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СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIV Н ова Ц рњ а 25.09.2014. године

Б Рој 16

172.На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС бр. 54/2009), и члана 32. Закона о 
локалној самоуправи("Сл.гласник РС, бр.129/07), и члана 41. Статута општине Нова Црња (Сл. лист Општине 
Нова Црња бр. 9/07) Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана 23.092014.године 
д о н о с и,

О Д Л  У  К  У  
О И ЗМ ЕН А М А  И  Д О П У Н А М А  О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У  

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2014.ГОДИНУ 

1 .О П Ш Т И  Д ЕО  

Члан 1.

У члану 1. одлуке о буџету општине укупна примања у износу од 725.583.971,19 динара замењују се износом од
737.144.451,00 динара.

Изворних прихода у износу о д ................................................. 694.938.396,49 динара
Пренета средства из 2013. године...............................................  42.206.054,51динара

У К У П Н О:..................................................................................  737.144.451,00 динара

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

Опис Економска
класификација Буџет за 2014.годину

1 2 3
I ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Текући приходи
1. Порески приходи 7 694,938,396.49
1.1 Порез на доходак грађана 711 131,000,000.00
1.2. Порез на фонд зарада 712
1.3. Порез на имовину 713 28,500,000.00
1.4. Порез на наслеђе и поклоне 7133 1,000,000.00
1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134 10,000,000.00
2. Непорески приходи
2.1. Таксе
2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 42,758,339.98
2.1.2. Локалне административне таксе 7422 332,445.81
2.1.3. Боравишна такса 714552
2.2. Накнаде 7145,7415,7423 32,825,894.17
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2.3. Самодопринос 711180 25,000,000.00
2.4. Донације и трансфери
- Донације 732
- Трансфери од другог нивоа власти 733 489,420,056.51
2.4. Приходи настали употребом јавних средстава
- Приходи од камате 7411 2,500,000.00

- 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 2,050,000.00
- 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 745 800,000.00
- 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 
2014.годину

1 2 3
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи: 4 352,469,793.91
1. Расходи за запослене 41 65,598,276.14
- Плате и додаци запослених 411 53,722,580.23
- Социјални доприноси на терет послодавца 412 8,805,695.91
- Накнаде у натури 413 54,000.00
- Социјална давања запосленима 414 788,000.00
- Накнаде трошкова за запослене 415 2,048,000.00
- Награде запосленима и остали посебни расходи 416 180,000.00
2. Коришћење услуга и роба 42 198,414,581.38
- Стални трошкови 421 38,076,579.54
- Трошкови путовања 422 1,347,000.00
- Услуге по уговору 423 116,890,782.82
- Одборнички додатак 423591 16,500,000.00
- Специјализоване услуге 424 16,682,440.57
- Текуће поправке и одржавање 425 10,217,839.89
- Материјал 426 15,199,938.56
3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 1,500,000.00
- Отплата домаћих камата 441 700,000.00
-Пратећи трошкови задужења 444 800,000.00
4. Субвенције 45 8,700,000.00
- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451 8,700,000.00
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- Капиталне субвенције 452
- Текуће субвенције приватним предузећима 454
5. Дотације и трансфери 46 42,048,938.30
- Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 42,048,938.30
- Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632
- Остале дотације и трансфери 465
6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 12,764,288.89
- Накнада за социјалну заштиту из буџета и подст. Запош. 472 12,764,288.89
7. Остали расходи 48 22,169,600.00
- Дотације невладиним организацијама 481 18,779,600.00
- Порези, обавезне таксе и казне 482 1,621,000.00
- Новчане казне и пенали по решењу судова 483 1,182,380.00
- Накнада штете за повр. или штету наст. услед елементар. непогода 484 468,000.00
- Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа 485 118,620.00
8. Резерве 49 1,274,109.20
- Средства резерве 499 1,274,109.20
Издаци за нефинансијску имовину 5 381,974,657.09
9. Основна средства 51 381,761,057.09
- Зграде и грађевински објекти 511 374,689,016.52
- Машине и опрема 512 6,669,440.57
- Остале некретнине и опрема 513
- Нематеријална имовина 515 402,600.00
10. Залихе 52
- Робне резерве 521
11. Природна имовина 54 213,600.00
- Земљиште 541 213,600.00

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 задуж. (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 2,700,000.00
Отплата главнице 61 2,700,000.00
Отплата главнице домаћим кредиторима 611 2,700,000.00
Набавка финансијске имовине 62
Набавка домаће финансијске имовине 621
Промена стања на рачуну
(позитивна -  повећање готовинских средстава
Негативна -  смањење готовинских средстава)

Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 2.400.000,00 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 3а.
После члана 3 додаје се члан 3а који гласи: Распоред пренетих наменских средстава из претходне године у износу од 
42.206.054,51 распоређује се на следећи начин:
У корист:

Позиција 42...................................................... 20.146,64 - Услуге по уговору
Позиција 43.................................................... 772.514,00 - Стручна пракса
Позиција 47..................................................... 552.839,89 -  Текуће одржавање објеката-Средства од закупа некретнина
Позиција 57.................................................. 2.700.000,00 -  Реконструкција улица у Војвода Степи
Позиција 60.................................................... 596.000,00 - Просторни план Општине
Позиција 66.................................................... 213.600,00 - Продаја неф. имовине-куповина земљишта
Позиција 67................................................. 1.525.848,00 - Капитално одржавање водоторња
Позиција 108.................................................... 28.097,73 - Помоћ у кући за стара лица
Позиција 111...............................................5.354.044,39 - Закуп земљишта
Позиција 117...............................................6.946,176,68 - Фонд за заштиту животне средине
Позиција 122...............................................7.280.048,00 - Рекултивација напуштених копова
Позиција 124...............................................3.617.982,18 - Текући наменски трансфери-Летње одржавање путева
Позиција 125...............................................3.450.881,14 - Приходи од казни и прекршаја
Позиција 134.................................................. 894.958,25 - Нафтна рента
Позиција 135 - 208..................................... 6.150.808,37 - Месни самодопринос
Позиција 139.................................................. 175.000,00 - Добровољни трансфери грађана-МЗ Александрово
Позиција 182.................................................. 870.918,08 - Капитални трансфери грађана-МЗ Војвода Степа
Позиција 212...............................................1.056.191,16 - Пројекти за избеглице

Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 600.000,00 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 2014. и наредне две године а који су исказани у Табели број 3:
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СДК КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У  ПЕРИОДУ 2 0 1 4 - 2 0 1 6

220 Нова Црња Табела 3.

Укупно сви пројекти: 1,174104E,36( < < 2,tBDjaai 35Бј70Е,222 32̂ 00D,0Q( 21\;за0,000 21̂ 95̂ 60̂

Пзио
ритет Назив капиталног пројекта

Година
почетка

финансирања
пројекта

Година 
завршетка 
финансира 
ња пројекта

Укупна
вредност
пројекта

Реализовано 
до 2012.године

Обезбеђено у 
Буџету 2013

Процена 
извршења до 

краја 2013
2014 2015 2016 Након 2016

1 2 3 ■ 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ојачање коловозне конструкције 

и санације Улица у  насељвним 
местима општине Нова Црња-
Тоба

2014 2014 33,278,437 33,278,437

2 Изградњ а улица  Железничка- 
Александрово 2014 2014 42,568,219 42,568,219

Израда пројектно техничке 
докум енатције појачаног 
одржавањ а коловоза државног 
пута 1Б реда број 19 (бивши М7) 
кроз Срспску Црњу и главни 
пројекат теретне траке пред 
граничним прелазом и 
информативних табли у  зони 
граничног прелаза

2014 2014 3,353,724 3,353,724

4 Бушење бунара и изградњ а 
построј ењ а за  п роизводњ у 
пиј аће воде - Нова Црња

2014 2014 40,400,000 40,400,000

5
Изградњ а капеле у  насељеном 
месту Нова Црња

2014 2014 5,817,600 5,817,600

6 Изградњ а капеле у  насељеном 
месту Тоба 2014 2014 4,840,000 4,840,000

7 Бушење, опремањ е и 
повезивање у  систем бунара у  
насељу Радојево и повезицање 
са водоводом у Српској Црњи

2013 2016 25,000,000 620,000 10,000,000 10,000,000 4,380,000

8 Изграња метрополитен мреже 
општине Нова Црња 2012 2016 17,704,956 1,400,000 2,000,000 6,000,000 5,000,000 3,304,957

9 Унапређење енергетске 
ефикасности у  О.Ш "Ђ /ра  
Јакшић" Српска Црња - замена

2014 2014 9,000,000 9,000,000

10 Изграцнј,а еко  чесме на 
територији општине Нова црња 2014 2014 3,000,000 3,000,000

11 Унапређење енергетске 
ефикасности у  О.Ш "Петефи 
Ш андор" Нова Црња - замена 
столариј е

2014 2014 4,300,320 4,300,320

12 Реконструкција дела двориш та и 
изградњ а спортских терена 
(кош аркаш ког и одбо јкаш ког) са 
трибинама у Српској Црњи

2014 2014 7,208,235 7,208,235

13 Израда пројектно техничке 
документације за опремање 
индустријске зоне у Српској

2014 2014 9,000,000 9,000,000

14 Цнсњзаструктурно опремањ е 
индистријске зоне у  Српској 2014 2016 188,000,000 38,000,000 100,000,000 50,000,000

15 ЦнгниЦња канализационе мреже 
у  насељеном месту Сзпска Црња

2014 2016 705,744,577 90,093,849 200,000,000 200,000,000 215,650,727

16 Партнерно уређење комплекса 
спортске хале у Српској Црњи 2014 2014 2,575,000 2,575,000

17 Постављање ЛЕД расвете у  свим 
насељеним местима општине 
Нова Црња

2014 2016 25,000,000 15,000,000 5,000,000 5,000,000

18 Изгнацњ а тнансф^н станице
2014 2014 5,000,000 7,000,000

19 Реконстнукција улица у  Војвода 
Степи 2013 2014 2,700,000 2,700,000

20 Рекултивациј а напуштених 
копова К.О Радојево и К.О Нова 
Црња

2014 2014 7,296,000 7,311,538

21 Реконстнукција поткровља дом а 
здравља - Сзпска Црња 2013 2014 6,162,300 6,162,300

22 Суфинансирање изградњ е и 
Hеконстнукције водних објеката у 
јавној својини (инвестиционо 
одржавање челичног 
слободностојећег водоторња 
?00 м=

2014 2014 6,100,000 6,100,000

23 Агро парк (прехрамбено 
производни комлекс) 2014 2016 20,000,000 6,000,000 7,000,000 7,000,000



Члан 6.
Овом одлуком о буџету јединице локалне самоуправе за 2014. Годину обезбеђена су средства за наведене пројекте у 

укупном износу од 355.709.222,01 динара.По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
- из текућих прихода буџета у износу од 1.900.000,00динара.

- суфинансирање из средстава буџета Републике Србије у износу од 353.809.222,01 динара.
- из средстава донација од међународних организација у износу од_______________ динара.

За капиталне пројекте планирано је да се у 2015. Години обезбеде средства у буџету јединице локалне самоуправе у 
укупном износу од 328.000.000,00 динара.Планирана структура средстава из којих ће се обезбедити финансирање ових 
пројеката у 2015. години је следећа :

- текући приходи буџета у износу од 32.800.000,00динара,
- средства буџета републике Србије у износу од 295.200.000,00 динара,
- примања од задуживања у износу о д ________________________динара.

У 2016. Години потребно је у буџету јединице локалне самоуправе за планиране капиталне пројекте обезбедити средства у 
укупном износу од 271.380.000,00 динара.Планирана структура извора средстава из којих ће се финансирати ови пројекти је 
следећа:

- средства из текућих прихода и примања буџета јединице локалне самоуправе од___________ д̂инара.
- средства других нивоа власти у износу од 271.380.000,00 динара.

План финансирања појединачних пројеката -  Табела 3а:
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СДК КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014- 2016
220 Нова Црња Табела За

####
Укупно сви пројекти: 2,020,000 355,706,22: 32В,000,00( 271,380,00( 218,955,684

Р.бн.
Назив капиталног пројекта Конто 3 

ниво
Опис конта Извор Опис извора Буџет2013 2014 2015 2016 Након 2016

0 ' 1 2 2a ' 3 3a ' 4 5 6 7 ' 8
Ојачање коловозне констнукције и санације 
Улица у насељеним местима општине Нова 
Црња-Тоба

511
З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 33,278,437

2
Изградња улица Железничка- 
Александрово 511

З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 42,568,219

3

Израда пројектно техничке 
докуменатције појачаног одржавања 
коловоза државног пута 1Б реда број 
19 (бивши М7) кроз Срспску Црњу и 
главни пројекат теоетне траке пред 
граничним прелазом и информативних 
табли у зони граничног прелаза

511
З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 3,353,724

4
Бушење бунара и изградња посIнојења 
за производњу пијаће воде - Нова
1 |рња

511
З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 40,400,000

5
Изградња капеле у насељеном месту 
Нова Црња 511

З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 5,817,600

6
Изградња капеле у насељеном месту 
Тоба 511

З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 4,840,000

7

Бушење, опремање и повезивање у систем 
бунара у насељу Радојево и повезицање са 
водоводом у Српској Црњи 511

З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 620,000 10,000,000 10,000,000 4,380,000

8
Изграња метнополитен мреже општине 
Нова Црња 511

З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 1,400,000 2,000,000 6,000,000 5,000,000 3,304,957

9

Унапређење енергетске ефикасности у О.Ш 
"Ђуна :ћкшић" Српска Црња - замена столаније 511

З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 9,000,000

10

Изградња еко чесме на тенитонији општине 
Нова Црња 511

З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 3,000,000

11

Унапређење енергетске ефикасности у О.Ш 
"Петефи Шандор" Нова Црња - замена 
столарије 511

З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 4,300,320

12

Ре<онсIHУкција дела дворишта и 
изградња спортских терена 
(кошаркашког и одбојкашког) са 
трибинама у Српској Црњи

511
З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 7,208,235

13

Израда пнојектно техничке документације за 
опремање индустнијске зоне у Српској ирњи 511

З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 9,000,000

14

Инфрас̂HУктунно опремање индис̂ ијске зоне 
у Српској Црњи 511

З-раде и гнађевински 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 38,000,000 100,000,000 50,000,000

Пантненно уређење комплекса 
спортске хале у Српској Uнњи

З-раде и гнађевински 
објекти

Донације од осталих 
нивоа власти

Постављање Л ЕД расвете у свим 
насељеним местима општине Нова 
Црња

З-раде и гнађевински 
објекти

Донације од осталих 
нивоа власти

Из г рац ња тран сфен стан и це
511

З-раде и гнађевински 
објекти Приходи из буџета 7,000,000

Реконстнукција улица у Војвода Степи
511

З-раде и гнађевински 
објекти

Донације од осталих 
нивоа власти

Рекулти вација напуштених копова К.О 
Радојево и К.О Нова Црња

Земљиште Донације од осталих 
нивоа власти

Реконстнукција поткровља дома здравља - 
21 Српска Црња З-раде и гнађевински 

објекти
Донације од осталих 
нивоа власти

Суфинансинање изгнацње и неконстнукције 
водних објеката у јавној својини 
(инвестиционо однжавање челичног 
АГрOO'ЦарOqTOHећеаIBOДOOOHЊOИ ав0шни1 комлекс)

511

З-раде и гнађевински 
објекти

З-раде и гнађевински 
објекти

Донације од осталих 
нивоа власти

Донације од осталих 
нивоа власти



(кошаркашког и одбојкашког) са 
трибинама у Српској Ц^њи
Израда пнојектно техничке документације за 
опремање и ндус̂ ијске зоне у Српској Црњи

Број 16

објекти нивоа власти

З-раде и гнађевинa<и Донације од осталих
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15

Изградња канализационе мреже у насељеном 
месту Српска Црња 511

З-раде и гнађевинa<и 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 90,093,849 200,000,000 200,000,000 215,650,727

16
Пантненно уређење комплекса 
спортске хале у Српској Uнњи 511

З-раде и гнађевинa<и 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 2,575,000

17

Поaтављање ЛЕД расвете у свим 
насељеним местима општине Нова 
Црња

511
З-раде и гнађевинa<и 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 15,000,000 5,000,000 5,000,000

18
Изградња тнанaфен станице

511
З-раде и гнађевинa<и 
објекти 01 Гриходи из буџета 7,000,000

19

Реконстнукција ули ца у Војвода Степи
511

З-раде и гнађевинa<и 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 2,700,000

20

Рекултивација напуштених копова К.О 
Радојево и К.О Нова Црња

541 Земљиште 07
Донације од осталих 
нивоа власти 7,311,538

21

Реконстнукција поткровља дома здравља - 
Српска Uнња 511

З-раде и гнађевинa<и 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 6,162,300

22

Суфинансинање изградње и неконaтнукције 
водних објеката у јавној својини 
(инвес̂иционо одржавање челичног 511

З-раде и гнађевинa<и 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 6,100,000

23

Агро парк (п[нећнćамбцоо прои :зЕзодни комлекс)
511

З-раде и гнађевинa<и 
објекти 07

Донације од осталих 
нивоа власти 6,000,000 7,000,000 7,000,000

Члан 7.

Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 737.144.451,00 динара по врстама, односно економским 
класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Економска Врстаприхода приходи из буџ./13 прих.из друг.из план за 2014

класификација

1 2 3 4 5

321 Нераспоређен вишак из ранијих година
711 Порез на доходак, добит и кап.добит

711110 Порез на зараде 60,000,000.00 60,000,000.00
711120 Порез на прих.од самостал.делатности 5,000,000.00 5,000,000.00
711140 Порез на приход од имовине 29,500,000.00 29,500,000.00
711140 Пор. На прих. Од давања у зак. Пок. Ствари
711180 Самодопринос 25,000,000.00 25,000,000.00
711190 Порез на друге приходе 11,500,000.00 11,500,000.00

Укупно 711 131,000,000.00 131,000,000.00
712 Порез на фонд зарада

712110 Порез на фонд зарада
Укупно 712

713 Порез на имовину
713120 Порез на имовину 17,500,000.00 17,500,000.00
713310 Порез на наслеђе и поклоне 1,000,000.00 1,000,000.00
713420 Порез на капиталне трансакције 10,000,000.00 10,000,000.00
713610 Порез на акције и удела

Укупно 713 28,500,000.00 28,500,000.00
714 Порез на добра и услуге

714440 Средства за противпожарну заштиту
714510 Комуналне таксе на моторна возила 3,500,000.00 3,500,000.00
714540 Нак.за кориш. добара од општег интереса
714550 Боравишне таксе
714560 Општинске и градске накнаде 4,000,000.00 4,000,000.00

Укупно 714 7,500,000.00 7,500,000.00
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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
732 Текуће донац.од међун.организација

732151 Тек.донац.од међ.организ.у корист нив.опш.
Укупно 732

733 Трансфери од других нивоа власти
733152 Други тек. Транс. Од републ. У кор. Општ.
733154 Тек. Нам. Трансфер од Републике 480,000.00 480,000.00
733156 Текући наменски трансфери од АПВ 9,702,951.00 9,702,951.00
733157 Текући трансфер од градова у корист н опш
733158 Ненаменс. транс. из буџета АПВ у кор. опш 115794170.00 115,794,170.00
733252 Капитал. Трансф. из буџета АПВ у кор. Опш 363,442,935.51 363,442,935.51

Укупно 733 115,794,170.00 373,625,886.51 489,420,056.51
741 Приход од имовине

741150 Камата на средства буџета општине 2,500,000.00 2,500,000.00
741510 Накнада за коришћ.природних добара 1,000,000.00 1,000,000.00
741520 Накнада за коришћ.шумског и пољ.земљиш. 25,625,894.17 25,625,894.17
741530 Накнада за кориш. прост. и грађ.земљишта 200,000.00 200,000.00

Укупно 741 29,325,894.17 29,325,894.17
742 Приход од продаје добара и услуга

742152 Приходи од давања у закуп непокретности 600,000.00 600,000.00
742251 Општинске административне таксе 332,445.81 332,445.81
742350 Приходи од општинских органа 2,000,000.00 2,000,000.00

Укупно 742 2,932,445.81 2,932,445.81
743 Новчане казне и одузета имовинска корист

743250 Приход од нов.каз.за привред. Преступ
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. 50,000.00 50,000.00
743421 Приход од пенала

Укупно 743 2,050,000.00 2,050,000.00
744 Капитални добровољни трансфери

744251 Кап. доб. тран. од физ. лица у кор. општина 10,000.00 10,000.00
744151 Текући добровољни транс. од физ.лица 400,000.00 400,000.00

Укупно 744 410,000.00 410,000.00
745 Мешовити неодређени приходи

745150 Мешов неод приходи у корист нивоа општ 800,000.00 800,000.00
Укупно 745 800,000.00 800,000.00

■  УКУПНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 321,312,509.98 373,625,886.51 694,938,396.49
321 Нераспоређен вишак из ранијих година

321311 Нераспоређен вишак из ранијих година 42,206,054.51 42,206,054.51
УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 321,312,509.98 415,831,941.02 737,144,451.00

Члан 8.
Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО ЗА 2014.
Врста р а с х о д а сред.буџета из других при. укупно

41 Расходи за запослене 65,598,276.14 65,598,276.14
411 Плате, додаци и накнаде запослених 53,722,580.23 53,722,580.23
412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,805,695.91 8,805,695.91
413 Накнаде у натури 54,000.00 54,000.00
414 Социјална давања 788,000.00 788,000.00
415 Накнада трошкова за запослене 2,048,000.00 2,048,000.00
416 Награде и бонуси 180,000.00 180,000.00
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417 Посланички додатак
42 Коришћење услуга и роба 162,836,332.55 34,928,248.83 197,764,581.38

421 Стални трошкови 31,130,402.86 6,946,176.68 38,076,579.54
422 Тршкови путовања (дневнице) 1,347,000.00 1,347,000.00
423 Услуге по уговору 90,477,501.82 25,763,281.00 116,240,782.82
424 Специјализоване услуге 15,457,000.00 1,225,440.57 16,682,440.57
425 Текуће поправке и одржавање 9,224,489.31 993,350.58 10,217,839.89
426 Материјал 15,199,938.56 15,199,938.56
43 А м ортизаци ја  некретнина и опреме

431 Амортизација некретнина и опреме
44 О тп л а та  кам ате 1,500,000.00 1,500,000.00

441 Отплата камате домаћ.послов.банкама 700,000.00 700,000.00
444 казне за кашњења 800,000.00 800,000.00
45 Субвенције 7,600,000.00 1,100,000.00 8,700,000.00

451 Капиталне субвенције 7,600,000.00 1,100,000.00 8,700,000.00
452 Капиталне субвенције
454 Текуће субвенције приватним предузећима
46 Донације и трансф ери 35,568,814.80 7,130,123.50 42,698,938.30

463 Трансфери осталим нивоима власти 35,568,814.80 7,130,123.50 42,698,938.30
464 Капиталне донације и трансфери
47 Права из социјалног осигурања 10,200,000.00 2,564,288.89 12,764,288.89

472 Накнаде за соц.заштиту из буџета и подст. Запош. 10,200,000.00 2,564,288.89 12,764,288.89
48 О стали  расходи 18,558,870.11 3,610,729.89 22,169,600.00

481 Донације невладиним организацијама 15,168,870.11 3,610,729.89 18,779,600.00
482 Порези и таксе 1,621,000.00 1,621,000.00
483 Новчане казне по решењу судова 1,182,380.00 1,182,380.00
484 Накн. штете за повр. или штету наст. усл елем. Неп. 468,000.00 468,000.00
485 Накнада штете нанета од држ. Органа 118,620.00 118,620.00
49 Резерве 1,274,109.20 1,274,109.20

499 Средства резерве 1,274,109.20 1,274,109.20
51 Основна средства 15,476,107.18 366,284,949.91 381,761,057.09

511 Зграде и објекти 10,133,607.18 364,555,409.34 374,689,016.52
512 Машине и опрема 5,010,000.00 1,659,440.57 6,669,440.57
513 Остала основна средства
515 Набавка књига 332,500.00 70,100.00 402,600.00

54 Природна имовина 213,600.00 213,600.00
541 Земљиште 213,600.00 213,600.00

61 О тп л а та  главнице 2,700,000.00 2,700,000.00
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,700,000.00 2,700,000.00

Укупно 321,312,509.98 415,831,941.02 737,144,451.00

I I  П О С Е Б А Н  Д ЕО

Члан 9.
Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 737.144.451,00 динара, 

финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 9.
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1^^ЕР^ШН^И И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

1 411 Плате додаци и накнаде запослених 1,468,870.00 1,468,870.00
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 207,497.00 207,497.00
3 415 Накнаде трошкова за запослене
4 422 Трошкови путовања
5 423 услуге по уговору-накнаде одборника и комисије 16,500,000.00 16,500,000.00
6 481 Дотације невладиним организ.-политичке странке 450,000.00 450,000.00

Извор финансирања за функцију 110
01 приходи из буџета 18,626,367.00
07 дотације осталих нивоа власти
13 Средства из осталих извора

укупно функција 110 18,626,367.00 18,626,367.00

Q ■ Х^РЕ^Д^С^Е^Д^Н^К ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ЈИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

7 411 Плате додаци и накнаде запослених 5,104,549.00 5,104,549.00
8 412 Социјални доприноси на терет послодавца 622,490.00 622,490.00
9 414 Социјална давања запосленима

10 415 Накнаде трошкова за запослене 50,000.00 50,000.00
11 422 Трошкови путовања (дневнице) 300,000.00 300,000.00
12 423 услуге по уговору-репрезентација 3,000,000.00 3,000,000.00
13 425 Трошкови одржавања возног парка 2,500,000.00 2,500,000.00
14 426 Материјал-трошкови горива 3,000,000.00 3,000,000.00

Извор финансирања за функцију 110
01 приходи из буџета 14,577,039.00
07 дотације осталих нивоа власти
13 Средства из осталих извора

укупно функција 110 14,577,039.00 14,577,039.00
— 1Г ИЗБОРНА КОМИСИЈА

1t  Опште јавне усл.које нису класиф. на другом месту
15 421 Стални трошкови 10,000.00 10,000.00
16 423 услуге по уговору 300,000.00 300,000.00
17 426 Материјал 40,000.00 40,000.00

Извор финансирања за функцију 160
01 приходи из буџета 350,000.00

укупно функција 160 350,000.00 350,000.00
11 Опште јавне усл.које нису класиф. на другом месту

18 499 Текућа резерва 1,142,109.20 1,142,109.20
19 499 Стална резерва 132,000.00 132,000.00
20 481 Дотације невладиним организацијама-црвени крст 999,600.00 999,600.00
21 481 Дотације невладиним организацијама-остале организ. 1,931,000.00 1,931,000.00

21/1 481 Општински ватрогасни савез 710,000.00 710,000.00
Извор финансирања за функцију 160

01 приходи из буџета 4,914,709.20
укупно функција 160 4,914,709.20 4,914,709.20

\Рекреација,спорт,култура и вере
22 511 Изградња спортских објеката-партерно уређ. Хале 2,575,000.00 2,575,000.00
23 511 Капитална улагања - изградња капела 10,657,600.00 10,657,600.00

Извор финансирања за функцију 810
01 приходи из буџета
07 датације других нивоа власти 13,232,600.00

укупно функција 810 13,232,600.00 13,232,600.00
ЈВерске и друге услуге заједнице

24 481 Дотације невладиним организ.-верске заједнице 650,000.00 650,000.00
Извор финансирања за функцију 840

01 приходи из буџета 650,000.00
укупно функција 840 650,000.00 650,000.00

■  86011 1 11 Рекреација.култура и вере некласиф. на др. м есту
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25 424 Услуге културе-Општинске манифестације 1,500,000.00 1,500,000.00
26 481 Дотације невладиним организацијама-Пројекти културе 2,246,000.00 2,246,000.00

Извор финансирања за функцију 860
01 приходи из буџета 3,746,000.00

укупно функција 860 3,746,000.00 3,746,000.00
1 Услуге рекреације и спорта

27 481 Дотације невладиним организ.-Спортске организације 5,258,000.00 5,258,000.00
Извор финансирања за функцију 810

01 приходи из буџета 5,258,000.00
укупно функција 810 5,258,000.00 5,258,000.00

_ а I M ■ 1 О̂ПШ Т̂̂ И̂ Н̂ С̂ Н̂ А УПРАВА - о п ш те  услуге
28 411 Плате, додаци и накнаде запослених 33,466,916.23 33,466,916.23
29 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,627,024.91 5,627,024.91
30 413 Накнаде у натури-маркице за превоз 50,000.00 50,000.00
31 414 Социјална давања запосленим,отпремнина 650,000.00 650,000.00
32 415 Накнаде трошкова за запослене-превоз 1,600,000.00 1,600,000.00
33 416 Награде запослен.и остали посебни. расходи 100,000.00 100,000.00
34 421 Стални трошкови (накнаде УТ) 2,547,063.86 2,547,063.86
35 421 Стални трошкови (електрична енергија) 2,300,000.00 2,300,000.00
36 421 Стални трошкови (плин) 3,000,000.00 3,000,000.00
37 421 Стални трошкови (услуге комуникације) 3,500,000.00 3,500,000.00
38 421 Стални трошкови (трошкови осигурања) 800,000.00 800,000.00
39 421 Стални трошкови (Комуналне услуге) 1,400,000.00 1,400,000.00
40 421 Стални трошкови (чланарина СКГО) 200,000.00 200,000.00
41 422 Трошкови путовања (дневнице) 700,000.00 700,000.00
42 423 Услуге по уговору 11,300,000.00 20,146.64 11,320,146.64
43 423 Услуге по уговору- Стручна пракса 3,720,200.00 2,772,514.00 6,492,714.00
44 424 Специјализоване услуге 1,900,000.00 1,900,000.00
45 425 Текуће поправке и одржавање опреме 200,000.00 200,000.00
46 425 Текуће поправке и одржавање објеката 3,950,000.00 160,000.00 4,110,000.00
47 425 Тек. Одрж. објеката-средства од закупа некретнина 552,839.89 552,839.89
48 426 Материјал 3,500,000.00 3,500,000.00
49 444 Пратећи трошкови задуживања-казне 300,000.00 300,000.00
50 472 Накнаде из буџета за породицу и децу 2,000,000.00 2,000,000.00

Накнаде за прворођено дете 1.800.000,00
Интерресорна комисија 200.000,00

51 482 Порези обавезне таксе и казне 500,000.00 500,000.00
51/1 482 Пенали због незапош. Инвалида рада 1,000,000.00 1,000,000.00

52 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,050,000.00 1,050,000.00
52/1 485 Накнада штете нанета од држ. органа 94,076.00 94,076.00

53 512 Машине и опрема 2,000,000.00 2,000,000.00
Извор финансирања за функцију 130

01 Приходи из буџета 87,455,281.00
07 дотације других нивоа власти 2,160,000.00
13 Средства из осталих извора 1,345,500.53

укупно функција 130 87,455,281.00 3,505,500.53 90,960,781.53

■ «в ■ 11 Трансакција ја вног д уга
54 441 Отплата домаћих камата 700,000.00 700,000.00
55 444 Негативне курсне разлике 500,000.00 500,000.00
56 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,700,000.00 2,700,000.00

Извор финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета 3,900,000.00

укупно функција 170 3,900,000.00 3,900,000.00
\Саобраћај

57 1 5 1 ^  Друмски саобраћај-изградња и реконстр. Улица | 900 ,000 .0^ 86,454,891.0^ 87,354,891.00 |
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58 511 Пројектно техничка документација 3,353,724.00 3,353,724.00
Извор финансирања за функцију 450

01 приходи из буџета 900,000.00
07 датације других нивоа власти 87,108,615.00
13 Средства из осталих извора 2,700,000.00

укупно функција 450 900,000.00 89,808,615.00 90,708,615.00
f  Комуникација

59 511 Капитална улагања-метрополитен мрежа 2,000,000.00 2,000,000.00
Извор финансирања за функцију 460

01 приходи из буџета
07 датације других нивоа власти 2,000,000.00

укупно функција 460 2,000,000.00 2,000,000.00
11 Развој заједнице

60 511 Пројектно техничка документација 1,500,000.00 9,596,000.00 11,096,000.00
61 511 Инфраструктурно опремање индустријске зоне 38,000,000.00 38,000,000.00
62 511 Капитална улагања-изградња канализационе мреже 105,744,577.00 105,744,577.00
63 511 Капитална улагања-постављање ЛЕД расвете 15,000,000.00 15,000,000.00
64 511 Капитална улагања-Агро парк 6,000,000.00 6,000,000.00
65 511 Надзор 600,000.00 600,000.00
66 541 Куповина земљишта од прод. нефин. имовине 213,600.00 213,600.00

Извор финансирања за функцију 620
01 приходи из буџета 2,100,000.00
07 датације других нивоа власти 173,744,577.00
13 Средства из осталих извора 809,600.00

укупно функција 620 2,100,000.00 174,554,177.00 176,654,177.00
11 Водоснабдевање

67 511 Капитално Одржавање водоторња 1,000,000.00 5,086,160.01 6,086,160.01
68 511 Капитално улагање-Бушење бунара 2,050,000.00 50,400,000.00 52,450,000.00
69 511 Капитално улагање-Еко чесма 3,000,000.00 3,000,000.00

Извор финансирања за функцију 630
01 Приходи из буџета 3,050,000.00
07 Дотације других нивоа власти 56,960,312.01
13 Средства из осталих извора 1,525,848.00

укупно функција 630 3,050,000.00 58,486,160.01 61,536,160.01

Извор финансирања за главу 3.1.:
01 Приходи из буџета 97,405,281.00
07 Дотације других нивоа власти 328,354,452.54
13 Средства из осталих извора

укупно за главу 3.1. 97,405,281.00 328,354,452.54 425,759,733.54
"

1 - основно образовање
463 Трансфери осталим нивоима власти 24,916,594.80 5,910,613.50 30,827,208.30

70 ОШ "Бранко Радичевић" Александрово
411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.758.560,00
412 Социјални доприноси на терет посл. 601.440,00
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 1.142.000,00
415 Накнаде трошкова за запослене 400.000,00
416 Награде запосленима 250.000,00
421 Стални трошкови 1.237.000,00
422 Трошкови путовања 1.000,00
423 Услуге по уговору 107.000,00
424 Специјализоване услуге 80.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 70.000,00
426 Материјал 169.000,00
472 Накнаде за соц. заштиту
482 Порези обавезне таксе и казне 2.000,00
483 Новчане казне по решењу судова
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511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема 4.000,00
Извор финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 5,000,000.00
02 Трансфери између корисника на истом нивоу 1,572,000.00
07 Дотације других нивоа власти 250,000.00

УКУПНО позиција 70: 5,000,000.00 1,822,000.00 6,822,000.00
71 ОШ "Петефи Шандор" Нова Црња

411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.255.424,00
412 Социјални доприноси на терет посл. 448.824,00
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене 1.050.000,00
416 Награде запосленима 400.000,00
421 Стални трошкови 1.805.500,00
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору 40.000,00
424 Специјализоване услуге 70.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 90.000,00
426 Материјал 170.252,00
472 Накнаде за соц. заштиту
482 Порези обавезне таксе и казне
483 Новчане казне по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 5,000,000.00
02 Трансфери између корисника на истом нивоу 1,080,000.00
07 Дотације других нивоа власти 250,000.00

УКУПНО позиција 71: 5,000,000.00 1,330,000.00 6,330,000.00
72 ОШ "4. Октобар" Војвода Степа

411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.804.560,00
412 Социјални доприноси на терет посл. 124.392,00
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима 100.000,00
415 Накнаде трошкова за запослене 900.000,00
416 Награде запосленима
421 Стални трошкови 825.000,00
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору 351.248,00
424 Специјализоване услуге 60.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 150.000,00
426 Материјал 166.000,00
472 Накнаде за соц. заштиту
482 Порези обавезне таксе и казне 15.000,00
483 Новчане казне по решењу судова 660.000,00
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема 55.000,00
Извор финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 4,666,000.00
02 Трансфери између корисника на истом нивоу 545,200.00

УКУПНО позиција 72: 4,666,000.00 545,200.00 5,211,200.00
73 ОШ "Ђура Јакшић" Српска Црња

411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.479.500,00
412 Социјални доприноси на терет посл. 657.630,00
413 Накнаде у натури 200.000,00
414 Социјална давања запосленима 743.700,00
415 Накнаде трошкова за запослене 693.242,00
416 Награде запосленима 230.000,00
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421 Стални трошкови 923.700,00
422 Трошкови путовања 5.100,00
423 Услуге по уговору 136.120,00
424 Специјализоване услуге 150.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 285.694,80
426 Материјал 248.000,00
444 Казне за кашњења 20.000,00
472 Накнаде за соц. заштиту
482 Порези обавезне таксе и казне 6 .100,00
483 Новчане казне по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема 200.000,00
Извор финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 6,250,594.80
02 Трансфери између корисника на истом нивоу 1,728,192.00

УКУПНО позиција 73: 6,250,594.80 1,728,192.00 7,978,786.80
74 ОШ "Станко Крстин" Радојево

411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.367.562,50
412 Социјални доприноси на терет посл. 245.559,00
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде трошкова за запослене 1.000.000,00
416 Награде запосленима 63.000,00
421 Стални трошкови 967.100,00

1 422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору 195.000,00
424 Специјализоване услуге 105.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 127.000,00
426 Материјал 350.000,00

1 472 Накнаде за соц. заштиту
482 Порези обавезне таксе и казне 15.000,00
483 Новчане казне по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти

1 512 Машине и опрема 50.000,00
Извор финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 4,000,000.00
02 Трансфери између корисника на истом нивоу 485,221.50

УКУПНО позиција 74: 4,000,000.00 485,221.50 4,485,221.50
Извор финансирања за ф ункцију 912

01 Приходи из буџета 24,266,594.80

02 Трансфери између корисника на истом нивоу 5,410,613.50

07 Дотације других нивоа власти 500,000.00
У К У П Н О : 24,916,594.80 5,910,613.50 30,827,208.30

■ СБРАЗСВАЊЕ - основно обоазовање поевоз
75 423 услуге по уговору 1,000,000.00 1,000,000.00

Извор финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 1,000,000.00
07 Дотације од осталих нивоа власти

укупно функција 912 25,916,594.80 5,910,613.50 31,827,208.30
■

СБРАЗСВАЊЕ
76 511 Капитално одржавање објеката 13,300,320.00 13,300,320.00

Извор финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета

07 Дотације од осталих нивоа власти 13,300,320.00
укупно функција 912 13,300,320.00 13,300,320.00

■ 1 СБРАЗСВАЊЕ - средње образовање
463 Трансфери осталим нивоима власти 4,172,220.00 1,219,510.00 5,391,730.00
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77 Гимназија Српска Црња
413 Накнаде у натури 165.000,00
414 Социјална давања запосленима 780.510,00
415 Накнаде трошкова за запослене 720.000,00
416 Награде запосленима 130.000,00
421 Стални трошкови 2.267.000,00
422 Трошкови путовања 48.000,00
423 Услуге по уговору 425.750,00
424 Специјализоване услуге 45.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 203.470,00
426 Материјал 573.000,00
482 Порези обавезне таксе и казне 24.000,00
483 Новчане казне по решењу судова
512 Машине и опрема 10.000,00
Извор финансирања за функцију 920

01 Приходи из буџета 4,172,220.00
02 Трансфери између корисника на истом нивоу 719,510.00
07 Дотације од осталих нивоа власти 500,000.00

СВЕГА: 4,172,220.00 1,219,510.00 5,391,730.00

■ СБРАЗСВАЊЕ - соедње обвазовање п о е в о з ^ а к ^ ^ ^
78 423 услуге по уговору 18,500,000.00 4,542,951.00 23,042,951.00

Извор финансирања за функцију 920
01 Приходи из буџета 18,500,000.00
07 Дотације од осталих нивоа власти 4,542,951.00

укупно функција 920 22,672,220.00 5,762,461.00 28,434,681.00

л а УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

1 БИБЛИОТЕКА"ЂУРА ЈАКШИЋ" СРПСКА ЦРЊА
79 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3,824,084.00 3,824,084.00
80 412 Социјални доприноси на терет послодавца 685,480.00 685,480.00
81 413 Накнаде у натури давања запосленима 4,000.00 4,000.00
82 414 Социјална давања запосленима 38,000.00 38,000.00
83 421 Стални трошкови 317,500.00 317,500.00
84 422 Трошкови путовања 57,000.00 57,000.00
85 423 услуге по уговору 672,000.00 672,000.00
86 424 Специјализоване услуге маниф."Ђурини дани" 1,000,000.00 300,000.00 1,300,000.00
87 425 Текуће поправке и одржавање 155,000.00 155,000.00
88 426 Материјал 260,000.00 260,000.00
89 482 Порези обавезне казне и таксе 10,000.00 10,000.00
90 485 Накнада штете нанета од држ. органа
91 512 Опрема 80,000.00 140,000.00 220,000.00
92 515 Набавка књига 332,500.00 70,100.00 402,600.00

92/1 415 Накнада трошкова за запослене 48,000.00 48,000.00
Извор финансирања за ф ункцију 820

01 Приходи из буџета 7,483,564.00
07 Дотације од осталих нивоа власти 510,100.00

Укупно Библиотека: 7,483,564.00 510,100.00 7,993,664.00
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СРПСКА 
ЦРЊА

93 411 Плате, додаци и накнаде запослених 838,966.00 838,966.00
94 412 Социјални доприноси на терет послодавца 159,000.00 159,000.00
95 413 Накнаде у натури давања запосленима
96 414 Социјална давања раднику
97 415 Накнаде трошкова за запослене
98 421 Стални трошкови 189,000.00 189,000.00
99 422 Дневнице за службена путовања 120,000.00 120,000.00

100 423 услуге по уговору 610,000.00 610,000.00
101 424 услуге културних манифестација 1,017,000.00 1,017,000.00
102 425 Текуће одржавање музеја 80,000.00 80,000.00
103 426 Материјал 90,000.00 90,000.00
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104 512 Опрема 20,000.00 20,000.00
Извор финансирања за ф ункцију 820

01 Приходи из буџета 3,123,966.00
04 Сопствени приходи
07 Дотације од осталих нивоа власти
13 Средства из осталих извора

Укупно Културни центар: 3,123,966.00 3,123,966.00
укупно функција 820 10,607,530.00 510,100.00 11,117,630.00

1 з,6_ _820 | 1L УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
105 423 Завод за заштиту споменика културе Зрењанин 100,000.00 100,000.00
106 423 Историјски архив Зрењанин 100,000.00 100,000.00

Извор финансирања за ф ункцију 820
01 Приходи из буџета 200,000.00

укупно функција 820 200,000.00 200,000.00
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА некласификована на др. Ш  
М е с ту  1

107 463 Дотација центру за социјалну заштиту Н.Црња 1,480,000.00 1,480,000.00
108 472 Накнаде центру за соц. Заштиту-пројекти 3,000,000.00 28,097.73 3,028,097.73
109 472 Накнада за социјалну заштиту-Погребни трошкови 600,000.00 600,000.00
110 472 Накнада за социјалну заштиту-Једнократна помоћ 1,600,000.00 1,600,000.00

Извор финансирања за ф ункцију 090
01 Приходи из буџета 6,680,000.00
13 Средства из осталих извора 28,097.73
07 Дотације од осталих нивоа власти

укупно функција 090 6,680,000.00 28,097.73 6,708,097.73

еи8
■ f 4 .

ПОЉОПРИВРЕДА - ЗАКУП ЗЕМЉИШТА ^ ^ 1
111 423 Уређење пољ опривредног земљишта 17,145,955.61 5,354,044.39 22,500,000.00

уређење атарских путева 15.000.000,00
Одводњавање пољоп. земљишта 6.000.000,00
Обележ. парцела државног земљишта 500.000,00
Уређење и опремање противгр. службе 1.000.000,00

112 424 Заштита пољ опривредног земљишта 3,000,000.00 3,000,000.00
Подизање ветрозаштитних појасева 1.000.000,00

Контрола плодности обрадивог пољ. земљишта,унетог 
минералног ђубрива и пестицида у обрадиво пољоп. 
земљиште 1.000.000,00
Биолошка рекултивација 1.000.000,00

113 426
Студијско истраживачки радови који третирају 
проблематику земљишта 2,979,938.56 2,979,938.56
Саветовање и едукација пољ. произвођ. 2.000.000,00
Трошкови оглашавања 100.000,00
Остало 879.938,56

114 512 Опремање 2,500,000.00 494,000.00 2,994,000.00
Набавка метеоролошке станице 500.000,00
Уређење и опремање пољоч. службе 2.000.000,00
Извор финансирања за ф ункцију 421

01 Приходи из буџета 25,625,894.17
07 Дотације од осталих нивоа власти 494,000.00
13 Средства из осталих извора 5,354,044.39

укупно функција 421 25,625,894.17 5,848,044.39 31,473,938.56

Ef3
■ в .

ПОЉОПРИВРЕДА - КАПИТАЛНЕ С У Б В Е Н Ц И Ј^^^Л
115 451 Капиталне субвенције за водопривреду 1,100,000.00 1,100,000.00 2,200,000.00

Извор финансирања за ф ункцију 421
01 Приходи из буџета 1,100,000.00
07 Дотације од осталих нивоа власти 1,100,000.00
13 Средства из осталих извора

укупно функција 421 1,100,000.00 1,100,000.00 2,200,000.00
■

1^С^Н1Д ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ^ ^ 1
116 421 Управљање отпадом 7,000,000.00 6,946,176.68 13,946,176.68
117 424 Контр. анализа и праћење квал. Жив. сред. 2,500,000.00 2,500,000.00
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118 424 Заштита природе и зашт.прир.добара 700,000.00 700,000.00
119 424 Образовн. активности и заштита животне средине 100,000.00 100,000.00
120 424 Остало 200,000.00 200,000.00
121 426 Програм озелењавања у Општини Нова Црња 500,000.00 500,000.00
122 423 Рекултивација напуштених копова-уговорене услуге 7,280,048.00 7,280,048.00

Извор финансирања за ф ункцију 560
01 Приходи из буџета 11,000,000.00
07 Дотације од осталих нивоа власти
13 Средства из осталих извора 14,226,224.68

укупно функција 560 11,000,000.00 14,226,224.68 25,226,224.68■ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
123 511 Пројек. Тех. Документ. За трансфер станицу 1,379,800.00 2,000,000.00 3,379,800.00

Извор финансирања за ф ункцију 500
01 Приходи из буџета 1,379,800.00
07 Дотације од осталих нивоа власти 2,000,000.00
13 Средства из осталих извора

укупно функција 500 1,379,800.00 2,000,000.00 3,379,800.00

■r- ^ 5 БУЏЕТСКИ ФСНДСВИ
ТФс н д  ЗА ЛСКАЛНЕ ПУТЕВЕ ■

124 423 Уговорене услуге (летње одржавање путева) 7,600,000.00 3,617,982.18 11,217,982.18
Унапређење безбедности саобраћаја на путевима

125 423 Унапређ. Саобр. Васпитања и образов. 200,000.00 200,000.00 400,000.00
126 423 Превен.-промот. Актив. Безбедност саоб. 400,000.00 400,000.00
127 423 Научно истраж. рад у обл. Безбед. Саобра. 900,000.00 900,000.00
128 423 Рад савета за безбедност саобраћаја 100,000.00 100,000.00
129 424 Уговорене услуге(зимско одржавање) 2,000,000.00 2,000,000.00
130 426 Набавка и уградња саобраћ. Сигнализац. 1,800,000.00 1,800,000.00

Наб. и угр. хориз. и верт. Саобр. Сигнал. 800,000.00
Наб. Саобр. Технич. Сред. У зони школе 1,000,000.00
Поправљање саобраћајне инфраструктуре

131 424 Одржавање и санација путева и улица 925,440.57 925,440.57
132 512 Техн. Опремање јед. Саобраћ. Полиције 925,440.57 925,440.57

Извор финансирања за ф ункцију 451
01 Приходи из буџета 11,600,000.00
13 Средства из осталих извора 7,068,863.32

укупно функција 451 11,600,000.00 7,068,863.32 18,668,863.32
■

1 ПРСТИВПСЖАРНЕ ЗАШТИТЕ
133 424 Специјализоване услуге-противпожарна заштита 500,000.00 500,000.00

Извор финансирања за ф ункцију 320
01 Приходи из буџета 500,000.00

укупно функција 320 500,000.00 500,000.00

1 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
134 511 Капитална улагања- нафтна рента 1,000,000.00 894,958.25 1,894,958.25

Извор финансирања за ф ункцију 620
01 Приходи из буџета 1,000,000.00
13 Средства из осталих извора 894,958.25

укупно фу^жција 620 1,000,000.00 894,958.25 1,894,958.25

1Ш ■ 1̂ МЕс Н е̂  ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне усл. некл. на др. месту Месне заједнице 36,035,074.81 8,896,726.45 44,931,801.26
Месна заједница Александрово

135 411 Плате, додаци и накнаде запослених 940,332.00 940,332.00
136 412 Социјални доприноси на терет послодавца 168,324.00 168,324.00
137 416 Награде запослен.и остали посебни. Расходи
138 421 Стални трошкови 1,695,000.00 1,695,000.00
139 423 Уговорене услуге 2,085,000.00 175,000.00 2,260,000.00
140 424 Специјализоване услуге 10,000.00 10,000.00
141 425 Текуће поправке и одржавање 440,000.00 440,000.00
142 426 Материјал 670,000.00 670,000.00
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143 481 Донације осталим удружењима грађана 119,000.00 1,181,000.00 1,300,000.00
144 482 Порези и обавезне таксе 11,000.00 11,000.00
145 511 Капитална улагања у објекте 2,653,667.19 2,653,667.19
146 512 Машине и опрема 110,000.00 110,000.00

01 Приходи из буџета 6,248,656.00
07
13 Средства из осталих извора 4,009,667.19

Укупно: 6,248,656.00 4,009,667.19 10,258,323.19
Месна заједница Тоба

147 411 Плате, додаци и накнаде запослених 765,000.00 765,000.00
148 412 Социјални доприноси на терет послодавца 137,091.00 137,091.00
149 416 Награде запослен.и остали посебни. Расходи
150 421 Стални трошкови 538,000.00 538,000.00
151 423 Уговорене услуге 676,000.00 676,000.00
152 424 Специјализоване услуге 70,000.00 70,000.00
153 425 Текуће поправке и одржавање 19,489.31 280,510.69 300,000.00
154 426 Материјал 535,000.00 535,000.00
155 481 Донације осталим удружењима грађана 80,000.00 80,000.00
156 482 Порези и обавезне таксе 30,000.00 30,000.00
157 511 Капитална улагања у објекте 330,510.61 330,510.61
158 512 Машине и опрема 50,000.00 50,000.00

01 Приходи из буџета 3,231,090.92
13 Средства из осталих извора 280,510.69

Укупно: 3,231,090.92 280,510.69 3,511,601.61
Месна заједница Нова Црња

159 411 Плате, додаци и накнаде запослених 640,000.00 640,000.00
160 412 Социјални доприноси на терет послодавца 114,560.00 114,560.00
161 414 Социјална давања запосленима
162 421 Стални трошкови 1,400,000.00 1,400,000.00
163 422 Трошкови путовања
164 423 Уговорене услуге 2,000,000.00 2,000,000.00
165 424 Специјализоване услуге 350,000.00 350,000.00
166 425 Текуће поправке и одржавање 400,000.00 400,000.00
167 426 Материјал 380,000.00 380,000.00
168 481 Донације осталим удружењима грађана 438,003.90 411,996.10 850,000.00
169 482 Порези и обавезне таксе 50,000.00 50,000.00
170 511 Капитална улагања у објекте 50,000.00 50,000.00
171 512 Машине и опрема

01 Приходи из буџета 5,822,563.90
13 Средства из осталих извора 411,996.10

Укупно: 5,822,563.90 411,996.10 6,234,560.00
Месна заједница Војвода Степа

172 411 Плате, додаци и накнаде запослених 513,552.00 513,552.00
173 412 Социјални доприноси на терет послодавца 91,926.00 91,926.00
174 413 Накнаде у натури давања запосленима
175 421 Стални трошкови 1,400,000.00 1,400,000.00
176 423 Уговорене услуге 1,179,405.21 400,594.79 1,580,000.00
177 424 Специјализоване услуге 60,000.00 60,000.00
178 425 Текуће поправке и одржавање 550,000.00 550,000.00
179 426 Материјал 670,000.00 670,000.00
180 481 Донације осталим удружењима грађана 500,000.00 800,000.00 1,300,000.00
181 482 Порези и обавезне таксе 10,000.00 10,000.00
182 511 Капитална улагања у објекте 1,014,081.92 1,585,918.08 2,600,000.00
183 512 Машине и опрема 150,000.00 100,000.00 250,000.00

01 Приходи из буџета 6,138,965.13
07 Дотације од осталих нивоа власти
13 Средства из осталих извора 2,886,512.87

Укупно: 6,138,965.13 2,886,512.87 9,025,478.00
Месна заједница Српска Црња

184 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1,072,000.00 1,072,000.00
185 412 Социјални доприноси на терет послодавца 192,000.00 192,000.00
186 416 Награде запослен.и остали посебни. Расходи
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187 421 Стални трошкови 3,775,000.00 3,775,000.00
188 423 Уговорене услуге 2,000,000.00 2,000,000.00
189 424 Специјализоване услуге 550,000.00 550,000.00
190 425 Текуће поправке и одржавање 350,000.00 350,000.00
191 426 Материјал 410,000.00 410,000.00
192 481 Донације осталим удружењима грађана 1,782,266.21 1,217,733.79 3,000,000.00
193 482 Порези и обавезне таксе
194 511 Капитална улагања у објекте 19,055.46 19,055.46
195 512 Машине и опрема

01 Приходи из буџета 10,131,266.21
13 Средства из осталих извора 1,236,789.25

Укупно: 10,131,266.21 1,236,789.25 11,368,055.46
Месна заједница Радојево

196 411 Плате, додаци и накнаде запослених 703,000.00 703,000.00
197 412 Социјални доприноси на терет послодавца 125,838.00 125,838.00
198 416 Награде запослен.и остали посебни. Расходи 80,000.00 80,000.00
199 421 Стални трошкови 909,500.00 909,500.00
200 422 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
201 423 Уговорене услуге 1,322,600.00 1,322,600.00
202 424 Специјализоване услуге
203 425 Текуће поправке и одржавање 580,000.00 580,000.00
204 426 Материјал 265,000.00 265,000.00
205 481 Донације осталим удружењима грађана 5,000.00 5,000.00
206 482 Порези и обавезне таксе 10,000.00 10,000.00

206/1 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 132,380.00 132,380.00
207 511 Капитална улагања у објекте 309,214.65 71,250.35 380,465.00
208 512 Машине и опрема

01 Приходи из буџета 4,462,532.65
13 Средства из осталих извора 71,250.35

Укупно: 4,462,532.65 71,250.35 4,533,783.00
Извор финансирања за ф ункцију 160

01 Приходи из буџета 36,035,074.81
08
07 Дотације од осталих нивоа власти
13 Средства из осталих извора 8,896,726.45

укупно функција 160 36,035,074.81 8,896,726.45 44,931,801.26
Ш ј^ ^ ВТ

1 на доугом м е с т у
209 463 Трансфер осталим нивоима власти 5,000,000.00 5,000,000.00

Дом здравља Српска Црња
411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.887.500,00
412 Социјални доприноси на терет посл. 512.500,00
424 Специјализоване услуге 2.600.000,00
Извор финансирања за ф ункцију 760

01 Приходи из буџета 5,000,000.00
07 Дотације од осталих нивоа власти
13 Средства из осталих извора

укупно функција 760 5,000,000.00 5,000,000.00

1 ЗДРАВСТВС
210 511 Реконструкција поткровља дома здрав. С.Црња 6,162,288.00 6,162,288.00

Извор финансирања за ф ункцију 700
01 Приходи из буџета
07 Дотације од осталих нивоа власти 6,162,288.00

укупно функција 700 6,162,288.00 6,162,288.00

■ 1 ^̂ ЦИ Ј̂̂ А^Л^Н^А ЗАШТИТА
211 472 Социјална помоћ угроженом становништву 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00
212 472 Учешће у суфинансиранју пројеката за избегла лица 1,000,000.00 1,536,191.16 2,536,191.16

Извор финансирања за ф ункцију 070
13 Средства из осталих извора 1,056,191.16
01 Приходи из буџета 3,000,000.00
07 Дотације од осталих нивоа власти 1,480,000.00
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213 464

укупно функција 070

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
Накнаде за подстицај запошљавања- Стручна пракса

3,000,000.00 2,536,191.16 5,536,191.16

Извор финансирања за ф ункцију 474
13 Средства из осталих извора
01 Приходи из буџета

упно функција 474

214 411
к а н ц е л а р и ј а  з а  л с к а л н с  е к с н с м с к и  р а з в .
Плате, додаци и накнаде запослених 4,385,311.00 4,385,311.00

215 412 Социјални доприноси на терет послодавца 674,465.00 674,465.00
216 414 Отпремнине и помоћи 100,000.00 100,000.00
217 415 Путни трошкови радника 350,000.00 350,000.00
218 421 Стални трошкови

Дневнице за службена путовања
149,339.00 149,339.00

219 422 150,000.00 150,000.00
220 423 Услуге по уговору 466,341.00 466,341.00
221 426 Материјал 100,000.00 100,000.00

221/1 485 Накнада штете нанете од стране државних органа 24,544.00 24,544.00
222 512 Машине и опрема 100,000.00 100,000.00

Извор финансирања за ф ункцију 620
01 Приходи из буџета 6,500,000.00

223

упно функција 620 6,500,000.00

451
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције ЈКП за проширење делатности 6,500,000.00

6,500,000.00

6,500,000.00
Извор финансирања за ф ункцију 600

13 Средства из осталих извора
01 Приходи из буџета 6,500,000.00

224

укупно функција 600 6,500,000.00

484
ССЦ. ЗАШТ. НЕКЛАСИФ. НА ДРУГСМ МЕСТУ
Накн. штете за повр. или штету наст. услед елем. неп. 468,000.00

6,500,000.00

468,000.00
Извор финансирања за ф ункцију 090

13 Средства из осталих извора
01 Приходи из буџета 468,000.00

укупно функција 090 468,000.00 468,000.00
Укуно: 321,312,509.98 415,831,941.02 737,144,451.00

III. И ЗВ РШ А В А Њ Е БУ Џ Е Т А

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 49 запослених на неодређено време и 3 запослених на одређено 

време.Одлуком о буџету за 2014. 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.
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.
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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 
З.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, 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 2014. 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 2014. 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.

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.
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У буџетској 2014. 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 2014. 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 -Скупштина 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.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. 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.
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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. П РЕ Л А ЗН Е  И  ЗА В РШ Н Е О Д РЕД БЕ 

Члан 42.
Корисници буџетских средстава, до 31.децембра 2014.године пренеће на рачун извршења буџета општине сва 

средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014.години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком 
о буџету општине за 2014.годину.

Члан 43.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине __

Нова Црња", а примењиваће се од 01.01.2014.године.

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-36/14-1 
Дана:23.09.2014.год

Председник скупштине 
Ранко Брборић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине-
Број: II-06-36/14-2 
Дана: 23.09. 2014. године

број 62/06 и 41/09), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („ Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14), 
члана 15. став 1. тачка 20. и члана 41. Статута општине 
Нова Црња („ Службени лист општине Нова Црња“, број 
9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 23.09.2014. године

173. На основу члана 28. Закона о 
пољопривредном земљишту ( „Службени гласник РС“,

ОДЛУКУ
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О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.
У Одлуци о заштити пољопривредних имања на 

територији општине Нова Црња („ Службени лист 
општине Нова Црња“, број 11/08) члан 15. мења се 
тако што се после тачке 14. додаје тачка 14 а која 
гласи:
„ откупљивање пољопривредних производа када 
постоји основана сумња да потичу из тачке 9. овог 
члана“

Члан 2.
У свему осталом Одлука остаје непромењена .

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Нова 
Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

динара. Разлику до пуног износа цене месечне карте 
финансираће општина Нова Црња.

Члан 3.
Ученицима средњих школа и студентима са 

територије општине Нова Црња, који похађају наставу у 
Суботици, цена месечне карте износиће 2.000,00 динара. 
Разлику до пуног износа цене месечне карте финансираће 
општина Нова Црња.

Члан 4.
О спровођењеу ове одлуке стараће се Одељење за 

буџет и финансије општине Нова Црња.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Нова Црња“ и 
важи за школску 2014/2015 годину.

Председник СО 
Председник СО 
Ранко Брборић

Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине-
Број: II-06-36/14-3 
Дана: 23.09.2014. годинe

174.На основу члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник 
РС“, број 129/07 и 83/14), и члана 41. тачка 7. Статута ( 
„Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08 и 
16/12), Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 23.09.2014. године донела је:

ОДЛУКУ
О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И 

СТУДЕНАТА 
У МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Члан 1.
Ученицима средњих школа и студентима са 

територије општине Нова Црња, који похађају наставу 
у Зрењанину, цена месечне карте износиће 4.000,00 
динара. Разлику до пуног износа цене месечне карте 
финансираће општина Нова Црња.

Члан 2.
Ученицима средњих школа и студентима са 

територије општине Нова Црња, који похађају наставу 
у Кикинди, цена месечне карте износиће 3.000,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине-
Број: II-06-36/14-4 
Дана: 23.09. 2014. годинe

175.На основу чл. 44. став 2. ,члана 45.ст.2. ,члана 
55.став 2, чл.110 и 111 Закона о социјалној заштити 
(„Сл.гласник РС“бр.24/2011), чл.18. Одлуке о промени 
оснивачког акта Центра за социјални рад “Нова Црња“ 
Нова Црња(„Сл.лист општине Нова Црња“ бр.10/11) и 
чл.41. Статута општине Нова Црња(„Сл.лист општине 
Нова Црња“ бр. 9/08, 16/12) Скупштина општине Нова 
Црња ,на седници одржаној дана 23.09.2014.године , 
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

I

Члан 1.
Чл. 6 мења се и гласи:
Једнократне помоћи и помоћ у натури

Право на једнократну помоћ имају лица која се 
изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе 
коју не могу самостално превазићи и то нарочито у
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случаЈевима:отклањања последица елементарних 
непогода,задовољавања основних животних 
потреба,прихвата по престанку смештаја и другим 
ситуацијама према процени Центра за социјални рад и 
Комисије за доделу социјалној помоћи.

Задовољавањем основних животних потреба 
сматра се, нарочито набавка:неопходних ствари за 
домаћинство, огрева, уџбеника и школског прибора за 
децу, неопходне гардеробе као и задовољавање других 
потреба изазваних специфичним стањем или 
ситуацијом (болест тешка инвалидност и др.)

Члан 2.
Чл. 11 мења се и гласи:

Висину износа увећане једнократне новчане 
помоћи утврђује Комисија за доделу социјалне помоћи 
Општине Нова Црња у највишем износу од три 
просечне нето зараде исплаћене у општини Нова Црња 
у претходном месецу.

За лица која се налaзе у тешком стању 
социјалне потребе, изузетно се може одобрити увећана 
једнократна помоћ по процени Комисије за доделу 
социјалне помоћи Општине Нова Црња.

Члан 3.
Члан 13. мења се и гласи:

Помоћ у натури даје се у животним 
намирницама, средствима за хигијену и одевним 
предметима појединцу или породици који су 
остварили право на новчану социјалну помоћ у 
количинама сразмерно броју чланова домаћинства ,а 
на основу одлуке Комисије за доделу социјалне 
помоћи Општине Нова Црња.

Члан 4.

Члан 51. мења се и гласи:
Поступак за остваривање права, односно 

коришћење услуга социјалне заштите и остваривање 
материјалне подршке покреће се на захтев лица, 
односно његовог законског заступника или стараоца 
или по службеној дужности Центра, осим за 
остваривање једнократне помоћи наведене у чл. 6 и 7, 
где се надлежност делегира Комисији за доделу 
социјалне помоћи Општине Нова Црња

Центар покреће поступак по службеној 
дужности на своју иницијативу или поводом 
иницијативе грађана или овлашћених органа и других 
правних и физичких лица, када је то у интересу лица 
или друштвене заједнице, или када постоји интерес 
трећих лица.

Члан 5.
Члан 52. мења се и гласи:

О захтевима за остваривање права, односно 
коришћење услуга социјалне заштите и остваривање 
материјалне подршке одлучује Центар, осим у случајевима 
остваривања права на једнократну помоћ наведених у чл. 6 
и 7., где се надлежност делегира Комисији за доделу 
социјалне помоћи Општине Нова Црња.

Остваривање права на једнократну помоћ ближе се 
регулише Правилником о додели помоћи Општине Нова 
Црња.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог 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-06-36/14-5 
Дана: 23.09. 2014. годинe

176.На основу члана 32. став 1.тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 
35. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“ број 65/13), 
члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Нова Црња 
(„Сл. лист општине Нова Црња“ број 9/08, 16/12), 
Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана
23.09.2014. године, донела је

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

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКА 
КОЈИМА СУ ПРОПИСАНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ 

ЗА ПРЕКРШ АЈЕ

Члан 1.
У Одлуци о изменама и допунама одлука којима су 

прописана новчане казне за прекршаје члан 8. мења се и 
гласи:

У Одлуци о одржавању комуналне хигијене 
(„Сл. лист општине Нова Црња“ број 6/07) члан 43. 
мења се и гласи:

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 
ако:
1.нема обезбеђен контејнер за одлагање отпадака и смећа 
(члан 18.);
2.се као инвеститор изградње или реконструкције објекта 
не придржава одредби члана 23. ове Одлуке (члан 23.);
3.ако се понаша супротно забранама из члана 25.;
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4.не уреди и не одржава јавну зелену површину (члан 
29. став 2.);
5.засади дрвеће или друго растиње на трасама 
подземних инсталација или испод ваздушних ПТТ и 
електроводова (члан 29. став 3.);
6.користи јавну зелену површину без одобрења 
надлежног органа или супротно издатом одобрењу 
(члан 32. став 2.)
7.ако се понаша супротно забранама из члана 33.
8.ако се понаша супротно забранама из члана 34.
9.поступи супротно од дефинисаних услова у 
одобрењу за раскопавање (чл. 37. став 4.);
10.у року од три дана од отпочињања радова на хитним 
интервенцијама не поднесе захтев за издавање 
одобрења за раскопавање (члан 38. став 1.);
11.не обавести комуналну инспекцију о почетку радова 
на раскопавању у року одређеном у члану 39. став 1. 
ове Одлуке ;
12.не поступи по одредби члана 39. став 2. ове Одлуке;
13.не обезбеди ископе тако да се може нормално 
одвијати пешачки и други саобраћај (члан 40. став 1.);
14.не поступи по одредби члана 40. став 2. ове 
Одлуке ;
15.не уклони вишак земље и шута који је настао 
раскопавањем јавне површине (члан 41. став 1.);
16. не доведе раскопане јавне површине у првобитно и 
исправно стање у роковима предвиђеним у члану 
41.став 3. ове Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 10.000,00 до
250.000.00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

Члан 44. мења се и гласи:

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до
75.000.00 динара казниће се за прекршај физичко лице, 
ако:
1. нема обезбеђен контејнер за одлагање отпадака и 
смећа (члан 18.);
2.се као инвеститор изградње или реконструкције 
објекта не придржава одредби члана 23. ове Одлуке 
(члан 23.);
3. ако се понаша супротно забранама из члана 25.;
4 .не уреди и не одржава јавну зелену површину (члан 
29. став 2.);
5. засади дрвеће или друго растиње на трасама 
подземних инсталација или испод ваздушних ПТТ и 
електроводова (члан 29. став 3.);
6. користи јавну зелену површину без одобрења 
надлежног органа или супротно издатом одобрењу 
(члан 32. став 2.)
7. ако се понаша супротно забранама из члана 33.

8. ако се понаша супротно забранама из члана 34.
9. поступи супротно од дефинисаних услова у одобрењу за 
раскопавање (чл 37. став 4.);
10. у року од три дана од отпочињања радова на хитним 
интервенцијама не поднесе захтев за издавање одобрења 
за раскопавање (члан 38. став 1.);
11. не обавести комуналну инспекцију о почетку радова на 
раскопавању у року одређеном у члану 39. став 1. ове 
Одлуке ;
12 .не поступи по одредби члана 39. став 2. ове Одлуке;
13. не обезбеди ископе тако да се може нормално одвијати 
пешачки и други саобраћај (члан 40. став 1.);
14. не поступи по одредби члана 40. став 2. ове Одлуке ;
15. не уклони вишак земље и шута који је настао 
раскопавањем јавне површине (члан 41. став 1.);
16. не доведе раскопане јавне површине у првобитно и 
исправно стање у роковима предвиђеним у члану 41.став 3. 
ове Одлуке
17. не поступи по одредби члана 42. ове Одлуке

После члана 44. додаје се члан 44а. који гласи:

Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара 
казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако:

1. не одржава чистоћу јавне површине на простору око 
објекта који користи (члан 12.);
2. не очисти или не доведе у првобитно стање коришћену 
јавну површину (члан 13.);
3. не уклони нечистоћу насталу приликом орезивања 
дрвореда и шибља, уређивања травњака и извођења других 
радова (члан 15.);
4. истовара и депонује кућно смеће, кућно кабасто смеће, 
отпадни материјал или фекалије ван санитарних депонија 
или ван места намењеног за депоновање отпадног 
материјала (члан 19. став 2.);
5. као превозник просипа по јавним површинама отпатке, 
разни материјал и ствари и ако не очисти јавну површину 
(члан 24. став 1. и 2.);
6. не одржава јавне зелене површине (члан 28. став 3. и 4.);
7. јавне зелене површине које користи за обављање своје 
делатности или за одржавање спортско-забавних програма 
по завршетку коришћења не очисти и уреди (члан 30.);
8. не коси траву и не одржава јавну зелену површину у 
складу са чланом 31.ове Одлуке (члан 31.);
9. раскопава јавне зелене површине без издатог одобрења 
(члан 37. став 1.);

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице и одговорно 
лице у правном лицу ако:

1. не одржава чистоћу јавне површине на простору око 
објекта који користи (члан 12.);
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2. не очисти или не доведе у првобитно стање 
коришћену јавну површину (члан 13.);
3. не уклони нечистоћу насталу приликом орезивања 
дрвореда и шибља, уређивања травњака и извођења 
других радова (члан 15.);
4. истовара и депонује кућно смеће, кућно кабасто 
смеће, отпадни материјал или фекалије ван 
санитарних депонија или ван места намењеног за 
депоновање отпадног материјала (члан 19. став 2.);
5. као превозник просипа по јавним површинама 
отпатке, разни материјал и ствари и ако не очисти 
јавну површину (члан 24. став 1. и 2.);
6. не одржава јавне зелене површине (члан 28. став 3. и
4.);
7. јавне зелене површине које користи за обављање 
своје делатности или за одржавање спортско-забавних 
програма по завршетку коришћења не очисти и уреди 
(члан 30.);
8. не коси траву и не одржава јавну зелену површину у 
складу са чланом 31.ове Одлуке (члан 31.);
9. раскопава јавне зелене површине без издатог 
одобрења (члан 37. став 1.);
10.не поступи по одредби члана 42. ове Одлуке .

Члан 2.

УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ВРШИОЦИМА 
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Технички преглед објекта, врши се по завршетку 

изградње објекта, односно свих радова предвиђених 
грађевинском дозволом, односно по завршетку изградње 
дела објекта ако је за његово грађење издата грађевинска 
дозвола и по завршетку радова на реконструкцији, 
адаптацији или санацији објекта ако је за извођење тих 
радова издато решење из члана 145. Закона, у складу са 
Законом.

Технички преглед може се вршити и упоредо са 
извођењем радова на захтев инвеститора, ако се по 
завршетку изградње објекта не би могла извршити 
контрола изведених радова, у складу са Законом.

Ако се објекат, за чије грађење је издата 
грађевинска дозвола у целини, гради по фазама, технички 
преглед може се вршити и за поједине фазе, односно 
делове који представљају независну техничко-технолошку 
целину у односу на остале фазе, ако је орган надлежан за 
издавање грађевинске дозволе издао грађевинску дозволу 
за грађење дела објекта.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 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-06-36/14-6 
Дана: 23.09. 2014. годинe

177.На основу члана 154., 155., 156. Закона о 
планирању и изградњи Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС), и члана
4., 5., 6. и 14. Правилника о садржини и начину 
вршења техничког прегледа објеката и издавању 
употребне дозволе ("Сл. гласник РС", бр. 93/2011), 
члана 41. Статута Општине Нова Црња („Сл.лист 
Општине Нова Црња“,бр. 9/08, 16/12), Скупштина 
Општине Нова Црња, на седници одржаној дана
23.09.2014.године донела је:

О Д Л У К У 
О ПОВЕРАВАЊУ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ 

ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА И О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА

Члан 2.
Технички преглед објекта обухвата:

1) проверу потпуности техничке и друге документације за 
изградњу објекта односно за извођење радова;
2) преглед изграђености објекта односно изведених радова 
у складу са главним пројектом на основу кога је објекат 
изграђен.

Члан 3.
Провером потпуности техничке и друге 

документације утврђује се да ли су инвеститор и извођач 
радова, пре и у току грађења, обезбедили и уредно водили 
сву потребну документацију.
Потребном документацијом без које се не може извршити 
технички преглед, сматра се:
1) грађевинска дозвола, односно решење из члана 145. 
Закона;
2) главни пројекат по коме је објекат изграђен;
3) пројекат изведеног објекта или главни пројекат 
потврђен и оверен од стране извођача радова и надзорног 
органа да је изведено стање једнако пројектованом стању 
из главног пројекта;
4) појединачни сертификати којима се доказује квалитет 
уграђеног материјала и опреме (декларације произвођача), 
односно извршених радова (пробне коцке, провере 
квалитета насутих подлога и др.);
5) посебни сертификати које издају специјализоване 
овлашћене институције, а односе се на исправност 
одговарајућих система инсталација и опреме (лифтови, 
уземљење инсталација, емисија буке и др.).
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Документацијом из става 2. овог члана сматра 
се и грађевински дневник и друга градилишна 
документација која је, у појединим случајевима, 
предвиђена уговором о грађењу, као и књига 
инспекције.

Прегледом изграђености објекта у складу са 
главним пројектом, на основу кога је објекат грађен, 
утврђује се:
1) положај и основне димензије објекта;
2) основни елементи конструкције објекта;
3) елементи техничке заштите на објекту;
4) завршна обрада и опрема објекта;
5) врсте инсталација у објекту;
6) специфични уређаји и постројења који су уграђени у 
објекат;
7) уређење грађевинске парцеле на којој је изграђен 
објекат.

Члан 4.
Технички преглед објекта за које је 

грађевинску дозволу издала јединица локалне 
самоуправе, врши комисија коју Решењем образује и 
именује орган надлежан за послове грађевинарства 
јединице локалне самоуправе, од стручних лица са 
списка који утврди Општинско веће, на предлог овог 
Одељења, за сваки конкретан случај.

У вршењу техничког прегледа може да 
учествује лице које испуњава услове прописане 
законом за одговорног пројектанта, односно 
одговорног извођача радова за ту врсту објеката.

У вршењу техничког прегледа, за објекте за 
које је рађена студија утицаја на животну средину, 
мора да учествује лице које је стручно из области која 
је предмет студија, а које има стечено високо 
образовање одговарајуће струке, односно смера, на 
студијама другог степена дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, односно 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година.

Члан 5.
Административне послове за потребе Комисије 

обавља радник запослен у органу надлежном за 
послове грађевинарства јединице локалне самоуправе, 
који руководи радом, утврђује план и почетак рада 
Комисије и о томе обавештава чланове Комисије, 
инвеститора, извођача радова и друге заинтересоване 
учеснике у изградњи, као и друге административне и 
стручне послове.

Члан 6.
Председнику, члановима и раднику који 

обавља административне послове за потребе Комисије, 
за вршење техничког прегледа објеката из члана 4. ове 
Одлуке припада накнада по утрошеном радном часу у 
износу од 5 % просечне месечне зараде у привреди у

Републици Србији према последњем званично објављеном 
податку Републичког завода за статистику.

Утрошено радно време се утврђује Трошковником 
о техничком прегледу потписаном од стране инвеститора и 
председника Комисије.

Члан 7.
За технички преглед објеката грађених на 

територији општине Нова Црња у индивидуалном сектору 
( стамбени и помоћни објекти ) Председнику и члановима 
признаје се три (3) радна часа а раднику који обавља 
административне послове два (2) радна часа, а за пословне 
објекте ( занатске, услужне радње, и др.) и остале 
инвестиционе објекте Председнику и члановима признаје 
се пет (5) радних часова а раднику који обавља 
административне послове четири (4) радна часа, као 
основа за обрачун накнаде.
Трошкове техничког прегледа сноси инвеститор.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог 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:Н-06-36/14-8
Дана: 23.09. 2014. године

178.На основу члана 28. Закона о јавним 
предузећима ( „Сл. гласник РС“, број 119/12, 116/13- 
аутен.тумачење и 44/14), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и члана 
41. Статута општине Нова Црња („ Сл. лист општине Нова 
Црња“, беој 9/08 и 16/12) Скупштина општине Нова Црња, 
на седници одржаној дана 23.09. 2014. године донела је:

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊЕУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈКП  “8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
Расписује се оглас о јавном конкурсу за именовање 

директора ЈКП „8.август“ Српска Црња улица Партизанска 
бб Српска Црња

Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је саствни део ове 

Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику РС“ и дневним
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новинама „Данас“ у року од 8 дана од дана доношења 
ове Одлуке.

Оглас о јавном конкурсу објавиће се и на 
званичној интернет страни општине Нова Црња

Члан 3.
Спровођење јавног конкруса вршиће Комисија 

за именовања општине Нова Црња у складу са 
законом.

Члан 4.
Ова Одлука биће објављена у „Службеном листу 

општине Нова Црња“

Образложење 
Чланом 28. Закона о јавним предузећима, 

прописано је да спровођење јавног конкурса 
започиње доношењем одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора јавних предузећа. 
Одлуку доноси орган надлежан за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе. Предлог одлуке достављен је од 
стране Одбора за административно мандатна питања 
који је надлежан за одлучивање о појединачним 
правима изабраних, именованих и постављених лица у 
оквиру радно-правног статуса у складу са законом, 
Статутом општине и одлукама органа општине. Исти 
Одбор предлаже СО доношење одлука о избору, 
именовању и разрешењу из надлежности СО у свим 
случајевима где се избор, именовање и разрешење не 
врши по посебном поступку прописаном статутом и 
првилником.

Из свега горе наведеног одлучено као у 
диспозитиву.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Скупштина општине 
Број: II-06-36/14-8-1 
Дана: 23.09. 2014. године

179.На основу члана 29. Закона о јавним 
предузећима ( „Сл. гласник РС“, број 119/12, 116/13- 
аутен.тумачење и 44/14), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/14) и 
члана 41. Статута општине Нова Црња („ Сл. лист 
општине Нова Црња“, беој 9/08 и 16/12) Скупштина 
општине Нова Црња, на седници одржаној дана 23.09. 
2014. године оглшава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП „8.АВГУСТ 
„ СРПСКА ЦРЊА 

1. Јавно комунално предузеће „8. Август“ Српска Црња
ПИБ: 106205013 
Матични број: 20547987

2. Функција за коју се врши избор:
Директор Јавног комуналног предузећа „8. Август“ 

Српска Црња, улица Партизанска бб 23220 Српска Црња.

3. Послови директора и услови за именовање:
Послови директора: представља и заступа јавно 

предузеће, организује и руководи процесом рада, води 
пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада 
јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања и 
предузима мере за његово спровођење, предлаже 
финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног 
одбора, врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом јавног предузећа.

Услови за именовање:
-да је учесник конкурса пунолетан, пословно способан, 
држављанин РС;
-да има високо образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године;
- да има најмање три године радног искуства у 
комуналним делатностима или три године радног искуства 
на руководећим пословима;
-да није осуђивано за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности;
-да лицу није изречена мера безбедности забране обвљања 
делатности која је претежна делатност јавног предузећа. 
Мандат директора и место рада:

Мандат директора траје 4 године, а место рада је Српска 
Црња, улица Партизанска бб

4. Рок за подношење пријава на јавни конкурс и 
садржина пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања огласа у 
„ Службеном гласнику РС“.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
податке о образовању , податке о врсти и дужини радног 
искуства са кратиким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања.

5. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се:

- уверење о држављанству;



Број 16 25.09.2014 “Службени лист општине Нова Црња“ Страна 399

- извод из матичне књиге рођених;
- диплома о стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно искуство у струци 
( потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима и са којом стурчном спремом је 
стечено радно искуство);
- радна књижица;
- доказ да лице није осуђивано;

Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена у општини или у суду.

6. Адреса на коју се подносе пријаве:
Општина Нова Црња, улица ЈНА 110 Нова Црња 23218 
са назанком „ за јавни конкурс- избор директора ЈКП 
„8. Август“ Српска Црња“.

7. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу
Рајко Ковачевић 023/812-800

8. Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени 

докази у оригиналу или у овереној фотокопији, као и 
непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве 
биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања коју је 
образовала СО Нова Црња.

Изборни поступак ће се спровести усменом 
провером:
-познавања система локалне самоуправе;
-познавања Закона о јавним предузећима, Закона о 
привредним друштвима,Закона о комуналним 
делатностима као и познавања делокруга рада јавно 
комуналних предузећа;
- опште елоквентности, културе и вештине логичког 
закључивања.

О датуму, времену и месту обављања провере 
кандидати ће бити накнадно обавештени на бројеве 
телефона које доставе у својим пријавама.

Овај оглас објављује се у „ Службеном 
гласнику РС“, дневним новинама „ Данас“ , као и на 
интернет страни општине Нова Црња.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине-
Број: II-06-36/14-10 
Дана: 23.09. 2014. годинe

180.На основу члана 124. Закона о социјалној 
заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011) и члана 32.

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС" , бр.129/2007 и 83/2014) , члана 41 Статута 
општине Нова Црња("Сл.лист општине Нова Црња,број 
9/08 и 16/12), а по претходно прибављеној сагласности 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику и 
демографију број 129-022-797/2014 од 03.09.2014.године, 
Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној 
дана 23.09.2014 . године, доноси

РЕШ ЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „НОВА ЦРЊА“ У 
НОВОЈ ЦРЊИ

Члан 1.
ЉИЉАНА КОВАЧЕВИЋ из Српске Црње, именује 

се за директора Центра за социјални рад „Нова Црња“ у 
Новој Црњи.

Члан 2.
Мандат директора траје четири године.

Члан 3.
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу 

општине Нова Црња“ а примењиваће се од дана престанка 
мандата директора Центра за социјални рад "Нова Црња" у 
Новој Црњи.

Пре
дседник СО 

Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине-
Број: II-06-36/14-11 
Дана: 23.09. 2014. годинe

181.На основу члана 54.став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ број 
72/09 , 52/11 и 55/13), члана 32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 
41.тачка 10. Статута општине Нова Црња («Сл.лист 
општине Нова Црња» бр.9/08) Скупштина општине Нова 
Црња на седници одржаној дана 23.09.2014. године,донела 
је

Р Е Ш Е Њ  Е
О РАЗРЕШ ЕЊУ ЧЛАНОВА Ш КОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШ ИЋ“ СРПСКА 
ЦРЊА

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског

одбора
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Средње школе «Ђура Јакшић» Српска Црња,из 
реда родитеља.

1.Тубић Милијана,из Српске Црње и
2.Црногорац Милијана из Српске Црње.

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-06-36/14-12 
Дана: 23.09. 2014. годинe

182.На основу члана 54.став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13), члана 
32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. Статута 
општине Нова Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 
бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 23.09.2014. године,донела је

Р Е Ш Е Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШ ИЋ“ СРПСКА 

ЦРЊА

I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора: 
Средње школе «Ђура Јакшић» Српска Црња,из 

реда родитеља.
1.Кубуровић Милан ,из Војвода Степе

и
2.Дацин Бранка, из Српске Црње.

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-06-36/14-13 
Дана: 23.09. 2014. годинe

183 .На основу члана 536. став 5.Закона о 
привредним друштвима (“Сл.гласник РС“ број 36/11,
99/11 и 83/14), 32.Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гласник РС“ број 129/07 и 83/14) ,и члана 41. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња 
“ број 9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 23.09.2014.године д о н е л а ј е

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ 

ИЗВЕШТАЈА 
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
У с в а ј а се Почетни ликвидациони извештај 

Канцеларије за локални економски развој општине Нова 
Црња у ликвидацији са стањем на дан 25.08.2014.године 
под бројем 183/2014 ,који је поднео ликвидациони 
управник .

Члан 2.
Почетни ликвидациони извештај чини саставни део 

овог Закључка.
Члан 3.

Овај Закључак објавити у „Службеном листу 
општине Нова Црња“.

О б р а з л о ж е њ е

Поступак ликвидације Канцеларије за локално 
економски развој општине Нова Црња покренула је СО 
Нова Црња, у својству оснивача. Ликвидациони поступак 
отворен је решењем Привредног суда у Зрењанину број Фи 
21/2014 од 28.04. 2014. године.

Чланом 536. Закона о привредним друштвима 
прописано је да ликвидациони управник, у року од 
најраније 90 а најкасније 120 дана од дана почетка 
ликвидације, саставља почетни ликвидациони извештај и у 
истом року га подноси Скупштини на усвајање.

Истим чланом предвиђено је да је Скупштина 
дужна да донесе одлуку о усвајању почетног 
ликвидационог извештаја најкасније у року од 30 дана од 
када јој је поднет на усвајање.

Имајући у виду да је ликвидациони управник 
саставио почетни ликвидациони извештај са стањем на дан 
25.08. 2014. године и да исти садржи све елементе 
предвиђене Законом о привредним друштвима,то је 
потребно донети одлуку о усвајању.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине-
Број: II-06-36/14-14 
Дана: 23.09. 2014. годинe

184.На основу члана 3.Закона о раду 
(“Сл.гласник РС“ број 24/05,61/05,54/09,32/13 и 
75/14) , члана 32. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/2007 и 83/2014) 
и члана 41.Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња “ број 9/08 и 16/12), 
Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 
дана 23.09.2014.године д о н е л а ј е

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ 
ЈКП  „8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
Д а ј е се претходна сагласност на предлог 

Правилника о раду Јавног комуналног предузећа 
„8.Август“ Српска Црња,који је донео Надзорни одбор 
ЈКП „8.Август“ Српска Црња.

Члан 2.
Предлог Правилника о раду чини саставни део 

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-06-36/14-15 
Дана: 23.09. 2014. годинe

185.На основу члана 28.Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС“ број 88/2011) ,члана 
60.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.Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња “ број 9/08 и 16/12), 
Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 
дана 23.09.2014. године д о н е л а ј е 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ЦЕНА ВРШЕЊА 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

ЈКП  „8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
Д а ј е се сагласност на Одлуку о промени цена 

вршења комуналних услуга Јавног комуналног предузећа 
„8.Август“ Српска Црња,коју је донео Надзорни одбор ЈКП 
„8.Август“ Српска Црња.

Члан 2.
Одлука о промени цена услуга чини саставни део 

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-06-36/14-16 
Дана: 23.09. 2014. годинe

186.На основу члана 50.став 3,члана 60. тачка 
9.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ 
број 119/12,116/13-аут-тумачење ,44/14-др.закон.) ,члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/07 и 83/14) и члана 41. тачке 22. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 
9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној 23.09. 2014 . године, доноси

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ГОДИШ ЊИ ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН ЗА РАД ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 
ЗА 2014.Г0ДИНУ

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на Годишњи програм рада и 

финансијски план за рад пољочуварске службе на 
територији општине Нова Црња за 2014.годину коју је 
донео Надзорни одбор ЈКП „8.август“ Српска Црња ,на 
седници одржаној дана 20.08.2014. године.

Члан 2.
Годишњи програм рада и финансијски план за рад 

пољочуварске службе на територији општине Нова Црња 
за 2014.годину чини саставни део овог Закључка.

Члан 3
Овај Закључак биће објављен 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-06-36/14-17 
Дана: 23.09. 2014. годинe

187.На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/2007 и 83/2014) 
и члана 41.Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња “ број 9/08 и 16/12), 
Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 
дана 23.09.2014.године д о н е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ ПОДРШКЕ ИНИЦИЈАТИВИ 
ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ „ПОЛЕТ“ 

АЛЕКСАНДРОВО

Члан 1.
Д а ј е се подршка иницијативи ЗЗ "Полет" из 

Александрова у активностима на обустављању 
поступка приватизације и брисања са списка предузећа 
из портфолије исте,достављене СО Нова Црња под 
бројем 491 од 26.08.2014.године.

Члан 2.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“.

Председник СО 
Ранко Брборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШ ТИНА НОВА ЦРЊА 
-С купш тин а опш тине-



Број: II-06-36/14-7 
Дана: 23.09. 2014. годинс

188.На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11 и 88/13) 
члана 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 41. 
Статута општине Нова Црња ( „Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08, 16/12), Скупштина општине 
Нова Црња, на седници одржаној дана 23.09.2014. године донела је:

О Д Л  У  К  У  
О Д А В А Њ У  У  ЗА КУ П  

I
Даје се у закуп неизграђено грађевинско земљиште и објекат у изградњи у јавној својини Општине Нова 

Црња ради обављања пољопривредне-ратарске производње, јавним надметањем путем јавног оглашавања у 
следећим катастарским општинама:
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Број/
шифра
јавног
надмет

КО
Број

катаст.
парц.

лист
непокр

Култура 
и класа

Површина 
у ха Потес

1 Српска Црња 7213/1 1591 њива
1.класе

0,9972 паори

1 Српска Црња 7214 1591 ливада
1.класе

0,3940 паори

1 Српска Црња 7208 1591 њива
1.класе

0,6904 паори

1 Српска Црња 7210 1591 виноград
1.класе

1,4147 паори

1 Српска Црња 7211 1591 воћњак
1.класе

0,7570 паори

укупно 1 4.2533
2 Војвода Степа 1264/3 509 њива

4.класе
16,6389 леоновац

2 Војвода Степа 1264/6 509 њива
4.класе

1,2818 леоновац

укупно 2 17.9207
3 Нова Црња 2906/2

(део)
1484 њива

2.класе
4,8329 уговорене

земље
3 Нова Црња 2906/4

(део)
1484 пашњак 2,5900 уговорене

земље
3 Нова Црња 2906/6 1484 њива

2.класе
3,5557 уговорене

земље
укупно 3 10,9786

4 Српска Црња 1453 1591 дубока
бара

2,1918 село

укупно 4 2,1918
У К У П Н О  ЗА И ЗДА ВА Њ Е 35,3444

Напомена: јавно надметање бр. 4 је  објекат у изградњи

II



Земљиште из тачке I ове одлуке даје се у закуп на период од 2 године, уз право закуподавца да раскине 
уговор о закупу у случају потребе привођења намени грађевинског земљишта пре истека уговореног периода 
закупа, осим надметања број 4, које се даје у закуп на период од 20 година.

I II
Земљиште из тачке I ове одлуке дај е се у закуп по тржишној вредности закупнине, кој а ће се одредити у 

складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06 и 41/09), а што ће 
представљати почетну цену закупнине.

IV
Поступак давања у закуп спровешће Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини у складу са Уредбом 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). За све што није регулисано поменутом 
Уредбом, примењиваће се Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 65/08 и 
41/09) и Инструкција М инистарства 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, у делу који се односи на поступак јавног надметања.

V
Средства остварена од закупа користиће се за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, 

према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 
Н ова Црња за 2014.годину, за обављање послова непосредне заштите пољопривредних имања, као и за 

финансирање изградње инфраструктуре у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта.

VI
Овлашћује се Председник општине да, по спроведеном поступку донесе одлуку о давању у закуп 

неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе и да закључи уговор о закупу непокретности из 
тачке I ове одлуке.

V II
Oвa Oдлукa ступa na снaгу дaном oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине Нова Црња".

П редседник С купш тине 
Р анко  Б рборић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШ ТИНА НОВА ЦРЊА 
-С купш тин а опш тине-
Број: II-06-36/14-9 
Дана: 23.09. 2014. годинe

189.На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС и 98/2013 - oдлукa УС), 
Уредбe 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 41. став 1. тачка 7. Статута општине Нова Црња ( „Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08, 
16/12), Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана 23.09. 2014. године донела је:

О Д Л  У  К  У
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О Д А В А Њ У  У  ЗА КУ П

Даје се у закуп неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини Општине Нова Црња, jaвним 
oглaшaвaњeм, и тo jaвним нaдмeтaњeм, ради изградње рибњакa за спортски риболов у зoни спoртa и рeкрeaциje, 
лoкaциja бр.9, дeфинисaнa Просторним планом општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 08/11) 
и Изменама и допунама Просторног плана општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 10/14).

Предмет давања у закуп је  грађевинско земљиште и то следећа катастарска парцела:

Број/шифра
јавног
надметања

КО
БроЈ
катаст.
парце
ле

ПЛ Култура Класа
Површина 
у ха Потес

1 Радојево 1100 1512 Дубока
бара

1.1835 ул. Војводе 
Путника

II
Земљиште из тачке I ове одлуке дај е се у закуп по тржишној вредности закупнине, кој а ће се одредити у 

складу са Законом, а што ће представљати почетну цену закупнине.

I II
Поступак давања у закуп спровешће Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у 

закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Нова Црња, коју ће образовати Председник општине 
својим Решењем, у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у ј авној свој ини и поступцима ј авног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“ број 24/12).

IV
Средства остварена од закупа користиће се за финансирање изградње инфраструктуре у складу са Програмом

уређивања грађевинског земљишта.

V

Овлашћује се Председник општине да, по спроведеном поступку донесе одлуку о давању у закуп 
неизграђеног грађевинског земљишта и да закључи уговор о закупу непокретности из тачке I ове одлуке.

VI

Oвa Oдлукa ступa na снaгу дaном oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине Нова Црња".

П редседник СО 
Р анко  Б рборић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА- у
ликвидацији
БРОЈ: 183/2014
ДАНА: 25.08.2014.roдине

ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА У ЛИКВИДАЦИЈИ

Почетни ликвидациони извештај Канцеларије за локални економски развој Општине 
Нова Црња у ликвидацији сачињен је са стањем на дан 25.08.2014. године, по протеку рока 
од 90 дана од дана почетка ликвидације тј. од 09.05.2014. године, a након спроведеног 
поступка достављања позива повериоцима да пријаве своја потраживања.

По протеку законског рока, од 90 дана од дана почетка ликвидационог поступка, 
утврђено је да се као поверилац потраживања пријавио DDOR NOVI SAD са износима од
14.561,00 динара и 7.540,00 динара. Осим пријављених потраживања, установљено је да се 
против Канцеларије за локални економски развој општине Нова Црња у ликвидацији води 
поступак по тужби 7П. 1.60/14 тужиоца Љубомира Богуновића, те се у складу са чланом 534. 
став 4. Закона о привредним друштвима, његово потраживање сматра пријављеним. 
Потраживање које је пријавио DDOR NOVI SAD у rope наведеном износу признаје се, док 
се у погледа потраживања Љубомира Богуновића чека окончање судског поступка.

Што се тиче неопходних радњи за спровођење ликвидације, после усвајања 
ликвидационог извештаја, започеће се са исплатом поверилаца чија су потраживања 
призната.

Имајући у виду да се пред другостепеним судом води поступак по жалби, у предмету 
број 7П 1.60/14 као и одредбу члана 540. став 4. Закона о привредним друштвима која 
предвиђа да друштво не може донети одлуку о окончању ликвидације пре правноснажног 
окончања свих поступака који за правну последицу могу имати било какву обавезу друштва 
и измирење тих обавеза, из тих разлога се не може прецизирати време предвиђено за 
завршетак ликвидације.

На основу свега наведеног стекли су се услови да се након регистрације Почетног 
ликвидационог извештаја код надлежног суда, настави поступак ликвидације.

Јони Јшравник с.р. 

шр Бракус
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ " 8. АВГУСТ " СРПСКА ЦРЊА
ул.Партизанска бб , тел/факс: 023/812-800
Мат.број: 20547987 ПИБ:106205013 тек рачун: 355-1135185-49 
Email: 08avgust(5)gmail.com шифра делатности: 3600

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ :
Захтев за допуну ценовника ЈКП „б.Август" Српска Црња је потребно 

усвојити јер су ЈКП-у дати нови задаци и обавезе од стране оснивача општине 
Нова Црња.

Одржавање хигијене пословних просторија општине је до сада од 
општине Нова Црња наплаћивана у виду договореног паушалног износа који се 
састојао из набавне цене потребне количине материјала за хигијену и бруто 
плата запослених спремачица које су запослене у ЈКП, a раде у општини Нова 
Црња. Предмет одржавања су биле пословне просторије пореске управе, СО 
Нова Црња -  главна зграда П+1, скупштинска сала, војни одсек, улазни хол, 
Центар за СОО, тржишна и ветеринарска инспекција, плато испред зграде. 
Пошто се увидом у катастарску евиденцију дошло до прецизних података о 
површинама пословних просторија и именима корисника тих просторија, 
сматрамо да је коректније да се обрачун одржавања врши по стварним 
количинама израженим у м2, помноженим са ценом по м2. Цена одржавања 
хигијене пословних и других просторија правних лица (правна лица, 
предузетници, установе, скупштине и савети станара) са територије општине 
Нова Црња би била 182,00 динара/м2.

Законом 0 јавним путевима („Службени гласник Републике Србије", 
бр. 101/2005), Законом о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 
гласник Републике Србије", број 101/05, „Службени гласник Републике Србије", 
број 41/2009), Законом о заштити животне средине („Службени гласник 
Републике Србије", бр. 135/2004), Правилником о одржавању магистралних и 
регионалних путева („Службени гласник Републике Србије", бр. 2/1993.) и 
Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничких услова за 
возила у саобраћају на путевима, одређен је правни положај јавних путева, 
извор и начин финансирања, заштите и одржавања јавних путева. Општина 
Нова Црња, Одлуком о општинским и некатегорисаним путевима и улицама на 
територији општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 
14/2013 и 4/2014) поверила је ЈКП "б.Август" Српска Црња, управљање јавним 
и некатегорисаним путевима, које у складу са законом организује послове 
одржавања, заштите, коришћења и развоја путева. У ту сврху је потребно 
изградити отресишта дуж локалних путева у општини Нова Црња. У складу са 
напред наведеним ценовник ЈКП би требао да се допуни одређеним позицијама 
радова да би се ове активности могле реализовати.

:ка Црња

o8.AVGUSt'  ̂ ^
f̂iPSKA

. .  ~ШПа 
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "8. АВГУСТ" СРПСКА ЦРЊА
ул.Партизанска бб , тел/факс: 023/812-800
Матични број: 20547987 ПИБ: 106205013 Жиро рачун: 355-1135185-49 
Email: 08avgusttS)email.com шифра делатности: 3600

На основу члана 1. Став.З Одлуке о оименама и допунама 
пољопривредних имања на територији општине Нова Црња („Служ4ђни!^мст^©пштине 
Нова Црња", број 9/2012), Надзорни орган ЈКП „б.август" Српска ’рЉ ^Јна седници
одржаној 20.08.2014.године доноси :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 
ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 

НА ТЕРИТОРИЗИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊ/

Kjsman I

\\ 3 3 3
У циљу реализације активности на заштити пољопривредног земљишта, као 

самих усева, атарске инфраструктуре и животне средине, које су регулисане Одлуком
0 заштити пољопривредних имања на територији општине Нова Црња успостављена је 
у склопу ЈКП „б.август" Српска Црња служба, која треба да испуни основни циљ, добро 
и савремено организоване свеобухватне и ефикасне пољочуварске службе.

Рад пољочувара организује, њоме руководи и за ефикасност рада пољочувара 
одговара шеф пољочуварске службе.

V пољочуварској служби је ангажовано б пољочувара. Пољочувари ће бити 
ангажовани на период од 3 месеца, почев од 01.09.2014.године. Уколико се укаже 
потреба за даљим ангажовањем са истим лицима ће се продужити уговор о раду, који 
ће бити потписан након давања сагласности на овај Програм од стране Скупштине 
општине Ноца Црња.

ОБУКА ПОЉОЧУВАРА

У циљу остваривања пројектованих ефеката заштите, ЈКП"8 .август" организује 
једнонедељну обуку ангажованих пољочувара, a иста се огледа у :

- Упознавање са организацијом, надлежностима, правима и обавезама 
пољочувара,

- Упознавање терена и пољске инфраструктуре који су предмет заштите,
- Упознавањем са процедуром поступка уочавања и утврђивања пољске 

штете,
- Упознавање са поступцима према лицима затеченим у вршењу пољске 

штете,
- Упознавање са посгупком израде извештаја (записника) о настанку пољске 

штете, досгаве извештаја, обавештавања других учесника у поступку (ПУ 
Нова Црња, судија за прекршаје, представници M3)

- Обука 0 руковању материјално техничким средствима за рад пољочувара,
- Упознавање са распоредом радног времена;

ОПРЕМЉЕНОСТ ПОЉОЧУВАРА

За ефикасно деловање пољочувара потребно је да буду опремљени 
материјално-техничким средствима :

- Теренско возило за дневну комуникацију са пољочуварима и пружање 
подршке од стране одговорних лица за рад пољочувара,

- Службеним униформама са јасно видљивом ознаком „пољочувар",
- Мобилни телефон,
- Двоглед,
- Дигитални фотоапарат,
- Радна ташна,
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- Службена легитимација

ДЕЛОКРУГ РАДА ПОЉОЧУВАРА

Пољочуварска служба има задатак да штити од штете и крађа пољопоривредна имања.
У вршењу функције пољочувар има следећа права, дужности и овлашћења да:

1. Редовно обилази пољопривредна имања која чува, спречава пољску штету и крађу, као и 
сваку другу радњу која може нанети штету пољопривредним имањима, проналази починиоца 
крађе и пољске штете и утврђује њихов идентитет;

2.одузме од лица ухваћеног у крађи или пољској штети производе и предмете на тај начин 
прибављене, као и оруђа и ствари којима је  пољска штета учињена и преда их власнику, односно 
месној заједници;

3.ухвати стоку коју нађе у пољској штети или атару, без чувара, на месту и у времену где није 
дозвољено пуштање исте, односно стоку чији власник није познат и исту спроведе и преда 
власнику, односно овлашћеним представницима најближе месне заједнице;

4.врши контролу стања пољских путева;

Б.евидентира случајеве ненаменског коришћења пољопривредног земљишта, односно 
коришћења истог у непољопривредне сврхе и о томе извести надлежне органе и службе;

6.0 свим појавама биљних болести, штеточина и сточних зараза које примети у вршењу 
дужности, обавестити надлежне органе и службе;

7.спречава депоновање отпада ван депонија, проналази правна и физичка лица која су 
депоновала отпад ван депонија и о томе извештава месну заједницу на чијој територији се 
депонија налази и комуналну инспекцију;

б.врши и друге послове у вези са заштитом пољопривредних имања.

Пољочувар je дужан за сваки случај утврђене пољске штете и крађе или друге недозвољене 
радње сачинити записник и исти доставити шефу службе ради подношења захтева за покретање 
прекршајног поступка или предузимање других радњи и мера. Шеф службе је дужан да један 
примерак записника достави комуналном инспектору или инспектору за заштиту животне 
средине, који имају право да поднесу судији за прекршаје захтев за покретање прекршајног 
поступка за учињену крађу или причињену штету.

ПОСЕБНЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА- ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА

У циљу заштите пољопривредних имања забрањено је  :

1. скидати, газити, кидати, чупати, косити и брати туђе пољопривредне усеве, плодове, 
поврће, воће или траву на туђем пољопривредном земљишту,

2. ломити, сећи, кидати хемијским или биолошким путем, као и на други начин оштетити 
туђу воћку, виноград, расад, ремису, шуму и дрворед поред путева у ванграђевинском 
реону, као и оруђа на пољопривредном земљишту која служе за њено искоришћавање,
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3. паљење жетвених остатака пољопривредних плодова и усева на својо ји туђој земљи, 
упалити или ватром оштетити туђе усеве, засаде и др.

4. приликом обраде њиве орањем или другим површинским радовима:
-одооавати од тућвг земљишта,
-преоравати и заузимати путеве у  циљу коришћења истог у пољопривредне сврхе,

5. прелазити трактором, запрежним колима и другим возилима преко туђих усева , 
пољ опривредног земљишта и засада,

6. пуштање и терање стоке и живине преко туђих усева, пољ опривредног земљишта и 
засада без присуства власника односно корисника истог,

7. остављање стоке на туђим усевима, пољопривредном земљишту и ^
исте на чување лицима млађим од 14 година, или пословно неспособно лице без надзора 
као и недовољно обезбеђене стоке услед чега долази до изласка стоке и гажења туђих 
усева пољ опривредног земљишта и засада,

8. изношење и бацање разних биљних осгатака, отпада, шуга, опеке,
смећа у чврсгом или течном сгању као и лешева угинулихживотиња на туђе или сво)е 
пољопривредно имање и пољски пут,

9. вршити прикупљ ање остатака пољоприврдних плодова (пабирчење) и жетвених остатака, 
без присуства власника односно корисника земљишта,

10. неовлашћено оштећење, рушење или уклањање сгаза, путева, насипа, канала, јаркова, 
пољских бунара, ограда, постављених знакова,

11 неконтоолисаном радњом, тј.дозвољавањем неконтролисаног pacra дрвећа, шибља и 
Г р у Г  р а ^ ^ ^ ^ ^ ^  иа било који други начин заузимати пољски пуг и онемогућавати

нормално кориш ћењ е истих,

12 .уништавање и неовлашћено уклањање објеката или других сличних катастасских 
обележја,

13. сваку врсту номадске испаше,

14. оштећење заливних система и канала за наводљавање,

15. свако друго оштећење пољ опривредног имања.

Забрањено је пуштати на испашу све врсте стоке и живине.

Изузетно од овога, стока се може нагонити и пуштати у атар на испашу у следећим 

случајевима:

1 ако власник односно корисник пољ опривредног имања напаса своју стоку на сопственом 
и ако до Tor имања »оже дотерати сгоку преко сопственог пол.опривредног 

имања или јавним односно некатегорисаним путевима, затим и на пољопривредно

mailto:nSavgust@gmail.com
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинско веће
БРОЈ: I-06-27/14-3
ДАНА:19.06.2014. године
Н О В А Ц Р Њ А

190.На основу чл.46 Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 2 . 
Пословника о раду Општинског већа Општине Нова 
Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“ бр.1/14, 9/14), и 
чл.3 Одлуке о образовању Радне групе за унапређење 
локалног економског развоја Општине Нова Црња број 
I-06-21/14-2 oд 12.05.2014. године Општинско веће на 
седници одржаној дана 19.06.2014.године донело је

Р Е Ш Е Њ  Е
о разрешењу члана Радне групе за унапређење 

локалног економског развоја Општине Нова Црња

Члан 1.
Разрешава се члан Радне групе за унапређење 

локалног економског развоја Општине Нова Црња:

1.Теодора Зуберец из Тобе.

Члан 2.
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу 
Општине Нова Црња“.

Председник Општинског већа 
Пера Миланков

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинско веће
БРОЈ:I-06-30/14-2
ДАНА:28.07.2014. године
Н  О В А Ц Р Њ А

191.На основу чл. 45. и 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и чл.
60. и 61. Статута Општине Нова Црња (Сл. лист 
Општине Нова Црња бр. 9/08, 16/12), Општинско веће 
Општине Нова Црња, на седници одржаној 28.07.2014. 
године, донело је:

Р Е Ш Е Њ  Е
о ресорном задужењу чланова Општинског већа 

општине Нова Црња

Члан 1.
Задужују се чланови Општинског већа општине 

Нова Црња за поједина подручја и послове из 
надлежности Општине и то:

1.Ристо Клаћ-спорт, туризам;
2.Васа Самолов- Месне заједнице;
3.Саша Томас-екологија, заштита животне средине, 
развој села;
4.Тибор Даруши-пољопривреда;
5.Деже Балаж-језик и култура националних мањина, 
право националних заједница и удружења грађана;
6.Ласло Тот- здравство, образовање;
7.Драган Арсин-контакти и прекогранична сарадња;
8.Душан Стајић-социјална заштита;
9.Жељко Ристин-омладина.

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у „Службеном листу општине Нова Црња“.

Председник Општинског већа 
Пера Миланков

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинско веће
БРОЈ: I-06-31/14-1
ДАНА: 30.07.2014. године
Н  О В А Ц Р Њ А

192.На основу чл.13 и 13а Закона о здравственој 
заштити („Сл. гласник РС“ број 107/2005...119/2012, 
45/2013) и одредаба Одлуке о изменама и допунама 
одлуке о буџету општине Нова Црња за 2014. годину 
(„Сл. лист општине Нова Црња“ број 4/2014), 
Општинско веће општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 30.07.2014. године донело је:

ПРОГРАМ 
мера за обезбеђивање и спровођење 

здравствене заштите од интереса за општину Нова 
Црња у 2014. години

1.Овим Програмом утврђују се мере за обезбеђивање и 
спровођење здравствене заштите од интереса за грађане 
општине Нова Црња, ради друштвене бриге за здравље 
на нивоу општине Нова Црња.

2.Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету 
општине Нова Црња за 2014. годину („Сл. лист Општине
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Нова Црња“ број 4/2014), у разделу 3, глава 3.15, 
функционална класификација 760, позиција 209, 
економска класификација 463
утврђена су средства за спровођење овог Програма у 

износу од 8.000.000,00 динара.

3. Корисник средстава наведених у тачки 2.овог 
Програма је Дом здравља Српска Црња.

4.Средства из тачке 2. овог Програма користе се за:

А) Плате, додатке и накнаде запослених и социјалне 
доприносе . . 5.400.000,00 динара.
Б) Специјализоване услуге 
.................2.600.000,00 динара.

5. Општина Нова Црња ће у складу са одредбама 
Закона о здравственој заштити закључити уговор са 
Домом здравља Српска Црња којим се регулишу 
међусобна права и обавезе у погледу спровођења 
друштвене бриге за здравље на нивоу општине.

6.Обавезе преузете а неизвршене у току 2013. године 
преносе се у 2014. годину и извршавају се на терет 
апропријација одобрених Одлуком о изменама и 
допунама одлуке о буџету општине Нова Црња за 2014. 
годину.

7. Надзор над реализацијом овог Програма спроводи 
Општинско веће.
Корисник средстава доставља Извештај о реализацији 
програма у року од 30 дана од дана завршетка буџетске 
године.
Износи средстава за реализацију тачака овог Програма 
могу се умањити уколико се приходи буџета не 
остварују у планираном обиму.

8. Овај Програм објавити у „Службеном листу 
општине Нова Црња“

Председник Општинског већа 
Пера Миланков 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
БР:1-06-32/14-2 
Дана:04.08.2014.

193.На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи ( “Службени гласник РС”,број 129/09), и 
члана 61.Статута општине Нова Црња( („Службени 
лист општине Нова Црња“,број 9/08),Општинско веће 
општине Нова Црња на седници од 04.08.2014

донелоЈе:
Р Е Ш Е Њ  Е 

О РАЗРЕШ ЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Члан 1.
Разрешава се дужности члана Савета за 

безбрдности саобраћаја на путевиама следећи чланови:

1 .Љубисав Милошев

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном и биће 

објављено у Службеном листу општине Нова Црња.

Председник Савета 
Пера Миланков

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
БР:1-06-32/14-3 
Дана:04.08.2014.

194.На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи ( “Службени гласник РС”,број 129/09), и 
члана 61.Статута општине Нова Црња( („Службени лист 
општине Нова Црња“,број 9/08),Општинско веће 
општине Нова Црња на седници од 04.08.2014. 
донелоје:

Р Е Ш Е Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Члан 1.
У Савет именује се:

1.Мирослав Периз -судија за прекршаје

Члан 2
Задатак Савета је усклађивање послова 

безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга 
Општине Нова Црња.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном и биће 

објављено у Службеном листу општине Нова Црња.

Председник Општинског већа 

Пера Миланков
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинско веће
БРОЈ:I-06- 33/14-1
ДАНА: 26.08.2014. године
Н  О В А Ц Р Њ А

195 .На основу става I тачке 2. Упутства о 
методологији за израду процене угрожености и 
планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ број 96/12) ,чл. 46. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07) и чл. 61. Статута Општине Нова Црња („Сл. 
лист Општине Нова Црња“ бр. 9/08, 16/12), а у вези са 
Решењем број I-06-37/13-5 од 06.11.2013. године, 
Општинско веће општине Нова Црња, на седници 
одржаној 26.08.2014. године, донело је:

Р Е Ш Е Њ  Е
о разрешењу и именовању чланова Стручног тима 

за израду процене угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа и плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама на територији 
општине Нова Црња

Члан 1.
Разрешавају се чланови Стручног тима за 

израду процене угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа и плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама на територији 
општине Нова Црња:

1.Цвијан Милошевић;
2.Светлана Ђого;
3. Марија Кечкеш.

Члан 2.
Именују се чланови Стручног тима за израду 

процене угрожености од елементарних непогода и 
других несрећа и плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама на територији општине Нова 
Црња:

1.Владимир Бракус, Председник Савета МЗ 
Александрово;

2.Радмила Станковић, Заменик начелника 
Општинске управе;

3.Миле Тодоров, ВД директор ЈКП „8. Август“ 
Српска Црња.

Члан 3.
У осталом Решење број: I-06-37/13-5 од 06.11.2013. 
године остаје неизмењено.

Члан 4.

Ово Решење објавити у „Службеном листу oпштине 
Нова Црња“

Председник Општинског већа 
Пера Миланков

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
Општинско веће
Број: I-06-35/14-3 
Данa: 22.09.2014.год.
Н  О В А Ц Р Њ А

196.На основу члана 29. став 4. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013), 
члана 3. став 1. тачка 1. и став 3. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012) и члана 5., 6., 7. 
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 
располагању стварима у јавној својини општине Нова 
Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 13/12), члана 
46. Закона о локалној самоупави („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07), члана 61. Статута општине Нова Црња 
(„Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16//12), 
Општинско веће, на седници оржаној дана 22.09.2014. 
године, донело је:

О Д Л У К У 
о приступању прибављања непокретности 

непосредном погодбом 
у јавну својину Општине Нова Црња

I ПРИСТУПА СЕ поступку прибављања у јавну 
својину Општине Нова Црња, непосредном погодбом, 
непокретности у власништву Римокатоличке црквене 
општине „СВЕТО ТРОЈСТВО“, Тоба, Киш Ференца 43 и 
то:

Катастарска парцела бр.200, уписана у лист 
непокретности бр. 1051, к.о. Тоба, која се налази на 
адреси Фејеш Кларе 27коју чини:

05 m ;̂
Земљиште под зградом-објектом, површине 1 ар 

Земљиште уз зграду-објекат, површине 5 ари 00

Њива 1. класе, површине 1 ар 74 m ;̂

II Формира се Комисија за спровођење 
поступка непосредне погодбе, у следећем саставу:

1. Ружица Богдановић Адамовић, председник;
2. Горан Лакић, члан;
3. Марија Кулунџић, члан.



Број 16 25.09.2014 “Службени лист општине Нова Црња“ Страна 423

Задатак Комисије је да:
Спроведе поступак непосредне погодбе са 

власником непокретности ради прибављања 
непокретности у јавну својину Општине Нова Црња 
(прибави извештај надлежног пореског органа о 
тржишној цени непокретности из тачке I ове Одлуке, 
прибави понуду за продају власника непокретности из 
тачке I ове Одлуке);

Води записник о току непосредне погодбе,
Општинском већу достави записник са 

одговарајућим предлогом на даљу надлежност.

III У поступку прибављања непокретности из 
тачке I ове Одлуке у свему поступити према одредбама 
Закона о јавној својини 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.

IV Непокретност из тачке I ове Одлуке 
прибавиће се по тржишној вредности, коју утврди 
Министарство финансија- Пореска управа- Регионални 
центар Нови Сад- Експозитура Нова Црња, или нижој, 
у складу са Законом о јавној својини.

V Одлуку о предлогу Комисије из тачке II ове 
Одлуке, донеће Општинско веће Општине Нова Црња.

VI Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Општине Нова 
Црња “

П
редседник Општинског већа 

Пера Миланков

О б р а з л о ж е њ е
ПРАВНИ ОСНОВ за доношење предлога 

Одлуке садржан је у члану 29. став 4. Закона о јавној 
својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/11 и 88/2013), члану
3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Сл.гласник РС“, бр. 24/12), у члану 7. Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Нова Црња 
(„Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 13/12)

Чланом 29. став 4. Закона о јавној својини 
прописано је да се изузетно непокретне ствари могу 
прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не 
испод од стране надлежног органа процењене тржишне 
вредности вредности непокретности ( код отуђења), 
односно не изнад те вредности (код прибављања), ако у 
конкретном случају то представља једино могуће

решење као и да предлог тог акта мора да садржи 
образложење из кога се може утврдити постојање ових 
околности.

Чланом 3. став 1. тачка 1. Уредбе прописано је да 
се непокретности у јавну својину непосредном погодбом 
могу прибавити, али не изнад од стране надлежног 
органа процењене тржишне вредности непокретности, 
ако у конкретном случају непокретност која се прибавља 
у јавну својину по својим карактеристикама једина 
одговара потребама власника, корисника, односно 
носиоца права коришћења, с тим да предлог акта, садржи 
образложење разлога оправданости и целисходности 
прибављања.

Катастарска парцела бр. 200, к.о. Тоба за коју се 
покреће поступак прибављања намењена је за изградњу 
капеле. Иста се граничи са парцелом на којој се, према 
Просторном плану Општине Нова Црња („Сл. лист 
општине Нова Црња“ бр.8/11 ) и Изменама и допунама 
Просторног плана општине Нова Црња („Сл. лист 
општине Нова Црња“ бр. 10/14), налази сеоско гробље, 
те у конкретном случају, по својим карактеристикама, 
једина одговара потребама Општине Нова Црња, што 
прибављање непосредном погодбом чини оправданим и 
целисходним.

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинско веће
БРОЈ: I-06-35/14-7
ДАНА: 22.09. 2014. године
Н О В А Ц Р Њ А

197.На основу чл. 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана
61. Статута Општине Нова Црња („Сл. лист Општине 
Нова Црња“ бр. 9/08, 16/12) и члана 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 22.09.2014. 
године, доноси:

О Д Л У К У

I
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Дају се на неодређено време на одржавање, управљање 
и коришћење ЈКП „8.Август“ Српска Црња парцеле бр. 
2906/1, 2907/1 и 2907/2, уписане у лист непокретности 
број 1484 КО Нова Црња.

II
ЈКП „8.Август“ Српска Црња се обавезује да предузме 
све потребне мере на одржавању, управљању и 
коришћењу предметних непокретности у складу са 
природом и наменом истих.

III
Овлашћује се Председник Општине да закључи уговор 
о давању на коришћење наведених непокретности.

IV
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 ове Одлуке је у 
члану 7. Одлуке о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у јавној својини 
општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, 
бр. 13/12) који гласи:

„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“.

Према Просторном плану Општине Нова Црња, 
парцеле бр. 2906/1, 2907/1 и 2907/2, к.о. Нова Црња 
налазе се у радној зони ван грађевинског подручја 
насеља - локација 2, у којој је између осталог 
планирана изградња трансфер станице за прикупљање 
комуналног отпада на територији Општине.

ЈКП 8.август, чији је оснивач Општина, 
основано је за обављање комуналних делатности, 
између осталог за:

„Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и 
сл. активности одржавање 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-а“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: I-06-35/14-8 
Дана:22.09.2014.године

198 .На основу члана 61. Статута Општине Нова 
Црња ( „Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 09/2008 и 
16/2012) , Општинско веће Општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 22.09.2014. године, доноси:

РЕШ ЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

I
Општинско веће Општине Нова Црња оснива 
Канцеларију за смањење сиромаштва Општине Нова 
Црња (у даљем тексту Канцеларија) у оквиру својих 
надлежности утврђених Законом о социјалној заштити и 
Статутом Општине Нова Црња.
Канцеларија ће обављати послове, односно развијаће 
услуге социјалне заштите кроз активности пружања 
подршке и помоћи поједницу и породици ради 
побољшања, односно очувања квалитета живота, 
отклањања или ублажавања ризика неповољних 
животних околности, као и стварања могућности да 
самостално живе у друштву, а све искључиво ради 
реализације пројекта смањења сиромаштва у Општини 
Нова Црња који спроводи Општина Нова Црња уз помоћ 
Норвешке амбасаде.

II
Канцеларија за смањење сиромаштва сарађује са 
установама између предшколског, основног и средњег 
образовања, здравственим установама, полицијом, 
правосудним и другим државним органима, 
удружењима, као и другим правним и физичким лицима, 
а нарочито са Комисијом за доделу једнократне 
општинске помоћи у натури и Центром за социјални рад 
Општине Нова Црња.

III
Седиште канцеларије за смањење сиромаштва Општине 
Нова Црња је у Новој Црњи. Послове Канцеларије 
обављаће запослени у Општинској управи у оквиру 
својих редовних послова, а који ће бити одређени од 
стране начелника Општинске управе.

IV
Послови Канцеларије ће се финансирати из буџета 
Општине, од донација и других прихода.

ПРЕДСЕДНИК ОПШ ТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков



С адрж ај............................................................................................................................................................С тран а

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

172.Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Нова Црња за 2014.годину...................................368
173.Одлука о изменама и допунама одлуке о заштити пољопривредних имања на територији општине Нова
Ц рњ а...................................................................................................................................................................................................... 393
174.Одлука о регресирању превоза ученика и студената у међумесном путничком саобраћају.......................... 393
175.Одлука о изменама и допунама одлуке о социјалној заштити општине Нова Ц рњ а........................................ 393
176.Одлука о изменама и допунама одлука којима су прописана новчане казне за прекршаје............................394
177.Одлука о поверавању вршења техничког прегледа објеката и о критеријумума за утврђивање висине
накнаде вршиоца техничког прегледа на територији општине Нова Ц рњ а..................................................................396
178.Одлука о расписивању јавног конкурса за избор директора ЈКП "8.август" Српска Ц рњ а............................397
179.Јавни конкурс за избор директора ЈКП "8.август"Српска Ц рњ а.............................................................................. 398
180.Решење о именовању директора Центра за социјални рад "Нова Црња" Нова Ц рњ а....................................... 399
181.Решење о разрешењу чланова школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" Српска Црња на предлог 
родитеља 399
182.Решење о именовању чланова школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" Српска Црња на предлог
родитеља............................................................................................................................................................................................... 400
183.3акључак о усвајању Почетног ликвидационог извештаја Канцеларије за локални економски развој општине
Нова Црња.............................................................................................................................................................................................400
184.Закључак о давању сагласности на предлог правилника о раду ЈКП "8.август" Српска Црња.....................401
185.Закључак о давању сагласности на одлуку о промени цена вршења комуналних услуга ЈКП "8.август"
Српска Црња.........................................................................................................................................................................................401
186.Закључак о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план за рад пољочуварске
службе на територији општине Нова Црња за 2014.годину................................................................................................401
187.Закључак о подршци активностима на обустављању приватизације земљорадничке задруге „Полет“ из
Александрова....................................................................................................................................................................................... 402
188.Одлуке о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња 
/Срп Црња,Војвода Степа и Нова Црња/................................................................................................................................... 403
189.Доношење Одлуке о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине 
Нова Црња /Радојево/........................................................................................................................................................................ 404

П рилози:

-Сагласност Министарства за именовање директора Центра за социјални рад............................................................406
-Допис Средње школе "Ђ.Јакшић"Српска Црња за чланове школског одбора из реда родитеља......................... 407
-Почетни ликвидациони извештај Канцеларије за ЛЕР развој општине Нова Црња у ликвидацији.....................408
-Захтев ЈКП "8.август"Српска Црња за допуну ценовника..................................................................................................409
-Годишњи финансијски план за рад пољочуварске службе на територији општине Н.Црња за 2014.год.......... 412
-Годишњи програм рада пољочуварске службе на територији општине Н .Ц рња....................................................... 413

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

190.Решење о разрешењу члана Радне групе за унапређење локалног економског развоја Општине Н.Црња.417
191.Решење о ресорном задужењу чланова Општинског већа општине Нова Црња..................................................417
192.Програм мера за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за општину Нова Црња
у 2014. години...................................................................................................................................................................................... 417
193.Решење.о разрешењу члана Савета за безбедност саобраћаја на путевиама........................................................ 418
194.Решење о именовању члана Савета за безбедност саобраћаја на путевиама........................................................ 418

Број 16 25.09.2014 “Службени лист општине Нова Црња“ Страна 425



195.Решење о разрешењу и именовању чланова Стручног тима за израду процене угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на
територији општине Нова Ц рњ а................................................................................................................................................. 419
196.Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину Општине
Нова Ц рњ а...........................................................................................................................................................................................419
197.Одлука о давању на коришћење непокретности, ЈКП -у "8.август" Српска Црња.......................................................420
198.Решење о образовању Канцеларију за смањење сиромаштва Општине Нова Црња......................................................421

Број 16 25.09.2014 “Службени лист општине Нова Црња“ Страна 426

“Службени лист општине Нова Црња”
издаје и штампа орган управе општине Нова Црња,
23218 Нова Црња,ЈНА број 110.
Главни и одговорни уредник: Струјо Амела.Телефон број:815-031.
Ж иро рачун број ; 840-494845-81
/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/.
“Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби.


