали задовољавајуће резултате, као на пример у првој помоћи, коју ни у 2014.години 
нисмо успели да развијемо. Осећа се мањак волонтера, недовољна мотивисаност појеиних 
„старих„ волонтера и  због тога нам у 2015.год. приоритетан задатак мора бити 
ангажовање више активиста.
У прошлој години оспособљено доста младих за рад у појединим областима и доста њих 
је добило звање вршњачког едукатора. Они су били веома активни и  одржали велики 
број радионица и  предавања. Поред њих едукације из ПХВ -а  су заврш или и нешто 
старији волонтери и  просветни редници.
2014.годину обележиле су ванредна ситуација у целој земљи и  изборне активности у 

организацији Црвеног крста. У току ванредне ситуације, Црвени крст је обављао послове 
из своје надлежности и редовно присуствовао свим седницама Ш таба за ванредне 
ситуације. Изборне активности су одржане са закашњењем у односу на План , због 
ванредне стуације, али ипак у су испоштоване све процедуре проггисане Статутом. 
Материјална ситуација у 2014. години је била слична предходним годинама и дозволила 
је несметан рад уз веома пггедљиво пословање.
Организадија је своју ангажованост изразила кроз пет основних организација, подмладак 
и  омладину Црвеног крста.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Давалаштво крви је активност у којој смо постигли највише резултата од настанка 
Црвеног крста у Новој Црњи. Вишегодишњи рад активиста на овом пољу коначно је дао 
резултате које смо годинама прижељкивали.
У проишој години смо остварили 473 давања, или 4,60% у односу на број становника 
оппгтине Нова Црња.

Реализовано је 15 акција у пет насељених места.
Након сваке акције организовано је дружење са даваоцима.

- 2 -
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Традиција доделе признањ а даваоцима крви ће се 
наставити, као и  традиција добре сарадње са Регионалним заводом за трансфузију крви 
Зрењанин.
Повећан је, и  подмлађен број волонтера који организују акције давалаштва крви.
Први пут смо у 2014.години организовали и  акцију завештања органа и  уписа у регистар

Са овом акцијом ће се наставити и  у наредној години и надамо се да ће већи број 
становника изразити своју хуманост на овај начин

ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ

У оквиру ове делатности одржан је велики број предавања у свим основним 
школама.Теме предавања су: Кампања борбепротив Сиде, Болести зависности, ТБЦ и 
болест плућа, Промоција здравих стилова живота кроз предавања о штетности 
енергетских напитака, за ученике седмих и  осмих разреда. Предавања о пубертету и 
заигпгш  од нежељене трудноће.
Сва предавања су била добро посећена и  у основној и  у средњој школи, а посебно 

предавања и  радионице вршњачких едукатора.
Велики допринос у реализацији здравствено превентивних предавања дала је и 

наш а председница ЈЂиљна др Вујевић.

У сарадњи са удужењем самохраних родитеља „Дечји осмех" одржано је и  предавање о 
здравој исхрани, са презентациом исте.

- 3 -
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Предавању су присуствовали и  родитрељи и деца.
Предавања су реализовали наш и волонтери М ирјана М арсенић, ЈЂиљана др Вујевић, 
М илица Старовлах, Јована Сирар и  други.

ДИФУЗИЈА

Сва предавања и  активности које је реализовао Црвени крст започињала су дифузијом, 
тако да су слушаоци и  полазници едукација имали прилике да се упознају са основним

САБИРНЕ АКЦИЈЕ

У току целе календарске године у просторијама Црвеног крста прикупљала се половна 
гардероба и  обућа, која је затим дељена породицама које су социјално угрожене. Подела 
је организована у сарадњи са Центром за социјални рад Нова Црња.
Посебно велика сабирна акција је организована у току ванредне ситуације, када је 
прикупљено и  дистрибуирано преко Црвеног крста око 40 тона помоћи поплавом 
угроженим подручјима.
Посебна акција прикупљања хране је организована и  у оквиру Сунчане јесени живота у 
Александрову, где је помоћ подељена најугроженијим житељима места.

ПРВА ПОМОЋ

Иако је у оквиру ове делатности планирано више активности, у току 2014.године није 
дошло до реализацији истих. Програм обуке за возаче се и  даље не реализује, као ни 
комерцијална обука за предузећа. Без обзира на то и  даље нам је жеља да едукујемо више 
предавача из прве помоћи и  радићемо на томе.

ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА ЦРВЕНОГ КРСТА

у предходној години подмладак и  омладина Црвеног крста су били веома активни, 
учествујући у свим редовним активностима, едукацијама и  радионицама које је Црвени 
крст организовао и  спроводио.
Црвени крст Нова црњ а је прош ле године укључен и у П рограм ПХВ (промоција хуманих 
вредности), који је ф инансиран  од стране Црвеног крста Србије. Програм је трајао осам 
месеци и  кроз њега је пропшо 115 деце узраста трећег и  четвртог разреда. Реализовали су 
га два просветна радника, два млада волонтера и  секретар ЦК, који су предходно 
завршшти обуку на националном ниву.

- 4 -
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У оквиру Програма урађено је 44 радионице, на тему: толеранција, ненасилно решавање 
конфликта, дискриминација, стигматизација, насиље путем медија, лични и културални 
идентитет.

У току лета су за децу учеснике Програма реализоване дечје игре без граница и 
едукација на ову тему на којој је било п р и с у т о  23 младих волонтера и  просветних 
радника.

На крају Програма организована је свечана приредба и  изложба дечјих радова

Као надоградња на овај програм добили смо могућност наставка кроз рад са децом у 
предш колском узрасту. Од 12 оппгшна у Војводини, које су изабране да учествују у овом 
програму, акредитованом од стране Министарства просвет, само је Црвени крст Нова 
Црња организовао едукацију за 20 васпитача и  професора разредне наставе, који су 
заједно са 5 младих волонтера наставили да спроводе програм у вртићима и нижим 
разредима основне школе.

- 5 -
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У овај Програм су укључени и  родитељи, а у реализацији смо имали велику помоћ школа 
и локалне самоуправе, која је сносила део трошкова.

Обележен је М еђународни дан толеранције кроз интерактивно предавање, уз учешће 
педагога и просветних радника. Предавање је организовано у средњој школи, у 
организацији Клуба младих из Српске Црње, а у реализацији нашег едукованог 
волонтера, Светлане Кондић.

У сарадњи са Клубом младих из Српске Црње Кампањом борбе против Сиде, која се 
огледала поделом кондома, пропагандног материјала, предавања и  на нижим разредима 
упознавање путем бојанке и  разговора, обележен ја 1.Децембар, М еђународни дан борбе 
против Сиде.
Поред тога урађена је и  евалуација вршњачких едукатора из ове области, који ће токум 
године наставити предавања и радионице са својим вршњацима.

Поред ових активности, у организацији Црвеног крста, а у договору са школама 
реализовано је још 24 радионице у Александрову, Радојеву и  Српској Ц рњ и за ученике 
виших разреда основне школе и  њихове родитеље на теме ненаслиног решавања 
конфликта, дискриминације и  стигматизације и  насиља путем медија. Радионице су 
реализовали наш и волонтери и вршњачки едукатори.
За ученике средње школе организована је радионица на тему родне равноправности у 
адолестенским везама, коју су такође реализовали вршњачки едукатори.

- 6 -
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СуНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА

Обележавајући дан старих, подмладак Црвеног крста о.ш. „Б.Радичевић^ је организовао 
сабирну акцију прикупљања хране, од које је направњено 15 пакета који су подељени 
старачким, самачким, социјално угроженим домаћинствима. Акција је организована у 
сарадњи са волонтерима ЦК Александрово и M3 Александрово.
Поред ових активности волонтери Црвеног крста Нова Ц рњ а су обипши још тридесетак 

најугроженијих старачких домаћинстава у другим насељеним местима и  однели им 
помоћ у виду пакета хране.

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ

У току 2014.године Ц рвени крст је дистрибуирао око 10 тона хране ,одеће, обуће и 
хигијенских пакета најугроженијим породицама. Помоћ јб добило oko 3,5 % становника 
наше оппгшне.Поред тога дато је око 82.000,00 дин. на име једнократних новчаних 
помоћи намењених за одлазак на лечење, набавку књига и  школског прибора, лекова , 
побољшање услова живота, нарочито за болесну децу и  старе који су у социјалној 
потреби, а нису корисници НСП-а.
Комесаријат за избеглице и  миграције је за најугроженије породице из ове категорије 
обезбедио огрев и  једнократне новчане помоћи у износу од 600.000,00 динара, као и  
пакете хране.
И поред тога уочава се све већи број људи којима је помоћ потребна, а којима на жалост 
нисмо у могућности да помогнемо. Почетком рада Канцеларије за смањење сиромаштва, 
притисак се нешто смањио, али се још увек велики број људи који су стању социјалне 
потребе устручава да затражи помоћ, или ниЈе довољно упознат са свим могућностима за 
њено добијање. Ово се посебно односи на стара и  болесна лица, као и  на инвалидна и  
лица ометена у развоју.
У оквиру ове делатности и четворо социјално угрожене деце је било на опоравку у 
одмаралипггу Црвеног крста Војводине на Вршачком брегу и  још петоро из Програма 
ПХВ-а, а две волонтерке су завршиле едукацију из области кућне неге и психосоцијалне 
подршке старих и  оболелих.

ДЕЛОВАЊЕ y  НЕСРЕЋИ

У 2014.години у у целој земљи је проглашавана ванреднаситуација. Секретар Црвеног 
крста је имала активно учеш ће у раду Оппггинског пггаба за ванредне ситуације.
У свим месним заједницама, уз њихову помоћ, помоћ осталих удружења и Штаба за 
ванредне ситуације, прикупљала се помоћ за угрожена подручја. Прикупљено је преко 40 
тона помоћи која је из магацина Црвеног крста дистрибуирана за Шид, геронтолошки 
центар „Бежанијска коса", где су били смештена стара лица из Обреновца и у Мајданпек. 
Поред тога помоћ су редовно добијала и лица са угроженог подручја смепггена у нашој 
општини. Једина помоћ која није у потпуности дистрибуирана је половна гардероба, која 
се дели домаћем социјално угроженом становнипггву.

- 7 -
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Јединице за деловање у несрећи, треба доедуковати и  попунити, јер од основне обуке оне 
нису прошле више ниједну едукацију, осуле су се и  на само мали број од 3-4 људи се може 
рачунати.

Поред активности наведених у извештају реализован је још читав низ орзанизационих 
активности. Све новине везане за нови Закон о јавним набавкама, обједињеној пореској 
пријави и  друго, захтевали су доста едукација и  учења. Ипак сви рокови и  све обавезе су 
испош товани.
Секретар је учествовала на свим семинарима и  стручним састанцима.
Сарадња са Центром за социјални рад, школама, Домом здравља и  локалном 
самоуправом, кпубом младих, месним заједницама и  другим партнерима бола је 
традиционално добра и  квалитетна.
Председница је имала такође активно учешће у свим активностима у току године, као и  
сви чланови Управног одбора, који су били носиоци и  организатори активности у својим 
месним заједницама.
На крају морамо истаћи да без подршке, разумевања и  помоћи Црвеног крста Војводине 
и  то у свим сегментима наш ег функционисања ни  наш и резултати неби били овако 
успешни.

За ЦРВЕНИ КРСТ НОВА ЦРЊ А 
Извештај саставила 

С е к р е т а р  
Ст^епановић Зордца f

w w .
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ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ -  ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ 
ЦРВЕНИ КРСТ НОВА ЦРЊ А 
БРО Ј:
Д А Н А :
Н О В А  Ц Р Њ А  
cknovacrnja@gmail.com 
бр.тел./факс 023 815 594

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014.ГОД

ПРИХОДИ:

Буџет огшггине Нова Ц рњ а 865.210,65
Средства од лутрије 351.940,00
Пројекат ЦКС -  ПХВ 199.429,00
укуП Н О : 1.416.579,65
РАСХОДИ: 1.405.382,58
Бруто зарада запосленог са 
припадајућим порезом и 
доприносима брута

699.497,48

Доп.за ПИО од послодавца 82.574,00
Доп.за здрав.ос.од послодавца 37.041,17
Доп.за незапосл.од послодавца 5.259,00
Превоз запосленог на посао 35.840,00
Канцеларијска опрема 50.200,00
Трошак слања на едукације 28.651,01
Трошак запосленог за сл.путов. 4.290,00
Услуге на постојећим програмима 3.000,00
Канцеларијски материјал + ПХВ 62.077.47
Добровољно давање крви 33.470,95
Трошкови горива за превоз деце 3.998,97
Трошкови за одржавање простора 3.300,00
Трошак Управног одбора 7.500,00
Подмладак и  омладина + ПХВ 160.758,54
Трошкови фиксног и  мобилних 
телефона

40.156,21

Хуманитарна помоћ 82.118,79
Трошкови угоститељских услуга 3.058,99
Трошкови организовања 
семинара

62.500,00

ЦРВЕНИ КРСТ НОВА ЦРЊ А 
С е к р е т а р  

Зојјрица
јЗДјШСШ«

- 1 -
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Народна библиотека „Ђура Јакшић“ 
Краља Александра 65,23220 Српска Црња 
023/811-326
21.01.2015. 
Бр. 1-07- 01/2015

И З В Е Ш Т  А Ј  
о раду за 2014. годину

Народна библиотека „Ђура Јакшић“ има пет одељења: у Српској Црњи, 
Радојеву, Александрову, Војвода Степи и Новој Црњи. Седиште општинске 
библиотеке је у Српској Црњи.

Укупан број књ ига које Библиотека поседује је 47.766 
По одељењима (огранцима) број књига:
1) Библиотека „Ћура Јакшић“ у Српској Ц рњ и..........17.610
2) Библиотека „Бранислав Нушић“ у Александрову........ 10.199
3) Библиотека „Алекса Шантић“ у Војвода Степи............  7.371
4) Библиотека „Бранко Радичевић“ у Радојеву............... 6.297
5) Библиотека „Јожеф Атила“ у Новој Ц рњ и.................  6.289

У свим одељењима су књиге писане на српском језику, осим у Новој Црњи, где 
је 5000 књига на мађарском и 497 књига на српском језику.

У Српској Црњи Одељење за одрасле има 14.167 књиге, Дечије одељење 2951 
књиге, на Одељењу периодике је 90 наслова часописа, а на Завичајном одељењу 
има 492 јединица грађе.

A . Основна делатност библиотеке — набавка и издавање књ ига:
Од укупног броја 47.766 у току 2014. године набављено је укупно 2.772 књиге. 
По огранцима:
1. Библиотека „Ћура Јакшић“ у Српској Црњи —724 књиге,
2. Библиотека „Бранислав Нушић“ у Александрову -  411 књиге,
3. Библиотека „Алекса Шантић“ у Војвода Степи -  202 књига
4. Библиотека „Бранко Радичевић“ у Радојеву - 359 књига
5. Библиотека „Јожеф Атила“ у Новој Црњи -  792 књига

Начини набавке нових књига су:
1. одобрена новчана средства буџета општине Нова Црња -  350.000,00 

динара,
2. поклони установа и појединаца — 1245 књига,
3. Министарство културе Србије — 493.670,00 динара
4. Покрајински секретаријат за културу Војводине — 71.000,00 динара.
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Све књиге су обрађене према БИСу (Библиотечком информационом систему 
Србије) и подаци о њима се налазе у електронској бази података у Српској 
Црњи и у огранцима.

Подаци о корисницима и издатим књигама у 2014. години

Редни
Бвој:

Место — одељење 
(огранак)

Број чланова Број позајмљених
књ игаi' .1

1.
\ к_________ _——--------- -----
Српска Црња 493 3478

2. Александрово 198 2745

3. Војвода Степа 118 1169

4. Радојево 95 806

5. Нова Црња 139 1183

Укупно: 1043 9381

Ретроспектива чланства библиотеке у Српској Црњи у претходних пет година.

2009 2010 2011 2012 2013
202 325 378 328 433
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Б. Делатност Библиотеке -  Организација културних активности
Библиотека „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи је организатор:
А) традиционалне, културне манифестације, „Липарске вечери -  Дани Ђуре 
Јакшића“ које су ове године одржане 53. пут.
Године 2014. Манифестација је трајала три дана, одржани су следећи културни 
садржаји:
1. Представљање књига групе младих аутора Књижевне омладине Србије,
2. Промоција књиге „Благост ишчекивања“ Милована Мркајића,
3. Изложба фотографија Саве Обрадовића и Дарка Марића
4. Изложба слика Наде Богарошки,
5. Позоришне представе ,,Антигона“, „Љубав“ и „Зозон“
6. Представљање гимназијалаца из Српске Црње
7. Додела Књижевне награде „Ђура Јакшић“ Бошку Томашевићу за књигу „Нови 
плодови похода, одустајања“.

Општина Нова Црња је највећим делом финансирала Културну манифестацију, део 
средстава добијен је од Покрајинског секретаријата за културу Војводине, донатора 
и Месна заједница Српска Црња је дала свој допринос.

Б) Библиотека је у току 2014. године организовала неколико догађаја културног и 
едукативног карактера:
1. промоција књиге „ З а б о р а в љ е н о  наслеђе“ Марије Силађи,
2. промоција књиге „Месец од венецијанског сапуна и друге п р и ч е “ Милана 
Мицића
3. предавање „Знање за све“ у сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар 
Марковић“ из Београда
4. Изложба слика Миловна Обреновића у галерији Музеја.
5. организовано је више изложби различитог материјала из фонда Библиотеке 
поводом обележавања значајних датума и јубилеја
6. обележен је јубилеј -  50 година од оснивања Народне библиотеке „ЂуРа Јакшић“

Сви културни догађаји, које је организовала Народна библиотека „Ђура Јакшић“, 
дешавали су се у Српској Црњи.

Огранци:

Библиотека „Бранко Радичевић“ у Радојеву организовала је у Српском Семартону 
(Румунија) „Доситејеве дане“;

Библиотека „Алекса Шантић“ у Војвода Степи обележила је Дан Војвода Степе; 
Промоција књиге „Благост ишчекивања“ Милована Мркајића; Промоција књиге 
„Велики рат“ Александра Гаталице;

Библиотека „Бранислав Нушић“ у Александрову организовала је промоцију 
зборника „Перивој смеђих шешира“ књижевног клуба Бранко Радичевић из



Број 4 22.05.2015 “Службени лист општине Нова Црња“ Страна 301

Житишта; Промоција збирке песама „Прекрићу те сребрним светлом“ Богдана 
Кукоља; Промоција збирке песама „Радост“ Мире Чоколов.

Народна Библиотека има осам радника, а петоро је у 2014. години радило на пола 
радног времена.

Стручни назив радника школска Срп.Црња
Стручни
Назив
радника

Школска
спрема

Српска
Црња

Алекса-
ндрово

Нова
Црња

Војвода
Степа

Радојево

Библиотекар висока 1/2
директор 1
књижничар средња 1+1/2 1/2 1/2 1/2 1

Библиотека у Српској Црњи има две читаонице.
Читаоница на научном одељењу има 4 места за кориснике, а електронска 
читаоница садржи два рачунара за кориснике са приступом интернету. Библиотека 
у Српској Црњи има 225м2, а укупна површина свих одељења је 425м2. Подови су 
прекривени ламинатом.
У 2014. години набављена су три нова компјутера за огранке у Александрову, 
Војвода Степи и Новој Црњи.

Председник Управног одбора Библиотеке 
-—  Боанкииа Миланков

Директор Народне библиотеке „Ђура Јакшић“
Дница Гаврић
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Народна библиотека „Ђура Јакшић“ 
Краља Александра 65,23220 Српска Црња
023/811-326
21.01.2015.
Бр. 1-07-01/2015

ФИНСНСИЈСКИ И З В Е Ш Т А Ј  
за 2014. годину

Народна библиотека „Ђура Јакшић“ је у 2014. години имала укупан буџет од
6.853.564.00 динара одобрених од стране Општине Нова Црња.

Укупан буџет износио је 7.224.564,00 динара.

371.000,00 динара остварено је преко конкурса од стране Покрајинског секретаријата за 
културу и јавно информисање. Од тога 200.000,00 динара добијено је за манифестацију 
Липарске вечери, 71.000,00 динара за набавку књига и 100.000,00 динара за набавку 
опреме -  компјутера за огранке библиотеке у Александрову, Новој Црњи и Војвода 
Степи.

Средства су утрошена наменски, у скалду са Законом о буџетском рачуноводству.
На позицији плата и социјалних доприноса, Народној библиотеци „Ђура Јакшић“ у 
новембру 2014. године одузета су средства одобрена од стране Општине у износу од
278.347.00 динара, па смо, у складу са тим и због радника који је био витттак до јуна 
2014, а за којег су се тек тада стекли услови за законити отказ, остали на позицији плата 
и доприноса у укупном минусу од 568.384,00 динара што се одразило и на последњу 
плату запослених у Народној библиотеци „Ђура Јакшић“.
Због мера штедње и поплава у 2014. години, на свим осталим позицијама Народна 
библиотека „Ђура Јакшић“ није искористила предвиђена средства и остала је у плусу 
око 1.200.000,00 динара.

Од предвиђеног Програма рада за 2014. годину остварено је све оно што је планирано, 
осим ревизије која није рађена, a no препоруци Матичног одељења Градске библиотеке 
„Жарко Зрењанин“. Ревизија ће се радити у неком наредном периоду у договору са 
Матичним одељењем, када се за то буду стекли услови.

Председник Управног одбора Библиотеке 
/\ Бранка Миланков

JJdAJ UXH1CO-& 
Директор Народне библиотеке „Ђура Јакптић“
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Т 0 N О Н

СКТЦ ЂУРА ЈАКШИЋ 

СРПСКА ЦРЊА 

К.Александра 65

УПРАВНИ ОДБОР СКТЦ ЂУРА ЈАКШИЋ СРПСКА ЦРЊА 

НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 28.04.201 5. ГОДИНЕ УСВОЈИО ЈЕ СЛЕДЕЋИ:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2014. ГОДИНИ

У 2014. години настављена су настојања да се Културни центар 

трансформише у ефикасну и видљиву институцију, са основним задатком да се 

активирају сви потенцијали које Културни центар има, а свакако и да се Српска 

Црња, а уједно и општина Нова црња поново препозна на културној сцени 

Србије.

Манифестације трајног карактера, осмишљене и установљене: Кишобран 

за двоје, Дечије липарске вечери -  конкурс за дечије стваралаштво у 

литерараној и ликовној сфери на нивоу српског говорног подручја и Фестивал 

дечијег сценског стваралаштва ТИ иЛИ јА  -  признат и одобрен од Завода за 

културу Војводине и Савеза аматера Војводине, настављају да живе, а таквим 

приступом рад са децом превазилази локалне оквире и Српска Црња постаје 

препознатљива како у Војводини, тако и у целој Србији и свуда где се негује и 

говори Српки језик.

Поред овога радило се на подизању културе и образовања свих грађана 

општине Нова Црња, па су приказиване позоришне представе ( Ожалошћена 

породица -  позориште Сента, Покиндирена тиква - Позориште Црвенка, Мачор 

у чизмама -  лутка представа позориште Пожаревац и др.). Организована су 

предавања о Словенској митологиоји и Великом рату, а деца су имала прилику 

да се друже са археолозима и да сама откопавају и склапају разне предмете.

У сарадњи са Француским културним центром обезбеђено је приказивање 

циклуса филмова.

Културни центар је преузео активну улогу у организовању манифестације 

Боемске ноћи тако да је манифестација постала засебна, а основну 

карактеристику Боемских ноћи садачини вече афористичара.

Како је наведено на почетку, Културни центар активно ради на 

представљању Српске Црње и општине Нова Црња на културној мапи Србије, па 

је у том циљу иницирао повезивање свих градова у којимаје радио Ђура Јакшић 

у „Венац липарских градова". Овим повезивањем добијена је могућност да се 

наши културни садржаји приказују у свим градовима венца, а на исти начин сви
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градови ће се представити Српској Црњи током Липарских вечери или у оквиру 

неке друге манифестације.

У финансијском погледу, потрошено је око 70% средстава из буџета, 

укључујући и обавезе происткле из 2013. године. Разлог за овакав финансијски 

ефекат јесте надостатак новца у буџету општине.

Културни центар има једног запосленог - директора.

Прилог: Финансијски извештај за 201 5. годину 

Српска Црња, 28.04.201 5.



Образац 5
ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА

7 5 5 8 0 3 7 0 0 8 9 0 4 3 3 2
281 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Врста
посла

Јединствени 
број КБС

Седиште
УТ

Надлежни
директни

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
СКТЦ „ЂУРА ЈАКШИЋ“____________________

СЕДИШТЕ СРПСКА ЦРЊА МАТИЧНИ БРОЈ 08904332____________

ПИБ 106120991__________________  БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-993664-43________

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА____________________________________________________

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
упериодуод 1.1.2014. до 31.12.2014. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

Ј^ЗНОС

планираних 
прихода и 
ппимања

Износ остварених прихода и примања

Укупно 
(од 6 до 11)

Приходи и примања из буџета Из
донација и 

помоћи

Из
осталих
извора

Републике
Аутономне
покрајине

Општине / 
града

о о с о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5001
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106) 2.556 2.483 73

5002 700000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103) 2.556 2.483 73

5003 710000
ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 
5033 + 5040)

5004 711000
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)

5005 711100
Порези на доходак и капиталне добитке које 
плаћају физичка лица
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Ознака
ОП

Број
конта

Опис

Износ 
планираних 

прихода и 
ппимања

Износ остварених прихода и нримања

Укупно 
(од 6 до 11)

Приходи и примања из буџета Из
донација и 

помоћи

Из
осталих
извора

Републике
Аутономне
покрајине

Општине / 
града

о о с о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5049 721100 Доприноси за социјапно осигурање на терет запослених

5050 721200
Доприноси за социјапно осигурање на терет 
послодавца

5051 721300
Доприноси за социјално осигурање лица која обављају
самосталну делатност и незапослених
лица

5052 721400
Доприноси за социјално осигурање који се не 
могу разврстати

5053 722000
ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 
(од 5054 до 5056)

5054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника

5055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца

5056 722300 Импутирани социјални доприноси

5057 730000
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 
(5058 + 5061 + 5066)

5058 731000
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 
(5059 + 5060)

5059 731100 Текуће донације од иностраних држава

5060 731200 Капиталне донације од иностраних држава

5061 732000
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)

5062 732100 Текуће донације од међународних организација

5063 732200
Капиталне донације од међународних 
организација

5064 732300 Текуће помоћи од ЕУ

5065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ

5066 733000
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ (5067 + 5068)

5067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти

5068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти

5069 740000
ДРУГИ ПРИХОДИ
(5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092) 73 73

5070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)

5071 741100 Камате

5072 741200 Дивиденде
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Ознака
ОП

Број
конта

Опис

Износ 
планираних 

прихода и 
ппимања

Износ остварених прихода и примања

Укупно 
(од 6 до 11)

Приходи и примања из буџета Из
донација и 

помоћи

Из
осталих
извопа

Републике
Аутономне
покрајине

Општине / 
града

о о с о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација

5074 741400
Приход од имовине који припада имаоцима 
полиса осигурања

5075 741500 Закуп непроизведене имовине

5076 741600
Финансијске промене на финансијским 
лизинзима

5077 742000
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ д о б а р а  и  
УСЛУГА (од 5078 до 5081)

5078 742100
Приходи од продаје добара и услуга или закупа 
од стране тржишних организација

5079 742200 Таксе и накнаде

5080 742300
Споредне продаје добара и услуга које врше 
државне нетржишне јединице

5081 742400 Импутиране продаје добара и услуга

5082 743000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)

5083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела

5084 743200
Приходи од новчаних казни за привредне 
преступе

5085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје

5086 743400 Приходи од пенала

5087 743500 Приходи од одузете имовинске користи

5088 743900
Остале новчане казне, пенапи и приходи од 
одузете имовинске користи

5089 744000
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
(5090 + 5091)

5090 744100
Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

5091 744200
Капитални добровољни трансфери од физичких 
и правних лица

5092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093) 73 73

5093 745100 Мешовити и неодређени приходи 73 73
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Ознака
ОП

Број
конта

Опис

11знос 
планираних 

прихода и 
поимања

Износ остварених прихода и приман>а

Укупно 
(од 6 до 11)

Приходи и примања из буџета Из
донација и 

помоћи

II.
осталих
извора

Републике
Аутономне
покрајине

Општине / 
града

оосо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5094 770000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)

5095 771000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)

5096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

5097 772000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)

5098 772100
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
из претходне године

5099 780000
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 
(5100)

5100 781000
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 
(5101+ 5102)

5101 781100
Трансфери између буџетских корисника на 
истом нивоу

5102 781300
Трансфери између организација обавезног социјалног 
осигурања

5103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 2 .483 2.483

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) 2 .483 2.483

5105 791100 Приходи из буџета 2 .483 2.483

5106 800000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(5107 + 5114 + 5121 + 5124)

5107 810000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)

5108 811000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)

5109 811100 Примања од продаје непокретности

5110 812000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 
(5111)

5111 812100 Примања од продаје покретне имовине

5112 813000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (5113)

5113 813100
Примања од продаје осталих основних 
средстава
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Ознака
ОП

Број
конта

Опис

Износ 
планираних 

прихода и 
поимања

Износ остварених прихода и примања

Укупно 
(од 6 до 11)

Приходи и примања из буџета Из
донација и 

помоћи

Из
осталих
извора

Републике
Аутономне
покрајине

Општине / 
града

о о с о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5156 921400
Примања од отплате кредита домаћим 
пословним банкама

5157 921500
Примања од отплате кредита датих домаћим 
јавним нефинансијским институцијама

5158 921600
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи

5159 921700
Примања од отплате кредита датих 
удружењима грађана у земљи

5160 921800
Примања од отплате кредита датих 
нефинансијским приватним предузећима у 
земљи

5161 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

5162 922000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(од 5163 до 5170)

5163 922100
Примања од продаје страних хартија од 
вредности, изузев акција

5164 922200
Примања од отплате кредита датих страним 
владама

5165 922300
Примања од отплате кредита датих 
међународним организацијама

5166 922400
Примања од отплате кредита датих страним пословним 
банкама

5167 922500
Примања од отплате кредита датих страним 
нефинансијским институцијама

5168 922600
Примања од отплате кредита датих страним 
невладиним организацијама

5169 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала

5170 922800 Примања од продаје стране валуте

5171
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
(5001 + 5131) 2.556 2.483 73
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I
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака
ОП

Број
конта

Опис
Износ

одобрених
апропријација

Износ извршених расхода и издатака

Укупно 
(од 6 до 11)

Расходи и издаци на терет буцета Из
донација и 

помоћи

Из
осталих
извора

Републике
Аутономне
покрајине

Општине / 
града

о о с о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5172
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341) 2.535 2.483 52

5173 400000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 
5280 + 5293 + 5309 + 5324) 2.535 2.483 52

5174 410000
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 
5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194) 1.044 1.044

5175 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176) 884 884

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 884 884

5177 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ HA ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180) 160 160

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 102 102

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање 51 51

5180 412300 Допринос за незапосленост 7 7

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)

5182 413100 Накнаде у натури

5183 414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 
(од 5184 до 5187)

5184 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 
на терет фондова

5185 414200 Расходи за образовање деце запослених

5186 414300 Отпремнине и помоћи

5187 414400
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом

5188 415000
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
(5189)

5189 415100 Накнаде трошкова за запослене

5190 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)

Број 
4 

22.05.2015 
“Служ

бени 
лист 

опш
т

ине 
Нова 

Ц
пи>а“ 

С
трана310



Ознака
ОП

Број
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Опис
Износ

одобрених
апропријација

Износ извршених расхода и издатака

Укупно 
(од 6 до 11)

Расходи и издаци на терет буцета Из
донација и 

помоћи
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Републике
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покрајине

Општине / 
града

о о с о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5191 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи

5192 417000 ПОСЈТАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)

5193 417100 Посланички додатак

5194 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)

5195 418100 Судијски додатак

5196 420000
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
(5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231) 1.484 1.432 52

5197 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) 60 60

5198 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10 10

5199 421200 Енергетске услуге

5200 421300 Комуналне услуге 1 1

5201 421400 Услуге комуникација 42 42

5202 421500 Трошкови осигурања

5203 421600 Закуп имовине и опреме

5204 421900 Остали трошкови 7 7
5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 59 59

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи 59 59

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство

5208 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада

5209 422400 Трошкови путовања ученика

5210 422900 Остали трошкови транспорта

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 622 596 26

5212 423100 Административне услуге 42 42

5213 423200 Компјутерске услуге

5214 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених

5215 423400 Услуге информисања 5 5
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ОП
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конта

Опис
Износ
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апропријација
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(од 6 до 11)

Расходи и издаци на терет буџета Из
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покрајине
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града

о о с о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5216 423500 Стручне услуге

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство

5218 423700 Репрезентација 89 63 26
5219 423900 Остапе опште услуге 486 486

5220 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 
(од 5221 до 5227) 622 596 26

5221 424100 Пољопривредне услуге

5222 424200 Услуге образовања, културе и спорта 622 596 26
5223 424300 Медицинске услуге

5224 424400 Услуге одржавања аутопутева

5225 424500
Услуге одржавања националних паркова и природних 
површина

5226 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге

5227 424900 Остале специјализоване услуге

5228 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
(5229 + 5230) 56 56

5229 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 54 54

5230 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 2 2
5231 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) 65 65
5232 426100 Административни материјал 14 14
5233 426200 Материјали за пољопривреду

5234 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених

5235 426400 Материјали за саобраћај 20 20
5236 426500 Материјали за очување животне средине и науку

5237 426600 Материјали за образовање, културу и спорт

5238 426700 Медицински и лабораторијски материјали
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конта

Опис
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града

о о с о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5239 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 9 9

5240 426900 Материјали за посебне намене 22 22

5241 430000
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА 
РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)

5242 431000
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ 
(од 5243 до 5245)

5243 431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката

5244 431200 Амортизација опреме

5245 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме

5246 432000
АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ 
ИМОВИНЕ (5247)

5247 432100 Амортизација култивисане опреме

5248 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)

5249 433100 Употреба драгоцености

5250 434000
УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 
(од 5251 до 5253)

5251 434100 Употреба земљишта

5252 434200 Употреба подземног блага

5253 434300 Употреба шума и вода

5254 435000
АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ 
(5255)

5255 435100 Амортизација нематеријалне имовине

5256 440000
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)

5257 441000
ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА 
(од 5258 до 5266)

5258 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности

5259 441200 Отплата камата осталим нивоима власти
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5282 451100
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама

5283 451200
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама

5284 452000
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)

5285 452100
Текуће субвенције приватним финансијским 
институцијама

5286 452200
Капиталне субвенције приватним финансијским 
институцијама

5287 453000
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)

5288 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама

5289 453200
Капиталне субвенције јавним финансијским 
институцијама

5290 454000
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)

5291 454100 Текуће субвенције приватним предузећима

5292 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима

5293 460000
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
(5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306) 7 7

5294 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)

5295 461100 Текуће донације страним владама

5296 461200 Капиталне донације страним владама

5297 462000
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)

5298 462100 Текуће дотације међународним организацијама

5299 462200
Капиталне дотације међународним 
организацијама

5300 463000
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ (5301 + 5302)

5301 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти
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5302 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти

5303 464000
ДОТАЦИЈЕ ОРГ АНИЗАЦИ JAM A 
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)

5304 464100
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања

5305 464200
Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања

5306 465000
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
(5307 + 5308) 7 7

5307 465100 Остале текуће дотације и трансфери 7 7

5308 465200 Остале капиталне дотације и трансфери

5309 470000
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА (5310 + 5314)

5310 471000
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)

5311 471100
Права из социјалног осигурања која се 
исплаћују непосредно домаћинствима

5312 471200
Права из социјалног осигурања која се 
исплаћују непосредно пружаоцима услуга

5313 471900
Трансфери другим организацијама обавезног 
социјалног осигурања за доприносе за 
осигурање

5314 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА (од 5315 до 5323)

5315 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

5316 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство

5317 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу

5318 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености

5319 472500 Старосне и породичне пензије из буџета

5320 472600 Накнаде из буџета у случају смрти
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града
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5426 622200 Кредити страним владама

5427 622300 Кредити међународним организацијама

5428 622400 Кредити страним пословним банкама

5429 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама

5430 622600 Кредити страним невладиним организацијама

5431 622700 Набавка страних акција и осталог капитала

5432 622800 Куповина стране валуте

5433 623000
НАБАВКА ФИНАНСИЈСкЕ ИМОВИНЕ 
КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)

5434 623100
Набавка финансијске имовине која се 
финансира из средстава за реализацију 
националног инвестиционог плана

5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 2.535 2.483 52
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III. УТВРЂИВАЊ Е РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШ ЕЊА

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

Планирани 
приходи и 
примања / 

расходи и издаци

Остварени приходи и примања / расходи и издаци

Укупно 
(од 6 до 11)

Из буцета Из
донација и 

помоћи

Из
осталих
извора

Републике
Аутономне
покрајине

Општине / 
града

о о с о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5436
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) 2.556 2.483 73

5437
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)

2.535 2.483 52

5438
Вишак прихода и примања -  буџетски суфицит 
(5436 -  5437)> 0

21 21

5439
Мањак прихода и примања -  буџетски дефицит 
(5437 -  5436)> 0

5440 900000
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)

5441 600000
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)

5442 ВИШАК ПРИМАЊА (5440 -  5441) > 0

5443 МАЊАК ПРИМАЊА (5441 -  5440) > 0

5444
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 
(5171 - 5435)> 0

21 21

5445
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 
(5435 - 5171) > 0

Лице одговорно за Наредбодавац
Датум, 27.02.2015. . године попуњавање обрасца
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

УВОД

Историјски архив Зрењанин основан је 1946. године на основу акта Просветног 
одељења ГИО НС АП Војводине. Данашњи назив носи од 1965. године.

у  Архиву се чува 760 архивских фондова и збирки са око 5130 д.м. архивске грађе 
настале у периоду од 1765. до 2012.године.

На основу извршене категоризације 1998. године, 67 фондоваје проглашено културним 
добром од изузетног значаја, a 66 фондова од великог значаја.

Грађа је вишејезична, писана на српском, латинском, немачком и мађарском језику.За 
значајније фондове израђена су научно-информативна средства.

Грађа се чува у депоима површине 584 м/2 у згради и дворишном делу градске куће. 

Заштита архивске грађе ван архива врши се у 2011 регистратура.

Архив има библиотеку са око 15.000 књига и 4000 примерака различите периодике. 
Књиге су на српском, латинском, немачком, мађарском, румунском, руском и словачком 

језику.

Због недостатка простора преко 400 дужних метара архивске грађе измештено је од 
2003. године у Јавно склониште (испод надвожњака). Због власничких трансформација 
фирми и установа, на подручју које покрива Историјски архив Зрењанин приспела је 
велика количина архивске грађе за преузимање и смештај у Архив. Међутим, због 
недостатка простора, Архив није у могућности да испуни ову своју законску обавезу. У 
2014 години било је  неколико покушаја за решавање питања простора за депо, али до 

решења се није дошло.

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Послови на заштити архивске грађе и регистратурског материјала ван Ахива
обављени су у 2014. години у 80 регистратура на подручју пет средњобанатских 

општина.
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Стручна помоћ за сређивање архивске грађе и регистратурског материјала извршена је у
10 регистратуре, a 160 странака је користило стручну помоћ Архива ради самосталног 
сређивања регистратурских фондова. У помоћне евиденције унети су подаци за 160 
регистратура, а сагласност на записнике о излучивању безвредног регистратурског 
материјала и сагласност на Правилнике о канцеларијском пословању са листама 
категорија добило је  123 странке. Отворено је  8 нових досијеа регистратура и улагана су 
пристигла документа у досијеа. Такође, у континуитету, праћени су прописи из области

заштите архивске грађе ван Архива.

у протеклој години извршен је пријем 6 фондова од регистратура престалих са радом.

Сређивање архивске грађе и регистратурског материјла обављено је на 15 
архивских фондова и збирки. На сређивању архивске грађе и регистратурског материјала 
радило је 11 стручних радника. При одабиру фондова за сређивање водило се рачуна о 
корисницима архивске грађе у научно - истраживачке, приватно - правне и јавно-правне 
сврхе који путем чињеница из архивске грађе доказују своја права из радног односа, 
својине, утврђивања порекла и слично. Такође, водило се рачуна да се приликом 
сређивања фондова обезбеди заступљеност сваке општине за коју је  Архив територијално

надлежан.

Приликом обраде архивске грађе и регистратурског материјала, у току 2014. 
године настављен је  посао на изради научно-обавештајних средстава. Урађен је именски 
регистри за 1 архивски фонд (Општина Зрењанин), а настављени су и послови на обради и

скенирању фотографија.

Што се тиче библиотечке и информационе делатности архивску грађу и 
библиотечки фонд у стручне и научне сврхе користило је 152 истраживача и корисника 
архивске грађе. Истраживачи и корисници користили су највише Збирку црквених 
матичних књига (1746 -  1896.), а коришћени су и фондови Градског поглаварства  ̂
Петровград, Збирка карата и планова и листови периодике: "Торонтал"," Вохенблат , 
"Банатска пошта", "Коло", "Зрењанин" и други. Укупан број коришћених архивских 

докумената у 2014. години је  1539.

Изложбена делатност у 2014.години била је  реализована кроз 7 веома значајних 

изложби и то:

1."Александар Први -  краљ Југославије 1918-1934."

2. Изложба стрипова и илустрација Младена Ђуровића (фестивал Стриполис)

3. "Трагом великана -  Михајло Пупин у нашем граду"

4. "Од окупације до слободе -  Бечкерек - Петраовград у 1944. години
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5. Двадесет година од ревитализације Јеврејске општине у Зрењанину

6. "Заборављено наслеђе" -  градитељско наслеђе имања Жомбољ породице Чекоњић

7. Изложба "Фотографија пре фотографије" дагеротипије из збирке Фотомузеја

Поводом обележавања сто година од почетка Пвог светског рата, Архив је 
представио своју публикацију "Почетак Првог светског рата у светлу великобечкеречке 
штампе", аутора Филипа Крчмара, архивисте и Аранке Балинт, вишег библиотекара. Овај 
пројекат је реализован уз помоћ Покрајинског секретаријата за културу и јавно 
инвормисање, као и изложба "Од окупације до слободе -  Бечкерек -  Петровград у 1944. 
години" која је приређена поводом 70 година од ослобођења у Другом светском рату, a 
отворена је 2. Октобра на дан ослобођења Зрењанина.

Промовисана је  и књига "Ходочашће на Крф" аутора Љубомира Сарамандића, 
кустоса Српске куће на Крфу.

Архив је у сарадњи са другим установама културе имао веома запажене 
активности у "Ноћи музеја" са поставком изложбе «Александар Први -  краљ Југославије 
1918-1934."

Како је 2014.година проглашена годином Михајла Пупина, уз помоћ Града 
Зрењанина и Удружења "Година Пупина" приредили смо изложбу "Трагом великана -  
Михајло Пупин у нашем граду".

У 2014. години увели смо новину што се тиче изложбене делатности, а она се 
односи на иницирање других субјеката (школа, месних заједница и сл.) да се изложбе 
постављају и у њиховим објектима, тако да становници, ученици и сви заинтересовани 
могу изложбу погледати у свом месту или школи.

Културно просветна делатност у 2014. години одвијала се и преко предавања 
ученицима различитог узраста, као и групама посетилаца Архива и града. Укупно је 
одржано 10 предавања.

Послови руковођења, секретаријата и обрачунске службе обављали су се у 
складу са Законом, програмским активностима и Статутом Архива.

Извори финансирања програмских активности су :

- буџет града Зрењанина,

- буџет општине Нови Бечеј( док општине: Нова Црња, Житиште и Сечањ, и поред тога 
што своју законску обавезу у погледу заштите архивске грађе обављамо на њиховој 
територији, нису уплаћивале за материјалне трошкове),
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- Покрајински секретаријат за културу,

ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ

У 2014. години уложена су средства оснивача, града Зрењанина, у текуће одржавање 
изложбеног салона, односно у поправку стакленог дела крова, као и депоа где су санирана 
метална газишта и реконструисане лестве ради усаглашавања са прописима о безбедности 
на раду.

КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Архив је у 2014. години имао 22 запослена на неодређено време 2 лица ангажована 
по уговору о привременим и повременим пословима.

Структура запослених по стручним спремама:

V I I - 14

V I - 2

IV- 5
I - 1

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ 

ПРИХОДИ

Приходи из буџета Републике 

Приходи из буџета Покрајине 

Приходи из буџета града Зрењанина 

Приходи из буџета осталих оснивача 

Национална служба за запошљавање 

Сопствени приходи 

Приходи од осигурања 

УКУПНО:

25.062.325,46

40.150,00

2.455.315,22

27.557.790,68
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РАСХОДИ

411 Плате запослених 18.498.397,63

412 социјални доприноси 3.300.845,06

413 накнаде у натури -  пакетићи 24.000,00

414 социјална давања запосленима — отпремнине 280.013,00

415 накнаде трошкова за запослене — путни трошкови 530.200,00

416 награде запосленима-јубиларне награде 144.583,39

421 стални трошкови 333.883,15

422 трошкови путовања 49.348,00

423 услуге по уговору 2.599.236,05

424 специјализоване услуге-образовање... 216.594,80

425 текуће поправке и одржавање 350.764,00

426 материјал 384.047,82

465 остале текуће донације по закону 69.974,27

482 обавезне таксе 19.560,00

483 таксе за регистрацију у суду 1.500,00

512 опрема 324.960,97

515 нематеријална имовина 15.683,00

УКУПНО: 27.143.591,14

У 2014. години Историјски архив је остварио суфицит од 414.199,54 ,цџрара.г ~ ^
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

БРОЈ: 25 /2015-4. 

ДАНА: 30.3.2015. год. 

З Р Е Њ А Н И Н

На основу члана 23. Статута Историјског архива Зрењанин, Управни одбор 
установе, на седници одржаној дана 30.3.2015. године једногласно је  донео

Усваја се Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2014. годину.

Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2014. годину налази се у прилогу 
записника и потребно га је  доставити оснивачу Историјског архива Зрењанин.

О Д Л У К У
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОБА
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ИЗВЕШТАЈ G РАДУ М. 3. ТОБА ПО ОБАВЕШТЕЊУ БР.. 11-02-04/15 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОБА ЦРЊА
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОБА
УЛИЦА: КОШУТ ЛАЈОША 16 ,
23222 ТОБА 
ДАТУМ: 25.03.2015 
БРОЈ: 97/2015

Предмет:

Извештај о раду месне Заједнице Тоба за 2014 годину

Месна Заједница Тоба од почетка 2014 године до 1. маја имала је 2 
радника, секретара и радника у уговорној пошти. После тог датума остао је 
само секретар. Износ плате и соц. самодоприноса ( Конто: 411000 и 
412000) за 2014 годину је: 625.326,48 дин.

Улична расвета је укључена и ради у свакој улици. У просторији М.З. има 
телефон и прикључак за интернет. To су стални трошкови( Конто: 421000), 
као и изношење смећа, Укупни месечни трошкови:
514.553,38 дин

Рачунар се налази у просторији М.З, његово одржавање је неопходно. За 
остале опште услуге и репрезентацију исплаћено је из оквира уговорне 
услуге(конто: 423000):
693.749,49 дин

За уличну расвету монтиране су нове сијалице. Купљени су резервни 
делови потребни у трафо станици, Што се тиче одржавање зграде Месне 
Заједнице, купљена је и монтирана нова олука . Укупна исплата за текуће 
поправке и одожавање износи(конто :425000):
221.670,24 дин

За нормагте .1 . 'a материјал за саобраћај, гориво.
Потребно је и за косилицу, и за рад са трактором. Канцеларијски 
материјал, копир папир, итд. Материјал за посебну намеиу, као што је 
средство за прскање корова.Исплата за материјал(конто: 426000): 
297.432,76 дмн

Сваке године , као и у 2014 одобрена је лонадиј а осталим удружењима 
грађана( конто: 481000). то је износ од 81.100,00 дин.

У 2014 години за рад Месне Заједнице Тоба укупно је потрошено

Председник М. 3. Тоба : Лацко Фаркаш Ержебет
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Р.Србија - АП Војводина 
Општина Нова Црња 
Месна заједница Радојево 
Број:27/2015 
Дана: 30.03.2015.г.
Тел/фах: 023/819-100 
е-маил: inzradojevo@gmail.com

П редм ет: Достава И ЗВ ЕШ ТА ЈА  О РАДУ M 3 РА Д О ЈЕВ О  за 2014.г.

- Планом пословања у 2014.г. предвидели смо следеће активности из урађених 
пројеката за 2014.Г. и то :

- ЗАВРШЕТАК РАДОВА HA НОВОЈ ПИЈАЦИ И ПОСТАВЉАЊЕ ПИЈАЧНЕ ХАЛЕ 
СА ТЕЗГАМА.

- СРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРИЈА ДОМА КУЛТУРЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАДА КУД 
"ДОБРИВОЈЕ ПУТНИК" И БИБЛИОТЕКЕ.

- ИЗГРАДЊА БЕТОНСКИХ СТАЗА У ДЕЛОВИМА НАСЕЉА ЕДЕ ЈОШ НИЈЕ 
УРАЂЕНА

- УРЕЂЕЊЕ УЛИЧНЕ И КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У КАРАЂОРЂЕВОЈ УЛИЦИ
- АДАПТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ НА ГРОБЉУ ЗА ПОТРЕБЕ КАПЕЛЕ
- СРЕЂИВАЊЕ ФАСАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ
- ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАРКА И УЖЕГ ДЕЛА СЕЛА
- УРЕЂЕЊЕ СТАДИОНА ФК "ГРАНИЧАР" ДДАПТАЦИЈА ЗЕРАДЕ ,ПОДИЗАЊЕ 

ОГРАДЕ И ПОПРАВКА ТРИБИНА
ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА ОКО НАСЕЉА.

Од наведених планираних активности делимично је урађена каналска мрежа у 
Карађорђевој улици,изграђен је паркинг простор испред будуће пијаце .Одржаване су 
зелене површине у парку и испред јавних објеката са посебним акцентом на месно 
гробље.
Уређивана је депонија смећа.Вецину физичких послова одрадили су мештани који су 
били ангажовани преко Канцеларије за борбу против сиромашгва.

Од друштвених активности у организацији M3 организован је ноћни турнир у малом 
фудбалу.КУД " Добривоје Путник " је заједно са M3 учествовао на "Данима Доситеја" у 
Српском Семартону (Р.Румунија).

Такође у оквиру прославе Дана ослобођења села угостили смо КУД "Плави делија" и 
делегацију Срба из Српског Сенпетра (Р.Румунија).Захваљујући већ традиционалној 
сарадњи Културно уметничког друштва са друштвима из околних места у Р.Румунији 
као и изузетној сарадњи са Савезом Срба у Румунији негујемо и развијамо добре

Р а д о ј е в о

CO НОВА ЦРЊА 
за г.Брборић Ранка

прекограничне односе.

mailto:inzradojevo@gmail.com
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Такође,узвраћена је и посета братској Месној заједници Врбашка (Р.Српска),гостовали су 
представници Месне заједнице и КУД '"Добривоје Путник".

Што се тиче прилива финасијских средстава и њихово трошење M3 Радојево је исказала 
кроз финансијски извештај кроз следеће ставке :

- Плате и накнаде запослених-......................... 732.979,50
- Социјани доприноси натерет послодавца- ..131.139,50
- Стални трошкови Месне заједнице................691.521,19
- Уговорене услуге........................................... 1.124,039,95
- Поправаке и одржавање...................................203.165,60
- Материјал.............................................................225.743,68
- Новчане казне и пенали по решењу судова.,.292.226,99
- Дотације и трансфери............................................ 3.063,00

Укупно:............................................................................3.403,879,41 извршених средстава из
буцета.

У  Р ад о јеву , 
30 .03 .2015.г.

сед н и к  савета  M 3

ајин  Р ад о слав / /
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4 о -

Месна Заједница Српска Црња-ул.Краља Александра 60, 23220 Српска Црња 
МБ: 08013748 ПИБ: 101984382 Ж.рачуни: 840-1306645-60 

тел: 023/811-376, факс: 023/811-376

-s п  ж  т л  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ЗА 2014. ГОДИНУ

A

Српска Црња 

30.04.2015.године
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ОПШТИ ПОДАЦИ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРПСКА ЦРЊА 
Краља Александра 60 

Српска Црња 
Матични број: 08013748 

ПИБ: 101984382 
ТЕКУЋИ РАЧУНИ:

Основни рачун: 840-1306645-60

Председник Савета Месне Заједнице: Душко Даничић

Сектретар Месне Заједница : Владан Радин 
Надлежни директни корисник: Општина Нова Црња

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

( ПРАВНИ ОСНОВ И ПРОПИСИ ПРЕМА КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ПОСЛОВАЊЕ И
ФИНАНСИРАЊЕ )

-Статут Месне Заједнице Српска Црња

-Закон о раду

-Закон о буџетском систему

-Закон о Јавним службама

2
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V ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

УВОД

Месна Заједница Српска Црња , основана је одмах после Другого Светског рата. 
Средства за финансирање Месна Заједница Српска Црња, углавном се обезбеђују из 

месног самодоприноса запослених лица и пољопривредних произвођача са територије 
Српске Црње као и делом из буџета Општине Нова Црња, као и из прихода остварених из 
закупа, донација, спонзорства, и на други начин у складу са Законом, а одређени пројекти 
програми се суфинансирају од стране АП Војводине.

Мисија Месне Заједница Српска Црња јесте задовољавање потреба наших грађана и 
унапређење и побољшање услова становања.

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ТЕКУЋЕ ПОСЛОВАЊЕ

ГОДИШЊИЕ ЗАРАДЕ КАДРОВА

ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ И СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ HA ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
( економска класификација 411000 и 412000 )

У 2014.год. зараде и социјални доприноси се исплаћују из средстава буџета, према 
стварној стручној спреми запослених и коефицијентима које је донео Савет Месне Заједнице, 
а у складу са Законом.

У 2014. год. исплаћивала се зарадаза2 радника у Месној Заједници, од којих је 1 на 
неодређено радно време, док је 1 радник на одређено радно време, према основним 
коефицијентима и коефицијентима за минули рад .

ПЛАН ПОТРЕБА ЗА МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

ЕНЕРГЕНТИ, КОМУНАЛНЕ УСЛУГАМЕ И ОСИГУРАЊЕ

У 2014.ГОДИНИ, као и у претходним годинама наставили смо са редовним 
измиривањем обавеза на име утрошка електричне енергије и утрошка гаса за грејање 
(економска класификација 421200),комуникационе услуге (економска класификација 421400) 
и остале комуналне услуге.

КОРИШЋЕЊЕ ДРУГИХ ДОБАРА И УСЛУГА
1. Компјутерске услуге (економска класификациј a 423200)-одржавање рачуноводственог 
програма и компјутера у Месниј Заједници.
2. Услуге информисања (економска класификација 423400) односе се на следеће врсте 
услуга које нису програмског карактера:рад на снимању и праћењу рада Месне Заједнице и 
архивирању свих снимака и слика.
3. Економска класификација 423-500 Стручне услуге
Са ове економске класификације, вршене су исплате по склопљеним уговорима са лицима 
која обављају посао ван делатности Месне Заједнице ( кнјиговодствени послови, 
маркетиншке услуге, и сл. ).

3
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4. Репрезентација -  (економска класификација 423700). средства ове економске 
класификације односе се на:
-Набавку хране и пића за госте, приликом постеа Месној Заједници као и за друге случајеве.. 
Стандардана репрезентација (кафа, сокови, чајеви ,алкохолна и безакохолна пића) за потребе 
Месне Заједнице представља саставни део ове економске класификације .
5. Бкономска класификација 423-900 Остале опште услуге - исплаћивале су се услуге 
по уговорима, тј.по исказаним потребама

ПОТРЕБЕ ЗА ТЕКУЋИМ ОДРЖАВАЊЕМ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 

ОПРЕМА И СТАЊЕ ОПРЕМЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ

У претходним годинама Месна Заједница је значајно побољшао техничку опремљеност 
( рачунарска опрема, канцеларијски намештај као и опрема за обављање делатности). Ова 
опрема ,с обзиром на то да је релативно нова, налази се у добром стању, али због 
осетљивости долази до кварова који се правовремено отклањају.

Буџетски приходи као и сопствени били су употребљени за одржавање опреме у Месној 
Заједници и то:
1. поправка и одржавање намештај a (425221)
2. Рачунарска опрема и фотокоприр апарат (425222)
(набавка кетриџа, поправка и сервисирање саме рачунарске опреме)

3. опрема за комуникацију (425223)
(замена батерија, каблова и др.)
4. остале поправке и одржавање опреме (425229)
5. текуће поправке и одржавање опреме зајавну безбедност (425281) 
складу са Законом
-контрола и сервисирање ПП апарата, хидранске мреже и обука радника из ППЗ

2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2014

током целе године 
током целе године 
током целе године 
током целе године

током целе године 
периодично у

Месна Заједница у 2014 години није имала ни једну инвестицију.

ПРИЛОГ Финансијски извештај 2014- Општи део

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
СРПСКА ЦРЊА

К САВЕТА M3 
ИЧИЋДУШКО
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2014. - ОПШТИ ДЕО
Ш ифр

a
корис
ника

Конто Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупно

1 3 4 5 6 7
9.196.810,77 5.006.354,63 14.203.165,40

410000 Расходи за запослене 1.232.384,00 0,00 1.232.384,00

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 1.045.284,00 1.045.284,00

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 187.100,00 187.100,00
413000 Накнаде у натури давања запосленима 0,00
414000 Социјална давања запосленима 0,00
415000 Накнаде трошкова за запослене 0,00

416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 0,00

420000 Коришћење роба и услуга 5.031.298,98 3.709.754,54 8.741.053,52
421000 Стални трошкови 2.641.844,21 2.852.468,32 5.494.312,53
422000 Трошкови путовања 0,00
423000 Услуге по уговору 1.395.836,77 250.289,67 1.646.126,44
424000 Специјализоване услуге 606.420,00 570.122,37 1.176.542,37
425000 Текуће поправке и одржавање 295.710,00 16.326,00 312.036,00
426000 Материјал 91.488,00 20.548,18 112.036,18

_  467000 ,00
465000 Остале донације и трансфери 5.394,00
480000 Остали расходи 2.927.733,79 1.296.600,09 4.224.333,88
481000 остале дотације непрофитним орг 2.927.733,79 1.271.440,61 4.199.174,40
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 25.159,48 25.159,48
510000 Основна средства 0,00 0,00 0,00
511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00
512000 Машине и опрема 0,00
515000 Нематеријална имовина 0,00

1
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\
OPSTINA NOVA CRNJA 
MESNA ZAJEDNICA NOVA CRNJA

I j У fe i) И K. A. C P  ш И1. л 
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Broj: fs ,_____ /2015
Dana; p jT o T j'2015 
N O V A  C R N J A  
Tel/Fax: 023/815-440

М0РЛ I

E-mail:novacrnjamz@gmail.com

OSTINA NOVA CRNJA 
SKUPŠTINI OPŠTINE 
-za sekretara Skupštine
N O V A  C R N J A

PREDMET: Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Mesne zajednice Nova Crnja u 
2014. godini.

Savet Mesne zajednice Nova Crnja tokom 2014. godine poslovao je po 
svom e planu rada br. 07/2014 i finansiskom planu za 2014.god. br. 198/2013 sa 
izvršenim rebalansima flnasijskog plana tokom godine.

Planirani poslovi po planu rada su uglavnom realizovani, sem početka 
izgradnje kapela na groblju, zbog nedostatka finasijskih sredstava.

Tokom 2014.godine izvršeni su i neplanirani poslovi i to:

- Postavljanje spomen biste pesniku Petefi Šandoru u parku ispred škole 
u Novoj Crnji, a finasiran je iz sredstava Budžeta Opštine u iznosu od 
116.000, 00 dinara i iz sredstava Mesne zajednice (gradevinski radovi) 
u iznosu od 35.000,00 dinara.

- Izrada i postavljanje dvojezične table sa nazivima ulica i trgova. 
Sredstva su obezbedena na konkursu raspisano od strane Pokrajinskog 
Sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Dobijena 
sredstva od 130.000,00 dinara su prošli kroz Budžet Opštine.
Procedura Javnie nabavke je uradena, table su izradene i postavljena i 
zapisnikom o izvršenom nadzoru od strane davaoca sredstava i 
zaprimljen.

Usvojen finansijski plan za 2014.godinu u iznosu od 5.516.556,10 sa 
rebalansima tokom godine po završnom računu za 2014.godinu realizovan je u iznosu 
od 7.147.411,31 dinara.

Prilog:
Plan rada za 2014.god. /fotokopija/
Deo flnasijskog plana za 2014.god. 
Izvod i račun za dvojezične table 
Izvod i zahtev za sredstva za spomenik.

mailto:novacrnjamz@gmail.com
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Sa pozdravom,

Za Mesiiu zajednicu Nova Crnja
t r Z  ...'■* $̂ v'>*■>с' л̂ 7

Sekretar, Nađ Erne.
1Ш
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Месна заједнича,, АЛЕКСАНДРОВО..
Н и к о л е  Те сл е  22 Тел:о2ч/817-2-и Факс.024/817- 8ао Email: m za le k s a n d ro v o @ g im e ln e t.rs

Месна заједница Александрово 
Александрово 
Николе Тесле 22 r  
Дел. Број: / f u  t t f h  
Датум: 12.05.2015.

■ ■\ j A  ОПШТИНСК1 УПМ®*'
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ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
НОВА ЦРЊА 

ЈНА 110

Предмет: Извештај о раду Месне заједнице Александрово

Средства добијена из буџета Општине Нова Црња у 2014. години. су утрошена по следећим 
позицијама:

411000 - Плате радника
Уплаћени порези и доприноси за 1,5 радника у износу од 735.000,00 динара.

421000 - Стални трошкови
Под сталне трошкове се подразумевају: услуге електричне енергије, трошкови платног 

промета,комуналне услуге, услуге комуникације,трошкови осигурања. Ова позиција за 2014. 
годину. износи 1.315.000,00 динара.

423000 -  Услуге по уговору
Са ове позиције су ангажовани предузећа и радници који су уређивали зелене површине. 

Репрезентација која је  искоришћена за прославу Илинских дана у Александрову, манифестацију 
"У сусрет жетви под александровачким храстовима", прославу дана школе у Александрову, дана 
Светог Саве и за остале манифестације као и за редовне потребе Месне заједнице. Ова позиција за 
2014. годину. износи 2.792.000,00 динара.

425000 -  Текуће поправке и одржавање
Са ове позиције је  купљен материјал за одржавање опреме која се користи за одржавање зелених 
површина,као и одржавање зграда и грађевинских објеката који су у власништву Општине Нова 
Црња и Месне заједнице Александрово. Поправке су вршене на згради Месне заједнице, 
помоћним објектима, аутобуским стајалиштима, дечијим игралиштима, итд. Ова позиција износи 
у 2014. години. 433.000 динара.

mailto:mzaleksandrovo@gimelnet.rs
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Николе Тесле 22 Тел .-023/817-234 Факс.-о2з/817- 8aq Email mzaleksandrovo@gimelnet.rs

Месна заједнииа,, АЛЕКСАНДРОВО..

426000 -  Материјал
Канцеларијски материјал је купован за потребе рада Месне заједнице као и за испомоћ 
мештанима у виду фотокопирања докумената, итд.. Гориво које је коришћено за одржавање 
зелених површина као и уређивање нових површина које припадају Општини Нова Црња и M3 
Александрово, такође и за превоз материјала и осталог за редовне потребе M3. Куповани су 
материјали потребни за асфалтирање дела стазе у улици Николе Тесле. Ова позиција износи у 
2014. години. 691.000,00 динара.

481000 -  Дотација невладиним организацијама
Са ове позиције смо вршили дотацију удружењима, која су иста користили за одржавање 
манифестација и такмичења, као и за редован рад удружења у износу од 453.000,00 динара.

483000 -  Новчане казне и пенали
По решењу суда уплаћене су услуге одводњавања и наводњавања у износу од 360.00,00 динара., 
што је био дуг из предходних година.

511000 -  Зграде и грађевински објекти
Изградња Добровољачке капије- Капије оснивача села, пројекат на којем је део средства 
обезбеђен из АП Војводине, а део од Општина Нова Црња и Месне заједнице Александрово. У 
2014. години је урађен претежни део радова и то у износу од 2.105.000,00 динара.

mailto:mzaleksandrovo@gimelnet.rs
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РЕПУБЈ1ИКА СРБИЈА - АП Војводина 
Општина Нова Црња
Месна заједница Војвода Степа

„ l U J b i J b L
Срг. ј.

Карађорђев трг бб 
ВОЈВОДА СТЕПА 
Тел/факс: 023/818-011 ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Бр.179 
Датум: 05.05.2015.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВОЈВОДА СТЕПА 
ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ

Месна заједница Војвода Степа образована је  одлуком Скупштине општине 
Нова Црња ради обезбеђења услова за што непосредније вршење послова, као и 
ради задовољења заједничких потреба грађана насељеног места Војвода Степа.

Орган управљања у Месној заједници је Савет Месне заједнице који броји
9 чланова. Чланови Савета се бирају на период од 4 године. Садашњи Савет је 
изабран на изборима одржаним 18.09.2011. године.

Секретара Месне заједнице именује Савет Месне заједнице на предлог председника 
Савета. Секретар Месне заједнице је  једини запослени радник у M3.

Месни самодопринос за Војвода Степу уведен је личним изјашњавањем грађана 
за период 01.08.2011. до 31.07.2016. године.

Месни самодопринос се уплаћујб на рачун општине Нова Црња, а Месна заједница 
се финансира из Буџета општине.

Средства која смо добили од општине у износу од 8.445.017,35 динара 
утрошили смо на:

- Плата радника 586.790,68
- Енергетске услуге 1.275.560,82
- Комуналне услуге 4.323,00
- Услуге комуникација 15.799,67
- Стручне услуге 280.000,00
- Репрезентација 287.558,53
- Остале опште услуге 898.436,42
- Геодетске услуге 36.206,36
- Текуће поправке зграда 118.600,00
- Текуће поправ.и одржавање опреме 165.246,00
- Административни материјал 2.880,00
- Материјал за саобраћај 155.944,18
- Материјал 552.399,61
- Дотације непрофитним организац. 1.231.000,00
- Новчане казне и пенали 234.998,33
- Изградња зграда и објеката 2.489.463,75
- Административна опрема 109.810,00
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/  С обзиром да рад Месне заједнице углавном зависи од средстава (запослених
лица и пољопривреде) а приходи се смањују не можемо да урадимо све што је 
потребно у овом селу. И поред смањених прихода успели смо да у 2014 години 
завршимо капелу, плато и паркинг испред капеле. На водоводној мрежи смо уградили 
4 хидранта . Поправили смо ограду код вртића, трибине и расвету на рукометном 
игралишту у дворишту ОШ „4 Октобар“.

Организовали смо славу села 12.05.2014. Свети Василије острошки.
Што се тиче активности удружења грађана у месту, на располагању су им 

просторије у дому културе и у згради старе месне заједнице.
Као редован делокруг рада послова у месту одржавање уличне расвете, центра 

села, гробља, тротоара и осталих површина у месту која служе за задовољење потреба 
грађана.

Општина нам је  помогла новчаним средствима за славу села, и у обезбеђивању 
горива и радника за одржавање зелених површина у селу.

За M3 Војвода Степа

£секретар Опачић Владо
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “8. АВГУСТ” СРПСКА ЦРЊА

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

ЗА 2 0 1 4 . ГОДИНУ

Оснивач: Скупштина Општине Нова Црња

Шифра делатности: 3600-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

Матични број: 20547987 

ПИБ: 106205013

Седиште: ул. Партизанска бб, 23220 Српска Црња

Српска Црња, април 2015.
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Јавно комунално предузеће „8. Август“ из Српске Црње основано је Одлуком о оснивању СО Нова 
Црња, дана 12.03.2009. године, а регистровано је у Агенцији за привредне регистре 13.07.2009. године.

Јавно предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од 
општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга. Такође, јавно 
предузеће js дужно да се развија и унапређује обављање делатности од општег интереса уз стицање

добити.
ЈКП „8. Август“ Српска Црња као своју претежну, тј. основну делатност врши водоснабдевање:

3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и испорука воде за пиће, обезбеђење вршења 
контроле квалитета воде за пиће, обезбеђење вршења контроле квалитета воде за пиће, оправка и 
одржавање регулационих и мерних уређаја, одржавање водоводног система, одржавање јавних бунара и

чесми;
Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности:
- Одстрањивање одпадака и смећа, санитарне и сличне активности одржавања чистоће у 

насељима општине и изношење, одвожење и депоновање смећа, одржавање депонија, одржавање 
контејнера и канти за смеће, скупљање смећа, старих ствари коришћење предмета и отпадака, одвоз и 
сабијање отпадака, одржавање канализације и канала за отпадне воде, пражњење и чишћење септичких 
јама и јавних WC-a, уклањање отпада из посуда за отпадке на јавним местима, чишћење и поливање 
улица, стаза, паркиралишта и друго, уклањање снега и леда на путевима и тротоарима и посипање соли

и песка;
- Уређење и одржавање паркова, зелених површина и рекреационих површина;
- Погребне и пратеће активности сахрањивања људских и животинских лешева и пратеће 

активности и услуге гробара, изнајмљивање опремљеног простора на гробљу и капеле, уређење и 
одржавање гробља и капеле, кафилерија (укпањање и изношење животињских лешева), превоз и пренос

умрлихлица;
- Чишћење објеката унутрашње чишћење зграда свих врста, као и стамбене зграде са више 

станова, чишћење прозора, димњачарски послови, чишћење димњака, камина, пећи и шпорета, пећи за 
спаљивање отпада, котлова, вентилационих и издувних уређаја и друго. Преглед димњака и осталих 
димоводних и ложишних уређаја, као и контрола исправности ових уређаја и димњака у сталној употреби;

- Вашарске актиности и активности забавних паркова, одржавање пијаца и вашара и пружања 

услуга на њима;
- Управљање некретнинама за туђ рачун, агенције за прикупљања станарина и закупнина, 

закључивање уговора о закупу, одржавање стамбених зграда и станова и слично;
- Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње, изградња свих врста објеката за 

своје потребе, градски цевоводи (водовод и канализација), комунални грађевински радови и друго;
- Изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена, изградња путева, улица и 

пешачких стаза, одржавање улица, локалних путева и других јавних површина у насељима општине,
- Монтажа кровних конструкција и покривање кровова, монтажних кровних конструкција,

покривање кровова и хидроизолациони радови;
- Остали грађевински, укључујући и специјализоване радове. Специјализовани грађевински 

радови који су заједнички за различите врсте објеката, а захтевају специјално извођење и опрему, 
бушење и изградња црпилишта за воду и копање бунара, монтажа димњака и друго,

- Постављање електричних инасталација и опреме, постављање инсталација у зградама или 
другим објектима за електричне водове и прибор, лифтове и покретне степенице, противпожарне аларме, 
аларме и системе против провале, кућне антене и друге ваздушне преводнике, светлећа места и друго;

- Изолациони радови, постављање инсталација у зградама или другим објектима за топлану и 

звучну изолацију, заштита од вибрација и друго;

- Постављање цевних инсталација, постављање инсталација у зградама или другим објектима за
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водоводне инсталације и санитарну опрему, грејање, вентилацију, опрему и канале за хлађење или 
климатизацију, аутоматске противпожарне водене топове;

- Остали инсталациони радови, постављање инсталација у зградама или другим објектима за 
осветљење и сигналне системе на путевима и улицама, прибор уређаји на другом месту непоменуте;

- Малтерисање;
- Уградња столарије;
- Постављање зидних и подних облога;
- Бојење и застакљивање, унутрашње и спољно бојене зграда, бојење објеката нискоградње, 

укључујући и бојење ознака на путевима и просторима за паркирање, застакљивање, постављање 
огледала и друго;

- Изнајмљивање опреме за изградњу или рушење, са руковаоцем;
- Заштита од штеточина у пољопривреди, узгој и искоришћавање шума;
- Редован превоз путника у друмском и градском саобраћају;
- Остали превоз путник у друмском саобраћају;
- Рушење и разбијање објеката;
- Земљани радови;
- Гајење садног материјала;
- Слатководни риболов;
- Производња производа од бетона намењених за грађевину;
- Обука у пливању;
- Остале забавне и рекреативне активности;
- Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;

- Услуге припремање и послуживање пића.

Извори финансирања пословања

Предузеће користи средства у државној својини и управља средствима која су му дата на 
коришћење и располагање.

ЈКП "8. Август" Српска Црња финансијска средства за рад и развој делатности обезбеђује 
пружањем услуга из основне и споредне делатности предузећа тј из сопствених прихода.

Поред наведених сопствених извора средстава, за финансирање инвестиција које су од 
примарног значаја за несметано функционисање система, и за којие аплицира код разних фондова.ЈКП 
“8. Август“ Српска Црња, може да има приходе из АП Војводине у виду спровођења инвестиција и из 
осталих извора.

Пословне активности у 2014.ГО ДИНИ

Годишњим планом пословања за 2014. годину остварени су приходи у односу на планиране у 
проценту 113,62 % тј премашен је план прихода, с тим да у делу субвенција од Општине Нова Црња план 
извршен у проценту од 52,33%, што је добар показетељ да се ЈКП “ 8 август “ базирао на повећање 
прихода од продаје услуга и производа.

Дистрибуција воде

Јавно комунално предузеће се од само оснивања бави дистрибуцијом воде, на основу одлуке о 
поверавању водовода, на територији Општине Нова Црња у шест насељених места.Дистрибуирана 
количина воде у 2014.години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде.Сва 
дистрибуирана вода је редовно контролисана и сви контролисани узорци су били бактериолошки и 
физичко хемиски исправни.

Систем управљања отпадом
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Ово ie |0Ш једна од основних депатности којом се Јавно комунално предузеће6авиод 
2013.ГОди„ер,„а i c j y  o „= = s « H E S S  
с а к у п љ а њ е  комуналног отпада^њ д показатељ квалитета и ефикасности пружања ове

услуге ди^етној^ су в е з и  са фишнсијским среДУствима којима предузеће располаже.ЈКП ■ 8 август 
врши редовно прикупљање комуналног отпада на територији Општине Нова Црња.

Ванлинијски превоз

, ~ jm - ампг пгнмвања бави аутобуским ванлинијским превозом са аутобусима

ко|и је ку°п Г „ “  рогклвених п ^х о ^Ц а н ?
Општине Нова Црња.

Пражњење септичких јама

Ово ie једна од основних делатности којом се Јавно комунално предузећебавиод201З^године , 
на основу општинске одлуке и Закона о комуналним делатностима основа ове делатност j цр 
фекалних вода код физичких лица, правних корисника као и из стамбених зграда.

Организовање рада базена

к - ,ои!1 iKTi “ж aRrvcT” ce бави од 2013.године када је Општина Нова Црња 
„ала „а Т р “ и" ?орншћеЊе «  ~ ^  ,  С

?о“ в’“з б Т л ^ в р а —  усл^а" константне падавина целог лата ) и лланирани лриход од 

базена је подбацио.

Уређење и одржавање цветних површина

■ ii/n “а anrvr-т “ чапочео v 2014.години је и уређење и одржавање цветних 

„овршина30," к о д ^ ^ н о ш ћ у , се»

^ Г у Г ЊТ н Г п р ^ а Г л УГ ц ^ а Д^ о  и набавка и поотавЉаЊа жардин,ера,саксаја « цввтнах 

аранжмана.

Пословне активности у 2014.за повренв депатностима

ЈКП • 8 август ■ се поред осиовнах делашосш аз свог делокруга бави још и осгалим делатностама 
које су поверене од стране оснивача.

Одржавање звлених јавних површина

Рада предузећа у делу поверених поспова зелених

повезан са развојем 0п^ тине Но^  и ЊИХоВа чистоћа нема само визуелну функцију већ
површина.Одржавање и нега зелених повр пкгмжењу желе да живе Чистоћа и сама
представља саваст грађана и локалне сашуправеу к а к в о ^  0г]ЦЈтани Нова
у р е ђ е н о с т  о п ш т и н е  о с л и к а в а  је д н о  у р е ђ е н о  иi и о д  р  ®р|  ћ у  с е  „ о д р а з у м е в а :  ч и ш ћ е њ е  у л и ц а  и
ЦРН.В а  п р е д у з е ћ у  ™ е  j a  л о в е р е н  Та , „ о с а с ч и с т о ћ е  у н у т а р  с в а ког

= в Г К1 е "Г у е ошжини приупљање ^л,адаказ на к“ а

и^^черо^у^аси^н^^естим ^^^рилазим а ™  м е с т ш а , «  траве за потребе „есних зајвдница.

Зимско и летње одржавање путева
4
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Под овом повереном делатношћу се подразумева зимско ( чишћење од снега и леда путева на 
територији наше општине ) и летње ( одржавање летњих тј.атарских путева у свим катастарским 
општинама Нова Црња ) одржавање локалних путева.

Пољочуварска служба

Пољочуварска служба је такође поверена делатност од старне оснивача, уско повезана са 
Програмом о давању пољопривредног земљишта у закуп, и своју активност обавља на атарима свих 
места Општине Нова Црња.Редовна активност се огледа у обиласцима терена ( возило лада нива ) 
уочавању штета на усевима, спречавању стварања дивљих депонија.спречавању пуштања стоке у атар 
без пастира.спречавању паљења биљних остатака на њивама и многих задатака по инспекцијском налогу 
од стране оснивача.Одређене недостатке у хватању починиоца у прекршајима предузеће планира да 
отклони, тако што ће вршити фотографисање како би се лакше доказао прекршај, олакшао поступак 
против несавесних грађана а све у циљу реализације активности на заштити основног и најважнијег 
природног ресурса пољопривредног земљишта, као и самих усева и засада.

Одржавање хигијене објеката

У овквиру поверених послова ЈКП “ 8 август “ обавља одржсвсње хигијене у пословним објектима 
Општинске управе у Новој Црњи.Ова делатност обухвата набавку потрошног материјала за одржавање 
редовне хигијене у пословном објекту као и свакодневно одржавање хигијене у истом.

У прилогу извештаја о пословању достављамо Вам табеле Финансијских извештаја које 
су предате Агенцији за привредне регистре за статистичке потребе редовног годишњег 
извештавања.

За ЈКП 8 август
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PREGLED PRIHODAI RASHODA UZ BILANS USPEHA ZA 2014.GQDINU

P R I H O D I  u hiljadama dinara

1. OD VODE 16.992
2. OD SMECA 11.608
3. OD PREVOZA 22.714
4. OD USLUGA(at.putevi,kosenj e,deponij e) 45.782
5. OD CISTERNE 516
6. OD BAZENA 500
7. OD PRODAJE ROBE 715
8. OD (akcize,povr.taksi i dr.sitnih usl.) 790
9. SUBVENCIJE 7.941
10. USAGLASAVANJE ANALITIKE RANIJIH GOD. 6.100

UKUPNO 113.658

R A S H O D I

1. MATERIJALA ZA IZRADU 6.916
2. NABAYKA ROBE 610
3. GORIVO,ULJE,GAS 16.122
4. EL.ENERGIJA 2.200
5. ZARADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH 30.319
6. UG.O DELU,O.Z.I DRUGA FIZ.LICA 10.713
7. ODRZAVANJE (vozila,opreme i dr>) 13.391
8. OSTLE PROIZODNE USLUGE 1.033
9. NEPROIZV.USL.(analize,advokati,projekti i dr,) 3.976
10 .REPREZENTACIJA 1.330
11. OSTALE NEPR.USL.(takse,apr,kam.vodni dop) 1.165
12. OTPIS POTRAZIVANJA 7.803
13. KAZNE UPRAVE PRIHODA 14.407
14. RAZNE ISPRAVKE RANIJIH GODINA 1.081
15. AMORTIZACIJA 2.381.

UKUPNO 113.447
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Општинско веће 
Број: I-06-9/15-5 
Дана: 13.05.2015.године 
Н О В А Ц Р Њ А

53 На основу члана 34. став 1. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 
члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/12), 
члана 46. став 1. тaчкa 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07), члана 61. став 1. тачка 11. 
Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12), чланова 5. и 7. Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Нова Црња ( „Сл.лист 
Општине Нова Црња“, бр .13/2012), Општинско веће Општине Нова Црња, на седници одржаној дана 
13.05.2015.године, доноси:

О Д Л У К У 
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШ ТИНЕ НОВА ЦРЊА 
-Пословни простор- 

Члан 1.
Приступа се поступку давања у закуп пословних простора, јавним надметањем, и то:

1. Четири просторије трговине -  улаз са улице, десно од главног улаза, број посебног дела 1, површине 46m2, 
који се налази у A улазу у приземљу стамбено-пословне зграде број 1, у ул. Кошут Лајоша 14/А, на 
катастарској парцели бр. 264/1, уписаној у лист непокретности број 1435, К.О. Нова Црња, које су у јавној 
својини Општине Нова Црња.

2. Четири просторије трговине -  улаз са улице, лево од главног улаза, број посебног дела 1, површине 47m2, 
који се налази у Б улазу у приземљу стамбено-пословне зграде број 1, у ул. Кошут Лајоша 14/А, на 
катастарској парцели бр. 264/1, уписаној у лист непокретности број 1435, К.О. Нова Црња, које су у јавној 
својини Општине Нова Црња.

Према Плану генералне регулације насеља Нова Црња, у зони у којој се налазе предметни пословни простори 
дозвољено је обављање следећих делатности: трговина на мало, угоститељство и услужне делатности као и услужно 
занатство.

Члан 2.
Пословни простори из члана 1. ове одлуке дају се у закуп по тржишној вредности закупнине -  почетна цена 

закупнине износи 130 динара по m2 на месечном нивоу.

Члан 3.
Пословни простор из члана 1. ове одлуке даје се у закуп на период од 5 (пет) година.

Члан 4.
Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп непокретности из члана 1. 

ове Одлуке, у следећем саставу:

1. Горан Лакић
2. Ружица Богдановић Адамовић
3. Тијана Путић

Члан 5.
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У поступку давања у закуп непокретности из члана 1. ове Одлуке у свему поступити према одредбама Закона о 

јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Уредби о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/12).

Члан 6.
Овлашћује се Председник општине да, по спроведеном поступку, донесе одлуку о давању у закуп 

непокретности у јавној својини из члана 1.ове Одлуке.

Члан 7.
Уговор о закупу непокретности из члана 1. ове одлуке закључује и потписује Председник општине.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нова Црња”.

Председник Општинског већа 
Пера Миланков

О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење предлога Одлуке садржан је у члана 34. Закона о јавној својини ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), чланова 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/12), члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( 
„Сл.гласник РС“, бр. 129/07), члана 61. став 1. тачка 11. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 
Црња“, број 9/08, 16/12), чланова 5. и 7. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 
јавној својини општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 13/2012).

Чланом 34 став 1. Закона о јавној својини прописано је : „Ствари у јавној својини могу се дати у закуп, 
полазећи од тржишне висине закупнине за одређену врсту ствари, у поступку јавног надметања, односно 
прикупљањем писмених понуда.

Чланом 6. Уредбе прописано је: “Непокретне ствари у јавној својини дају се у закуп у поступку јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, а изузетно непосредном погодбом у 
случајевима утврђеним законом и овом уредбом.

Поступак давања у закуп непокретности у јавној својини спроводи комисија коју образује надлежни орган“.

Чланом 5. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине 
Нова Црња, прописано је, између осталог да се под стварима у својини Општине, у смислу ове Одлуке, подразумева и 
давање ствари у закуп.

Чланом 7. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине 
Нова Црња, прописано је да Одлуку о прибављању и располагању стварима које користе органи и организације 
Општине, као и одлуку о прибављању ствари и располагању стврима у својини Општине доноси Општинско веће, по 
претходно прибављеном мишљењу лица надлежног за послове заштите имовинских права и интереса Општине.

Намена објеката који се дају у закуп је одређена на основу досадашњег начина коришћења истих и потребе да 
се у њима настави са обављањем исте делатности.

Чланом 8. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине 
Нова Црња, прописано је да Уговор о прибављању и располагању стварима у својини Општине закључује и потписује 
Председник општине.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Општинско веће- 
Број: I-06-10/15-1 
Дана: 22.05.2015. године

54 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14), и члана 58. 
Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12 ), а у вези чл. 60, 61, 61а и 64а 
Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 -  др. закон и 41/09), Општинско веће 
општине Нова Црња на седници одржаној 22.05.2015.године, доноси:

РЕШ ЕЊ Е 
о образовању стручне Комисије за израду Г одишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта

I -  Образује се стручна Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Нова Црња за 2016.годину (у даљем тексту: Комисија).

I I -  Комисија се састоји од председника и чланова и то:
1. Дамјанов Бранислав, председник;
2. Драган Томин, члан;
3. Драган Јефтић,члан;
4. Нада Шпириданов,члан;
5. Ружица Богдановић Адамовић, члан.

III- Задатак Комисије је:

а) да пре израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Нова Црња за 2016. годину (у даљем тексту: Предлог годишњег програма) обавести јавним 
позивом образовне установе -  школе, стручне пољопривреде службе, социјалне установе, високообразовне установе -  
факултете и научне институте чији је оснивач држава, установе за извршење
кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да Комисији 
доставе захтеве за признавање права на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања 
накнаде у површини која је примерена делатности којом се баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о 
истим (члан 61. Закона о пољопривредном земљишту);
б) да пре израде Предлога годишњег програма обавести јавним позивом правна и физичка лица која су власници 
функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три године, а 
млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, функционалних 
пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту у државној својини и правна и физичка лица која су власници 
објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња, а у циљу производње хране за 
животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање права пречег закупа са потребном документацијом, најкасније 
до 30. октобра текуће године за наредну годину, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 64а 
Закона о пољопривредном земљишту);
в) да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном 
земљишту, упутствима и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о изради годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања, број: 320-11
5512/2009-06 од 3.11.2010. године;
г) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења, коју образује председник општине, а која у свом саставу има 
најмање половину чланова физичких лица -  пољопривреднике 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);
д) да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Предлог годишњег 
програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту);
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ђ) да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање и 
е) да достави Предлог годишњег програма Скупштини општине на разматрање и доношење;
ф) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Нова Црња за 2016.годину.

IV -  Комисија ће обавити свој задатак у складу са следећом динамиком:
а) објављивање јавног позива за достављање захтева за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без 
плаћања накнаде са потребном документацијом -  у року од петнаест дана од дана доношења овог решења;
б) објављивање јавног позива за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом -  у року од 
петнаест дана од дана доношења овог решења;
в) израда Предлога годишњег програма -  до 15. децембра 2015. године;
г) прибављање мишљења Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту -  до 30. децембра 2015. године;
д) достављање Предлога годишњег програма са потребном документацијом Министарству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, ради прибављања сагласности, у року од 3 дана од дана добијања мишљења;
ђ) достављање Предлога годишњег програма на разматрање и утврђивање Општинском већу -  најкасније до 01. 
фебруара 2016. године и
е) достављање Предлога годишњег програма на разматрање Скупштини општине на разматрање и доношење -  
најкасније до 07. фебруара 2016. године.

V -  За обављање задатака из става III овог решења, председник и чланови Комисије, имају право на надокнаду у 
висини коју утврђује председник општине својим актом.

VI- Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за Комисију врши Одељење 
за привреду Општинске управе Нова Црња.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном лист општине Нова Црња“

О б р а з л о ж е њ е

I -  Правни основ за доношење решења

Правни основ за доношење Решења о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Нова Црња за 2015. годину, садржан је у одредбама 
чл. 61. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12), којом је прописано да се 
општинско веће стара о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, као и у 
одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту.

II -  Разлози за доношење решења

Одредбом члана 60. став 1. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да пољопривредним земљиштем у 
државној својини располаже и управља држава преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а ст.
2, 3. и 4. да се пољопривредно земљиште у државној својини користи према годишњем програму заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе најкасније до 31. 
марта текуће године, уз сагласност Министарства, по претходно прибављеном мишљењу комисије коју образује 
председник општине, односно градоначелник, а која у свом саставу има најмање половину чланова физичка лица -  
пољопривреднике који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује 
упис у Регистар пољопривредних газдинстава. Ставовима 5. и 6. овог члана, одређено је да се годишњим програмом 
утврђује врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и 
улагања средстава, да садржи и податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини, и то податке 
о: укупној површини и површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији јединице локалне смоуправе; корисницима пољопривредног земљишта у државној својини; закупцима 
пољоприведног земљишта у државној својини; површини пољопривредног земљишта у државној својини која није 
дата на коришћење; укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини
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која је планирана за давање у закуп, као и површине делова пољопривредног земљишта у државној својини које су 
планиране за давање у закуп (једна или више катастарских парцела) са бројем катастарске парцеле, површином, 
класом, културом и податке о стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. 
Ставом 7. овог члана, одређено је да је орган надлежан за послове вођења јавне евиденције о непокретностима дужан 
да доставипотребне податке, најкасније до 30. октобра текуће године, органу јединица локалне самоуправе за израду 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за наредну годину, без накнаде. 
Такође, одредбама овог закона које се односе на израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта прописано је:
- чланом 61, између осталог, да се пољопривредно земљиште у државној својини може дати на коришћење без 
плаћања накнаде образовним установама-школама, стручним пољопривредниом службама и социјалним установама у 
површини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара, а високообразовним установама- 
факултетима и научним институтима чији је оснивач држава и установама за извршење кривичних санкција највише 
до 1.000 хектара, као и да се пољопривредно земљиште у државној својини може дати на коришћење без плаћања 
накнаде правним лицима у државној својини регистрованим за послове у области шумарства,
- чланом 64а да право пречег закупа имају правна и физичка лица која су власници функционалног система за 
наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 15 година у роду, 
винограда старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних објеката, а који се 
налазе на земљишту у државној својини, као и да право пречег закупа имају и власници објеката за узгој и држање 
животиња и који се баве узгојем и држањем животиња, а у циљу производње хране за животиње, и то један хектар по 
условном грлу, као и да правна и физичка лица, власници инфраструктуре из овог члана достављају комисији за 
израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта органа јединице локалне 
самоуправе податке о власништву над инфраструктуром, односно објектима за узгој и држање животиња, најкасније 
до 30. октобра текуће године за наредну годину.

III - Образложење појединачних предложених решења

Тачком I овог решења образована је Комисија.
Тачком II одређен је састав и број чланова Комисије, тако да Комисија има укупно 5 чланова, рачунајући 

председника Комисије. За чланове Комисије именована су стручна лица пољопривредне, геодетске или економске 
струке, који су добри познаваоци терена у општини, која имају искуство и знање у раду у овој области, чиме је 
прихваћена препорука Министарства. Приликом одређивања броја и састава Комисије имала се у виду комплексност 
и сложеност послова и задатака које је потребно реализовати, а посебно чињеница да је потребно прикупити, 
евидентирати и утврдити обимне релевантне податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини, 
а које ће обухватити Предлог годишњег програма.

Тачком III овог решења прецизиран је задатак Комисије, а тачком IV одређена је динамика израде Предлога 
годишњег програма заштите, тј. прецизирано је време извршења појединих фаза поступка израде Предлога годишњег 
програма и одређен је рок за завршетак задатка, односно рок за упућивање Предлога годишњег програма Скупштини 
општине на разматрање и доношење.

Тачком V предложено је да за обављање свог задатака председник, и чланови Комисије, имају право на 
надокнаду, у висини коју утврђује председник општине својим актом.

Тачком VI одређено је да стручну обраду аката, других материјала, организацио- 
не и административне послове за седнице Комисије врши Одељење за привреду Општинске управе Нова Црња, 
сходно члану 14. Одлуке о организацији Општинске управе општине Нова Црња. („Службени лист општине Нова 
Црња“, бр. 17/12), којом је прописано да ово одељење, између осталих, врши послове који се односе на припрему, 
израду и доношење годишњег програма заштите, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за територију 
општине.

IV - Финансијска средства

Финансијска средства за рад Комисије обезбеђена су у складу са Одлуком о буџету општине Нова Црња.

ПРЕДСЕДНИК ОПШ ТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Општинско веће-
Број: I-06-10/15-2 
Дана: 22.05.2015. године

55.На основу члана 61. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12 ) 
и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној („Службени лист општине Нова Црња“, број 4/2015), а у вези чл. 61, 64, 64а и 64б Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 -  др. закон и 41/09), Општинско веће општине 
Нова Црња, на седници која је одржана дана 22.05.2015. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕНОВА ЦРЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

I - Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Нова Црња за 2015. годину (у даљем тексту: Комисија).

I I -  У Комисију се именују:

за председника:
Радмила Станковић,

за чланове:
1. Клара Салма,
2. Невенка Миланков,
3. Тијана Путић,
4. Горан Лакић,

III- Задатак Комисије је прикупљање пријава за јавну лицитацију, спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини по основу јавног надметања (јавне лицитације), вођење записника и 
давање предлога Председнику општине Нова Црња за доношење Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини.

IV -  Председник и чланови Комисије за обављање задатака из тачке III овог решења имају право на надокнаду, у 
висини коју утврђује Председник општине својим актом.

V - Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном лист општине Нова Црња“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШ ТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков
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