
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Година 20.________ Нова Црња 20.10.2010 . године______ Број:__________10.

143.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 19.10.2010 год. 
д о н о с и,

О Д Л  У  К У 
О ИЗМ ЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏ ЕТУ 

ОПШ ТИНЕ НОВА ЦРЊ А ЗА 2010.ГОДИНУ 

I. ОПШ ТИ ДЕО
Члан 1.

У члану 1. одлуке о буџету општине укупна примања у износу од 159.600.000,00 динара 
замењују се износом од 177.311.194,98 динара.

изворних прихода у износу о д ..........................................177.311.194,98динара

У К У П Н О:..........................................................................177.311.194,98 динара

Члан 2.
У сталну буџетску резерву издваја се износ од 4.465.502,48 динара , 

користи се за намене утрђене Законом. Председник општине одлучује о коришћењу 
средстава сталне буџетске резерве, утврђене у члану 49. Закона о буџетском систему.

Члан 3.
У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 1,261.896,21 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису 

извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне. Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси 
председник општине.

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације 
директних или индиректних корисника за одређене намене и исказују се на конту намена 
за које су средства усмерена.

Члан 3а.
После члана 3 додаје се члан 3а који гласи: Распоред пренетих наменских средстава из претходне 
године у износу од 16.753.194,98 распоређује се на следећи начин:
У корист:

Позиција 1 1 ..................................................  109.460,00 - Национ.служба за исплату комисије
Позиција 12...................................................  100.000,00 - Репрезентација
Позиција 14...................................................  100.000,00 - Трошкови горива
Позиција 16................................................  1.408.000,00 - Пројектно техничка документација
Позиција 17................................................ 2.935.291,99 - Средства од приватизације и остатак

кредита
Позиција 18................................................... 528,864,00 - Ловачки дом
Позиција 26................................................ 2.000.000,00 - Стални трошкови-грејање



Позиција 33..................................................... 30.691,00 - Трошкови сајма
Позиција 40..................................................... 49.862,98 - Материјал
Позиција 45..................................................... 41.405,32 - Амортизација 2009. за набавку опреме
Позиција 77................................................ 3.500.000,00 - Закуп земљишта
Позиција 79...............................................  1.484.117,21 - Закуп земљишта
Позиција 80............................................... 3.500.000,00 - Закуп земљишта
Позиција 93.................................................. 965.502,48 - Стална буџетска резерва

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4
У члану 4. Одлуке о буџету општине износ од 159.600.000,00 динара замењују се 

износом од 177.311.194,98 динара распоређују се по корисницима.

Приходи и примања буџета по изворима планирају се у следећим износима

ПРИМАЊА БУЏЕТА У 2010

О П И С ШИФРА ЕКОНОМ СРЕДСТВА
КЛАСИФИКАЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА

1 2 3
УКУПНА ПРИМАЊА 160.558.000,00
Текући приходи 7
1 Порески приходи 71 67.174.000,00

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне

добитке 711 47,700.000,00

1.2. Порез на добра и услуге 714 3,664.000,00

1.3. Остали порески приходи 712+713+716+719 15,810.000,00

2. Непорески приходи, од чега: 74 19.601.000,00
- наплаћене камате 7411 1.000.000,00

-накнада за кориш.простора и грађ.земљишта 7415 13.080.000,00

-Приходи органа 742 2.000.000,00

-Новч.казне изречене у прекрш.поступку 743 2.021.000,00

-Мешов.приходи у корист општина 745 1.500.000,00

3. Донације 731+732 4.000.000,00
4. Трансфери 733 69.783.000,00

Економска Врстаприхода приходи из 
буџ /10 прих. из друг.из план за 2010

класификациј

1 2 3 4 5

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

711110 Порез на зараде 26,500,000.00 26,500,000.00
711120 Порез на прих.од самостал.делатности 1,500,000.00 1,500,000.00
711140 Порез на приход од имовине 3,500,000.00 3,500,000.00
711180 Самодопринос 12,200,000.00 12,200,000.00
711190 Порез на друге приходе 4,000,000.00 4,000,000.00

Укупно 711 47,700,000.00 47,700,000.00
713 Порез на имовину

713120 Порез на имовину 9,000,000.00 6,650,000.00
713310 Порез на наслеђе и поклоне 500,000.00 500,000.00
713420 Порез на капиталне трансакције 5,500,000.00 5,000,000.00
713610 Порез на акције и удела 10,000.00 10,000.00

Укупно 713 15,010,000.00 15,010,000.00



714 Порез на добра и услуге
714440 Средства за противпожарну заштиту 60,000.00 60,000.00
714510 Комуналне таксе на моторна возила 3,000,000.00 3,000,000.00
714540 Нак.за кориш. добара од општег интереса 600,000.00 600,000.00
714570 Општинске комуналне таксе 1,000.00 1,000.00
714560 Општинске и градске накнаде 3,000.00 3,000.00

Укупно 714 3,664,000.00 3,664,000.00
716 Други порези

716111 Комунална такса на фирму 800,000.00 800,000.00
Укупно 716 800,000.00 800,000.00

732 Текуће донац.од међун.организација
732151 Тек.донац.од међ.организ.у корист нив.опш. 4,000,000.00 4,000,000.00

Укупно 732 4,000,000.00 4,000,000.00
733 Трансфери од других нивоа власти

733156 Текући наменски трансфери од АПВ 13,600,000.00 13,600,000.00
733157 Текући трансфер од градова у корист н опш 1,000,000.00 1,000,000.00
733158 Ненаменс. транс. из буџета АПВ у кор. опш 51,683,000.00 51,683,000.00
733251 Капитал. Трансф. из буџета АПВ у кор. Опш 3,500,000.00 3,500,000.00

Укупно 733 69,783,000.00 69,783,000.00
741 Приход од имовине

741150 Камата на средства буџета општине 1,000,000.00 1,000,000.00
741510 Накнада за коришћ.природних добара 1,500,000.00 1,500,000.00
741520 Накнада за коришћ.шумског и пољ.земљиш. 11,500,000.00 11,500,000.00
741530 Накнада за кориш. прост. и грађ.земљишта 80,000.00 80,000.00

Укупно 741 14,080,000.00 14,080,000.00
742 Приход од продаје добара и услуга

742350 Приходи од општинских органа 2,000,000.00 2,000,000.00
Укупно 742 2,000,000.00 2,000,000.00

743 Новчане казне и одузета имовинска корист
743250 Приход од нов.каз.за привред. Преступ 1,000.00 1,000.00
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. 20,000.00 20,000.00

Укупно 743 2,021,000.00 2,021,000.00
745 Мешовити неодређени приходи

745150 Мешов неод приходи у корист нивоа општ 1,500,000.00 1,500,000.00
Укупно 745 1,500,000.00 1,500,000.00

УКУПНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 86,775,000.00 73,783,000.00 160,558,000.00

321 Нераспоређен вишак из ранијих година
321311 Нераспоређен вишак из ранијих година 16,753,194.98 16,753,194.98

УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 86,775,000.00 90,536,194.98 177,311,194.98

Члан 5.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

ОПШТИ ДЕО ЗА 2010.
из других

Екон.клас. Врста р а с х о д а сред.буџета при. укупно
1 41 1Расходи за запослене 38,153,000.00 38,153,000.00

411 Плате, додаци и накнаде запослених 28,147,000.00 28,147,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,022,000.00 5,022,000.00
413 Накнаде у натури 500,000.00 500,000.00
415 НАКНАДЕ У НАТУРИ- ГОТОВИНА 1,384,000.00 1,384,000.00
414 Социјална давања 1,000,000.00 1,000,000.00
416 Награде и бонуси
417 Посланички додатак 2,100,000.00 2,100,000.00



42 Коришћење услуга и роба 35,884,000.00 11,725,967.98 47,609,967.98
421 Стални трошкови 8,000,000.00 3,000,000.00 11,000,000.00
422 Тршкови путовања (дневнице) 920,000.00 920,000.00
423 Услуге по уговору 11,412,000.00 240,151.00 11,652,151.00
424 Специјализоване услуге 10,122,000.00 7,080,000.00 17,202,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 1,700,000.00 1,255,954.00 2,955,954.00
426 Материјал 3,730,000.00 149,862.98 3,879,862.98

43 Амортизација некретнина и опреме 70,000.00 70,000.00
431 Амортизација некретнина и опреме 70,000.00 70,000.00

44 Отплата камате 1,250,000.00 1,250,000.00
441 Отплата камате домаћ.послов.банкама 1,100,000.00 1,100,000.00
444 казне за кашњења 150,000.00 150,000.00

46 Донације и трансфери 40,430,000.00 3,100,000.00 43,530,000.00
463 Трансфери осталим нивоима власти 38,430,000.00 3,100,000.00 41,530,000.00
464 Капиталне донације и трансфери 2,000,000.00 2,000,000.00

47 Права из социјалног осигурања 3,850,000.00 300,000.00 4,150,000.00
472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 3,850,000.00 300,000.00 4,150,000.00

48 Остали расходи 7,029,200.00 8465502.48 15,494,702.48
481 Донације невладиним организацијама 6,829,200.00 4,000,000.00 10,829,200.00
482 Порези и таксе 200,000.00 200,000.00
484 Сред.стал.буџ.рез.-и санац.штета од поплава 4,465,502.48 4,465,502.48

49 Резерве 1,261,896.21 0.00 1,261,896.21
499 Средства резерве 1,261,896.21 0.00 1,261,896.21

51 Основна средства 4,165,882.79 19,365,745.52 23,531,628.31
511 Зграде и објекти 2,115,882.79 15,227,409.20 17,343,291.99
512 Машине и опрема 500,000.00 583,336.32 1,083,336.32
513 Остала основна средства 3,500,000.00 3,500,000.00
515 трошкови лиценце 300,000.00 55,000.00 355,000.00
543 Подизање ветрозаштитних појасева 1,250,000.00 1,250,000.00

61 отплата главнице 2,260,000.00 2,260,000.00

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,260,000.00 2,260,000.00

Укупно 133,881,979.00 43,429,215.98 177,311,194.98
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В Р С Т А Р А С Х  О Д  А
СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ЗА 

2009.г

СРЕДСТВА 
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ■ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

с јт д 1 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
1 411 Плате додаци и накнаде изабраних и пост.лица 1,122,000.00 1,122,000.00
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 199,000.00 199,000.00
3 415 трошкови превоза долазак на посао и одлаз.са посла 64,000.00 64,000.00
4 417 Одборнички додатак 1,700,000.00 1,700,000.00
5 423 Накнаде одборницима-комисије 1,500,000.00 1,500,000.00

Извор финансирања за функцију 110
01 приходи из буџета 4,585,000.00
07 дотације осталих нивоа власти

1 1 укупно функцуја 110 4,585,000.00 4,585,000.00
ИЗВРШНИ ОРГАНИ - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

6 411 Плате додаци и накнаде изабраних и пост.лица 2,390,000.00 2,390,000.00
7 412 Социјални доприноси на терет послодавца 398,000.00 398,000.00
8 415 трошкови превоза долазка на посао и са посла 140,000.00 140,000.00
9 417 Накнада члановима Општинског Већа 400,000.00 400,000.00

10 422 Тршкови путовања (дневнице)-за предс.и чл.ОВ. 400,000.00 400,000.00
11 423 накнада чл. Већа- иплате ангаж.лицима и комисије 3,402,000.00 109,460.00 3,511,460.00
12 423 Трошкови репрезентације 1,200,000.00 100,000.00 1,300,000.00



13 425 Трошкови одржавања возног парка 700,000.00 700,000.00
14 426 Трошкови горива 1,100,000.00 100,000.00 1,200,000.00
15 511 Надзор 600,000.00 600,000.00
16 511 пројектно теничка документација 1,000,000.00 7,408,000.00 8,408,000.00
17 511 кап.улаг.у комун.инфраструк.*Путеви* 2,935,291.99 2,935,291.99
18 511 капитална улагања 400,000.00 3,400,000.00 3,800,000.00

Извор финансирања за функцију 110
01 приходи из буџета 12,130,000.00

1 07 дотације осталих нивоа власти 9,400,000.00
13 Средства из осталих извора 4,652,751.99

укупно функција 110 12,130,000.00 14,052,751.99 26,182,751.99
Q r n iM ОПШТИНСКА УПРАВА

19 411 Плате, додаци и накнаде запослених 21,900,000.00 21,900,000.00
20 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,900,000.00 3,900,000.00
21 413 трпшкови превоза - маркице 500,000.00 500,000.00
22 414 Социјална давања запослених 1,000,000.00 1,000,000.00
23 415 трошкови превоза -готовина - 1,180,000.00 1,180,000.00
24 421 Трошкови накнаде УТ 1,000,000.00 1,000,000.00
25 421 Стални трошкови (електрична енергија) 1,000,000.00 1,000,000.00
26 421 Стални трошкови (плин) 2,800,000.00 3,000,000.00 5,800,000.00
27 421 Стални трошкови (услуге комуникације) 1,300,000.00 1,300,000.00
28 421 Стални трошкови (трошкови осигурања) 600,000.00 600,000.00
29 421 комуналне услуге 1,000,000.00 1,000,000.00
30 421 Стална конференција градова 80,000.00 80,000.00
31 421 Општинска изборна комисија 50,000.00 50,000.00
32 422 Трошкови службених путовања (дневнице) 500,000.00 500,000.00
33 423 Уговорене услуге 5,110,000.00 30,691.00 5,140,691.00
34 424 Специјализоване услуге 1,000,000.00 80,000.00 1,080,000.00
35 424 Биодиверзитет 2,000,000.00 2,000,000.00
36 424 Накнада за одводњавање 572,000.00 572,000.00
37 424 Мртвозорство 500,000.00 500,000.00
38 425 Текуће одржавање опреме 270,000.00 270,000.00
39 425 Текуће одржавање објеката 500,000.00 1,255,954.00 1,755,954.00
40 426 Материјал 2,000,000.00 49,862.98 2,049,862.98
41 431 Амортизација некретнине и опреме 70,000.00 70,000.00
42 441 Отплата камата домаћим пословним банкама 1,100,000.00 1,100,000.00
43 444 Казне за кашњења 150,000.00 150,000.00
44 482 Порези и таксе 200,000.00 200,000.00
45 512 Опремање 500,000.00 583,336.32 1,083,336.32
46
47

515 Трошкови лиценце (легализација "WINDOWS"-а) 100,000.00 100,000.00
611 отплата главнице домаћим кредиторима 2,260,000.00 2,260,000.00

Извор финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета 50,570,000.00
04 Средства из сопствених извора 7,571,844.30
07 датације других нивоа власти

укупно функција 410 51,142,000.00 6,999,844.30 58,141,844.30
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

48 463 Трансфери осталим нивоима власти 
Средства апропријација у овом разделу користиће 
се за финансирање следећих корисника,у складу 
са њиховим финансијским плановима 
46.1 О.Ш Александрово

19,890,000.00 1,100,000.00 20,990,000.00

463100 Текући трансфер осталим нивоима власти
5,010,000.00

411 плата и додаци накнаде зап. 2,210,000.00
415 Трошкови прев. На посао 770,000.00
421 Стални трошкови 1,300,000.00
423 Услуге по уговору 20,000.00
424 Специјализоване услуге 40,000.00
425 Текуће поправке и одрж. 50,000.00
426 Материјал 200,000.00
472 Полудн. Борав. за децу предш. Узр. 420,000.00
46.2 О.Ш. Нова Црња
463100 Текући трансфер осталим нивоима власти

4,100,000.00
411 плата и додаци накнаде зап. 1,600,000.00
415 Трошкови прев. На посао 600,000.00
421 Стални трошкови 1,200,000.00
423 Услуге по уговору 50,000.00
424 Специјализоване услуге 50,000.00
425 Текуће поправке и одрж. 200,000.00
426 Материјал 400,000.00



472 Полудн. Борав. за децу предш. Узр.
46.3 О.Ш. Војвода Степа
463100 Текући трансфер осталим нивоима власти

2,680,000.00
411 плата и додаци накнаде зап. 1,080,000.00
415 Трошкови прев. На посао 450,000.00
421 Стални трошкови 750,000.00
423 Услуге по уговору 50,000.00
424 Специјализоване услуге 40,000.00
425 Текуће поправке и одрж. 30,000.00
426 Материјал 200,000.00
472 Полудн. Борав. за децу предш. Узр. 80,000.00
46.4 О.Ш. Српска Црња
463100 Текући трансфер осталим нивоима власти

6,550,000.00
411 плата и додаци накнаде зап. 2.930,000.00
415 Трошкови прев. На посао 500,000.00
421 Стални трошкови 2,100,000.00
423 Услуге по уговору 30,000.00
424 Специјализоване услуге 40,000.00
425 Текуће поправке и одрж. 100,000.00
426 Материјал 300,000.00
472 Полудн. Борав. за децу предш. Узр. 550,000.00
46.5 О.Ш. Радојево
463100 Текући трансфер осталим нивоима власти

2,650,000.00
411 плата и додаци накнаде зап. 1,060,000.00
415 Трошкови прев. На посао 500,000.00
421 Стални трошкови 750,000.00
423 Услуге по уговору 50,000.00
424 Специјализоване услуге 40,000.00
425 Текуће поправке и одрж.
426 Материјал 200,000.00
472 Полудн. Борав. за децу предш. Узр. 50,000.00
Јубиларне награде запосленма у осн.образовању
У К У П Н О : 19,890,000.00 1,100,000.00 20,990,000.00

91a ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ-ПРЕВОЗ ЂАКА
49 424 Трошкови превоза ђака 900,000.00

Извор финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 900,000.00
07 Дотације од осталих нивоа власти

укупно функција 912 20,790,000.00 1,100,000.00 21,890,000.00
1  5 920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

50 463 Трансфери осталим нивоима власти 1,900,000.00 1,900,000.00
Средства апропријација у овом разделу користиће
се за финансирање следећих корисника,у складу
са њиховим финансијским плановима
48 Гимназија Српска Црња 1,900,000.00
415 Трошкови прев. На посао 500,000.00
421 Стални трошкови 1,000,000.00
423 Услуге по уговору 60,000.00
424 Специјализоване услуге 50,000.00
425 Текуће поправке и одрж. 90,000.00
426 Материјал 200,000.00
СВЕГА: 1,900,000.00 1,900,000.00

51^ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ-ПРЕВОЗ ЂАКА
51 424 Трошкови превоза ђака 6,000,000.00 1,500,000.00 7,500,000.00

Извор финансирања за функцију 920
01 Приходи из буџета 6,000,000.00

1 07 Дотације од осталих нивоа власти 1,500,000.00
укупно функција 920 7,900,000.00 1,500,000.00 9,400,000.00

6 180̂ КУЛТУРА
БИБЛИОТЕКА"ЂУРА ЈАКШИЋ" СРПСКА ЦРЊА

52 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2,366,000.00 2,366,000.00
53 412 Социјални доприноси на терет послодавца 444,000.00 444,000.00
54 421 Стални трошкови 150,000.00 150,000.00
55 422 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
56 423 Уговорене услуге 50,000.00 50,000.00
57 424 Трош.организације маниф."Ђурини дани" 500,000.00 500,000.00
58 425 Текуће одржавање објеката 50,000.00 50,000.00
59 426 Материјал 130,000.00 130,000.00

1



60 515 Набавка књига 200,000.00 55,000.00 255,000.00
Извор финансирања за функцију 820 3,910,000.00 3,965,000.00

01 Приходи из буџета 3,910,000.00 55,000.00 3,965,000.00
EKI Е 2И \КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СРПСКА ЦРЊА

61 411 Плате, додаци и накнаде запослених 369,000.00 369,000.00
62 412 Социјални доприноси на терет послодавца 81,000.00 81,000.00
63 421 Стални трошкови 20,000.00 20,000.00
64 425 Текуће одржавање музеја 180,000.00 180,000.00

Извор финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 650,000.00 650,000.00

укупно функција 820 4,560,000.00 4,560,000.00
t 6ia — 1 СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ

65
66 
67

481 Трошкови пројеката културе КУД 1,000,000.00 1,000,000.00
481 Трошк.манифест."Дани В.Степе" и остала Удруж. 210,000.00 210,000.00
481 Завод за заштиту спом.културе-дотација- 50,000.00 50,000.00

68 481 Историјски архив Зрењанин 70,000.00 70,000.00
69 481 Дотације верским заједницама 100,000.00 100,000.00

Извор финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 1,430,000.00 1,430,000.00

укупно функција 820 5,990,000.00 55,000.00 6,045,000.00
7 СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 1

70 481 Дотације спортским клубовима 3,000,000.00 3,000,000.00
Извор финансирања за функцију 810

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
Укупно функција 810 3,000,000.00 3,000,000.00

□ ■i i ■ ^^Д^С^Т^Е^А ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
71 472 Погребни трошкови 500,000.00 500,000.00
72 472 Једнократна помоћ 3,200,000.00 300,000.00 3,500,000.00
73 463 Дотација центру за социјалну заштиту Н.Црња 750,000.00 750,000.00
74 463 За конкурс помоћ у кући 100,000.00 100,000.00

74а 463 Национални акциони план запошљавања 2,000,000.00 2,000,000.00
Извор финансирања за функцију 090

01 Приходи из буџета 4,550,000.00 6,850,000.00

1 -
укупно функција 090 4,550,000.00 2,300,000.00 6,850,000.00

□ ИНСТИТУТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗРЕЊАНИН
75 424 Пољопривреда - институт Зрењанин 50,000.00 50,000.00

Извор финансирања за функцију 421
01 Приходи из буџета 50,000.00 50,000.00

укупно функција 421 50,000.00 50,000.00
■ ЗАКУП ЗЕМЉИШТА

76 423 Уговорене услуге 150,000.00 150,000.00
77 424 Издаци од закупа земљишта по Програму 3,500,000.00 3,500,000.00
78 426 Материјал 500,000.00 500,000.00
79 511 Пројектно техничка документација 115,882.79 1,484,117.21 1,600,000.00
80 513 Остале некретнине 3,500,000.00 3,500,000.00
81 543 Подизање ветрозаштитних појасева 1,250,000.00 1,250,000.00

Извор финансирања за функцију 421
01 Приходи из буџета 2,015,882.79 10,500,000.00

укупно функција 421 2,015,882.79 8,484,117.21 10,500,000.00
1 ЦРВЕНИ КРСТ

82 481 Дотације црвеном крсту 600,000.00 600,000.00
Извор финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00
укупно функција 110 600,000.00 600,000.00

ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
83 481 Финансирање политичких странака 160,000.00 160,000.00

1 1 Извор финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 160,000.00 160,000.00

1 1 укупно функција 110 160,000.00 160,000.00
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ и ЛОКАЛНЕ МЕДИЈЕ

84 463 1Трансфер месног самодоприноса 
у ову апропријацију спада трансфер МЗ од

10,000,000.00 10,000,000.00

зарада запослених заната и пољопривреде
85 463 Дотација локалним медијама 130,000.00 130,000.00
86 463 Дотације месним заједницама 2,500,000.00 2,500,000.00

по пулационом критеријуму
Извор финансирања за функцију 620

01 Приходи из буџета 12,630,000.00 12,630,000.00
укупно функција 620 12,630,000.00 12,630,000.00

БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ



ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ
87 424 Уговорене услуге(зимско одржавање) 400,000.00 400,000.00

01 Извор финансирања за функцију 620
Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

укупно функција 620 400,000.00 400,000.00
13.2 320 ФОНД ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ

88 463 Трансфер средстава 60,000.00 60,000.00
01 Извор финансирања за функцију 320

Приходи из буџета 60,000.00 60,000.00
1 укупно функција 320 60,000.00 60,000.00

—  13.3, 560 ЕКОЛОШКИ ФОНД
89 463 Трансфер средсава за заштиту живот.средине 600,000.00 600,000.00

01 Извор финансирања за функцију 610
Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00

1 укупно функција 560 600,000.00 600,000.00
СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН

90 464 Трансфер општинског самодоприноса(болница) 2,000,000.00 2,000,000.00
01 Извор финансирања за функцију 760

Приходи из буџета 2,000,000.00 2,000,000.00
1 Укуно функција 760: 2,000,000.00 2,000,000.00

ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА
91 424 Трошкови услуга по уговору 200,000.00 200,000.00

01 Извор финансирања за функцију 560
Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00

1 1 1 Укуно функција 560: 200,000.00 200,000.00
СРЕДСТВА НАФТНЕ РЕНТЕ

92 463 Трансфер средстава нафтне ренте 2,500,000.00 2,500,000.00
01 Извор финансирања за функцију 432

Приходи из буџета 2,500,000.00 2,500,000.00
1 1 Укуно функција 432: 2,500,000.00 2,500,000.00

110 СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
93 484 Сред.стал.буџ.рез.-и санац.штета од поплава 4,465,502.48 4,465,502.48
94 499 Издвајање у текућу буџетску резерву 1,261,896.21 1,261,896.21
95 472 Поклони за ђаке прваке ,вуковце и пакетићи 150,000.00 150,000.00

01 Извор финансирања за функцију 110
1 13 Средства из осталих извора 4,465,502.48

Приходи из буџета 1,411,896.21
1 Укуно функција 110: 1,411,896.21 4,465,502.48 5,877,398.69

^ 1 8 _ 840 ОСТАЛА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
96 481 Дотација невладиним организацијама 1,639,200.00 1,639,200.00

Општ. Ват. Савез 300,000.00
СУБНОР 56,000.00
Међуопштинска организација слепих 44,000.00
Међуопштинска орга. глувих и наглувих 32,000.00
Удружење дистрофичара 48,000.00
Удружење параплегичара 41,600.00
Удружење пензионера 48,000.00
Међуоп.органи. Цивил. инвалида рата 24,000.00
Удружење хранитељица Александрово 40,000.00
Удр. ратних добров.,1912-1918 В.Степа 169,600.00
Удружење Рома 300,000.00
Мрежа канцеларија за инклузију Рома 4,000,000.00 4,000,000.00
Удружење гастронома Нова Црња 56,000.00
Актив жена општине 200,000.00
Удружење предузетника 50,000.00
Остала удружења 230,000.00

01 Извор финансирања за функцију 110
13 Средства из осталих извора 4,000,000.00 4,000,000.00

Приходи из буџета 1,639,200.00 1,639,200.00
Укуно функција 110: 1,639,200.00 4,000,000.00 5,639,200.00

134,353,979.00 42,957,215.98 177,311,194.98

III. ИЗВРШ ЕЊ Е БУЏЕТА

Члан 6.
За извршење одлуке о буџету одговоран је председник општине Нова Црња.



Наредбодавац за извршење одлуке буџету општине за 2010.годину је председник 
општине или лице кога он овласти.

Председник општине подноси извештај Скупштини општине о реализацији 
Одлуке о буџету и коришћењу сталне и текуће буџетске резерве два пута годиншње.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом је начелник 
општине из раздела 3. ове Одлуке.

Члан 7.
Распоред остварених прихода врши се по тромесечним плановима, које доноси 

надлежни орган за финансије.
Корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама прописаних квота 

за свако тромесечје.
У разделу 1 и 2 распоређене апропијације планом општине - Извршни и 

закондавни органи за функцију 110 , председник општине Нова Црња доноси решење за 
коришћење средстава уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и 
контролисану од стране одговорног лица задуженог у Служби за скупштинске и 
општинске послове.

У разделу 4. рарпоређена апропријације планом општине - трансфер средстава 
основном образовању -функција 912 - за коришћење средстава одговара Шеф одељења за 
друштвене делатности. Финансирање плата васпитача у предшколским установама који раде 
са припремном групом пред полазак у основну школу финансираће се средствима из буџета 
Републике Србије(МВОП) док се плате васпитача који раде са осталим групама финансирају у 
целости из буџета општине.

У разделу 11 Функција 110 Финансирање политичких странака, распоред по овој 
позицији извршиће председник општине доношењем Решења.

У разделу 12 функција 620 Позиција-трансфер месног самодоприноса врши се пренос 
средстава на основу захтева месних заједница,за апропријацију- Дотације месним 
заједницама, председник општине доноси решење о распореду средстава Месним 
заједницама.

У разделу 13.1 функција 620 фонд за локалне путеве- директор фонда је дужан у складу 
са својим програмом и планом да користи средства фонда и одговара скупштини и 
председнику општине за свој рад.

У разделу 13.3 функција 560 Еколошки фонд се финасира из средстава трансфера 
Накнаде за заштиту животне средине. Председник фонда је одговоран за пренос средстава и 
коришћење средстава фонда председнику општине и скупштини општине.

У разделу 16 функција 463 -средства нафтне ренте-за распоред ових средстава 
врши председник општине на основу решења које он доноси.

Члан 8.
Корисник средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за 

намене за које су им та средства одобрена и пренета.
Члан 9.

На терет буџетских средстава корисник може преузети обавезе само до износа одобрене 
апропријације у Одлуци о буџету за период од годину дана.

Члан 10.
Председник општине може извршити измену распоређених средстава за поједине 

намене највише до 5% од вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Члан 11.
Буџетски корисници су дужни да назахтев Одељења за финансије и буџет ставе на 

увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу 
прихода и извршења расхода у одређеном периоду, који одреди финансијска служба.

Члан 12.
Председник општине је обавезан да најмање два пута годишње поднесе извештај 

скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету и то: о оствареним приходима и 
извршеним расходима по наменама и корисницима, као и о стању и коришчењу средстава 
сталне буџтске резерве као и текуће буџетске резерве.

Члан 13.



Ако се у току године приходи буџета смање, односно остварују се у мањем обиму од 
планираног, издаци буџета ће се извршити по приоритетима и то: обавезе утврђене законским 
прописима - на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 14.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини 

или претежно финансира из буџета, обрачунаће амортизацију средстава за рад у 2010.години 
на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средства остварених по 
основу донација.

Члан 15.
Средства која се 01.01.2010. године налазе на рачунима директних корисника 

средстава буџета усмеравају се на консолидовани рачун трезора општине.
Члан 16.

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

Члан17.
У случају недовољног прилива средстава буџета, за редовно измирење обавеза буџет 

може користити краткорочне позајмице.
Одлуку о коришћењу позајмице доноси председник општине.

Члан 18.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама /"Сл.гл.

РС" бр. 116/08.
Набавком мале вредности сматра се набавка чија је процењена вредност од 

290.000,00 динара до 2,900.000,00/Сл.гласник РС бр.116/08
Члан 19.

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2010. 
години користиће се у складу са Законом о приватизацији /'Сл.гл.РС'бр.38/01 и 18/03/

Члан 20.
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.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШ НЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
Корисници буџетских средстава, до 31.јануара 2010.године пренеће на рачун 

извршења буџета општине сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 
2009.години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине за
2009.годину.

Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине 

Нова Црња", а примењиваће се од 19.10.2010.године.

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине- 
Број: : II-06-13/2010-14 
Датум: 19.10.2010.
Н О В А Ц Р Њ A

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ

Милорад Васиљевић
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Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-1 
Дана: 19.10.2010.

144.На основу члана 32. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007) и члана 41. 
тачка 22. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 
9/2008), Скупштина општине Нова Црња, 
на седници одржаној дана 19.10.2010. 
године, донелаје следећи

ЗАКЉУЧАК 
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

САМОДОПРИНОСА 
И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ БОЛНИЦЕ

Члан 1.
Прихвата се Извештај о реализацији 

програма самодоприноса и инвестиционог 
програма изградње Нове болнице у 
Зрењанину из средстава самодоприноса за 
период 01.01.2010. -  30.06.2010. године.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО 
Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-2 
Дана: 19.10.2010.

145.На основу члана 22. став 1. 
Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Сл. гласник РС'', бр. 62/06) и члана 27. 
Статута Општине Нова Црња (''Службени 
лист општине Нова Црња'', бр. 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10.2010.године, 
утврдилаје

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ 

САМОДОПРИНОСА 
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РАДОЈЕВО

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких 

потреба и интереса грађана Месне 
заједнице Радојево, уводи се самодопринос 
у новцу за:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

финансирање редовне
делатности Месне заједнице 
поправка тротора и одржавање 
других јавних површина 
одржавање уличне расвете 
одржавање сеоског гробља 
одржавање сеоске каналске 
мреже
уређење озелењавање -  
пошумљавање јавних и других 
површина
уређење пољских и других 
некатегорисаних путева

8. финансирање -  дотације из 
области школства, културе и 
спорта

9. финансирање друштва без 
сопствених извора примања 
(ДВД и сл.)

10. друге активности и потребе у 
складу са програмом и одлукама 
Савета МЗ

Начин коришћења и трошења 
средстава самодоприноса за утврђене 
намене из предходног става,као и обим и 
приоритет његовог коришћења,утврђује 
Савет Месне заједнице Радојево.

Члан 2.
Месни самодопринос за МЗ 

Радојево уводи се за временски период од 
01.јануара 2011. године до 31.децембра 
2015. године, на територији Месне 
заједнице Радојево.

Члан 3.
Укупан износ самодоприноса за цео 

период за који се самодопринос уводи, 
износи 7.500.000,00 динара.

Ако се остваре средства од 
самодоприноса изнад или испод 
планираних, Савет МЗ ће вршити коректне
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измене намена предвиђених чланом 2. ове 
Одлуке.

Члан 4.
Самодопринос се плаћа по следећим 

стопама:
- 4% на нето зараде из радног односа
- 4% од самосталног обављања 

привредне и професионалне 
делатности, ауторских права и од 
зараде од привремене и 
професионалне делатности од 
сваког појединачно оствареног 
бруто-прихода

- 30 килограма пшенице прве класе 
по хектару, прерачунато и динарској 
противвредности за земљораднике

- свако домаћинство плаћа 
самодопринос за одржавање сеоског 
гробља у износу који одређује Савет 
МЗ.

Члан 5.
Обвезници плаћања 

самодоприноса су сви радни људи и 
грађани,пољопривредна и друга 
домаћинства ,као и правна и физичка 
лица чије је пребивалиште на подручју 
Месне заједнице Радојево и она правна 
и физичка лица која немају 
пребивалиште на територији Месне 
заједнице Радојево али на том подручју 
имају непокретну имовину .

Према могућностима осим 
самодоприносом средства ће се 
обезбеђивати и личним улагањима, 
донаторством, организовањем разних 
културних и спортских манифестација, 
издавањем пословног простора под закуп.

Члан 6.
Основицу за обрачун 

самодоприноса чине зараде (плате) 
запослених, приходи од пољопривреде и 
шумарства и приходи од самосталне 
делатности, на које се плаћа порез на 
доходак грађана у складу са законом који 
уређује порез на доходак грађана односно 
вредност имовине на коју се плаћа порез на 
имовину, у складу са законом који уређује 
порез на имовину.

Члан 7.

Грађани остварују надзор над 
наплатом и употребом средстава преко 
финансијког плана и завршног рачуна 
Месне заједнице Радојево.

Члан 8.
Ради увида грађана у прикупљање и 

трошење средстава од самодоприноса, 
Савет МЗ Радојево водиће евиденцију о 
томе и једном годишње ће обавештавати 
грађане.

Члан 9.
Од обавезе плћања самодоприноса 

ослобађају се пензије и инвалиднине као и 
примања и имовина који су Законом о 
порезу на доходак грађана изузети од 
опорезивања.

Пензионери могу добровољно 
уплаћивати самодопринос по основу 
пензија остварених у земљи и 
иностранству, на основу писане изјаве.

Члан 10.
За остваривање програма 

коришћења средстава самодоприноса 
одговоран је Савет МЗ Радојево. 
Наредбодавац исплате из средстава је 
председник Савета МЗ Радојево.

Члан 11.
У случају да се утврђени износ 

самодоприноса у члану 3. предлога Одлуке, 
наплати пре истека рока увођења 
самодоприноса, орган надлежан за 
остваривање програма коришћења 
средстава ће својом Одлуком обуставити 
даљу наплату самодоприноса.

Члан 12.
Одлуку о увођењу месног 

самодоприноса у Месној заједници 
Радојево објавити у ''Службеном листу 
општине Нова Црња'' након спроведеног 
поступка референдума.

Члан 13.
Предлог Одлуке о увођењу 

самодоприноса на територији Месне 
заједнице Радојево ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.
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Председник СО 

Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-3 
Дана: 19.10.2010.

146.На основу члана 22. став 1. 
Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Сл. гласник РС'', бр. 62/06) и члана 27. 
Статута Општине Нова Црња (''Службени 
лист општине Нова Црња'', бр. 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10. 2010.године, 
утврдилаје

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ 

САМОДОПРИНОСА 
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

СРПСКА ЦРЊА

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких 

потреба и интереса грађана Месне 
заједнице Српска Црња, уводи се 
самодопринос у новцу за:

-одржавање балон-хале 
-одржавање базена 
-изградњу нове и поправку 
постојеће путне мреже 
-реконструкција електричне мреже 
и одржавање уличне јавне расвете 
-изградња капела 
-уређење и одржавање месних 
гробаља
-изградња и поправка тротоара у 
насељу
-уређење, планско озелењавање и 
пошумљавање јавних и других 
површина
-дотације за финансирање 
спортских клубова, удружења 
грађана, хуманитарних и других 
организација

-уређење пољских и других 
некатегорисаних путева 
-одржавање Дома културе и зграде 
Месне заједнице Српска Црња 
-уређење рибњака Циглана 
-изградња летње позорнице 
-лични дохоци запослених у Месној 
заједници и набавка основних 
средстава за потребе Месне 
заједнице
-финансирање других потреба по 
одлуци Савета МЗ 

Начин коришћења и трошења 
средстава самодоприноса за утврђене 
намене из предходног става, као и обим и 
приоритет његовог коришћења, утврђује 
Савет Месне заједнице Српска Црња.

Члан 2.
Месни самодопринос за МЗ Српска 

Црња уводи се за временски период од 
01.јануара 2011. године до 31.децембра 
2015. године, на територији Месне 
заједнице Српска Црња.

Члан 3.
Укупан износ самодоприноса за цео 

период за који се самодопринос уводи, 
износи 25.000.000,00 динара.

Савет МЗ ће својом одлуком вршити 
ревалоризацију средстава самодоприноса, 
уколико се планирани годишњи износ 
самодоприноса оствари пре истека рока.

Члан 4.
Самодопринос се плаћа по следећим 

стопама:
- 4% на нето зараде из радног односа
- 4% на нето зараде од самосталног 

обављања занатске и друге 
привредне и професионалне 
делатности од сваког појединачно 
оствареног бруто прихода

- 25 килограма пшенице прве класе 
по катастарском јутру, прерачунато 
и динарској противвредности за 
земљораднике

- 4% на просечан нето лични доходак 
у привреди Општине Нова Црња за

грађане МЗ Српска Црња који се
налазе на привременом раду у
иностранству



Број 10 20.10.2010. “Сл.лист општине Нова Црња” Страна 421

- 2% од пензионера који дају лични 
пристанак

- свако домаћинство плаћа 
самодопринос за одржавање сеоског

гробља и покрића дела трошкова 
сахране (копање рака) у износу по 
одлуци Савета МЗ Српска Црња за 
сваку годину.

Члан 5.
Обвезници плаћања самодоприноса 

су сви пунолетни грађани чије је 
пребивалиште на подручју Месне заједнице 
Српска Црња и они пунолетни грађани који 
немају пребивалиште на територији Месне 
заједнице Српска Црња али на том подручју 
имају непокретну имовину .

Члан 6.
Основицу за обрачун самодоприноса 

чине зараде (плате) запослених, 
приходи од пољопривреде и шумарства и 
приходи од самосталне делатности, на које 
се плаћа порез на доходак грађана у складу 
са законом који уређује порез на доходак 
грађана односно вредност имовине на коју 
се плаћа порез на имовину, у складу са 
законом који уређује порез на имовину.

Члан 7.
Пензионери могу добровољно 

уплаћивати самодопринос по основу 
пензија остварених у земљи и 
иностранству, на основу писане изјаве.

Члан 8.
У погледу начина утврђивања 

самодоприноса, обрачунавања 
застарелости, наплате, рокова за плаћање, 
обрачуна камате и осталог што није 
посебно уређено овом одлуком, 
примењиваће се одредбе закона којим се 
уређује порески поступак и пореска 
администрација.

Члан 9.
Према могућностима осим 

самодоприносом средства ће се 
обезбеђивати и личним улагањима, 
донаторством, организовањем разних 
културних и спортских манифестација, 
издавањем пословног простора под закуп

као и личном одлуком пензионера да на 
пензије плаћају самодопринос.

Члан 10.
Савет Месне заједнице Српска 

Црња дужан је да најмање једном годишње 
информише грађане о остварењу и утрошку 
средстава самодоприноса.

Члан 11.
Новчана средства која се 

прикупљају на основу самодоприноса 
уплаћиваће се на жиро -  рачун МЗ Српска 
Црња 840-3370745-46.

Члан 12.
Стручне и административне послове 

врши служба МЗ Српска Црња а може их 
поверити другим организацијама.

Члан 13.
Одлуку о увођењу месног 

самодоприноса у Месној заједници Српска 
Црња објавити у ''Службеном листу 
општине Нова Црња'' након спроведеног 
поступка референдума.

Члан 14.
Предлог Одлуке о увођењу 

самодоприноса на територији Месне 
заједнице Српска Црња ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Нова Црња“.

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-4 
Дана: 19.10.2010.

147.На основу члана 22. став 1. 
Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Сл. гласник РС'', бр. 62/06) и члана 27. 
Статута Општине Нова Црња (''Службени 
лист општине Нова Црња'', бр. 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10.2010 .године, 
утврдилаје
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ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ 

САМОДОПРИНОСА 
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ВОЈВОДА

СТЕПА

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких 

потреба и интереса грађана Месне 
заједнице Војвода Степа, уводи се 
самодопринос у новцу за:

-финансирање редовне делатности 
Месне заједнице 
-одржавање уличне расвете 
-одржавање сеоског гробља и 
осталих јавних површина у селу 
-одржавање сеоске каналске мреже 
-финансирање -  дотације за 
институције школства, културе и 
спорта
-финансирање друштава без 
сопствених извора прихода 
-друге активности и потребе у 
складу са програмом.

Начин коришћења и трошења 
средстава самодоприноса за утврђене 
намене из предходног става,као и обим и 
приоритет његовог коришћења,утврђује 
Савет Месне заједнице Војвода Степа.

Члан 2.
Месни самодопринос за МЗ Војвода 

Степа уводи се за временски период од 
01.јануара 2011. године до 31 .децембра 
2015. године, на територији Месне 
заједнице Војвода Степа.

Члан 3.
Укупан износ самодоприноса за цео 

период за који се самодопринос уводи, 
износи 17.500.000,00 динара.

Ако се остваре средства од 
самодоприноса изнад или испод 
планираних,Савет Месне заједнице ће 
вршити коректне измене намена 
предвиђених чланом 1.ове Одлуке.

Члан 4.
Самодопринос се плаћа по следећим

стопама:
4% на нето зараде из радног односа

- 4% од самосталног обављања 
привредне и професионалне 
делатности, ауторских права, 
патената и техничких унапређења и 
од зараде од привремене и 
професионалне делатности од 
сваког појединачно оствареног 
бруто прихода

- 30 килограма пшенице прве класе 
по катастарском јутру, прерачунато 
и динарској противвредности за 
земљораднике

Члан 5.
Обвезници плаћања самодоприноса 

су сви радни људи и грађани, 
пољопривредна и друга домаћинства 
,као и правна и физичка лица чије је 
пребивалиште на подручју Месне 
заједнице Војвода Степа и она правна и 
физичка лица која немају пребивалиште 
на територији Месне заједнице Војвода 
Степа али на том подручју имају 
непокретну имовину .

Члан 6.
Основицу за обрачун 

самодоприноса чине зараде (плате) 
запослених, приходи од пољопривреде 
и шумарства и приходи од самосталне 
делатности, на које се плаћа порез на 
доходак граћана у складу са законом 
који уређује порез на доходак грађана 
односно вредност имовине на коју се 
плаћа порез на имовину, у складу са 
законом који уређује порез на имовину.

Члан 7.
У погледу начина утврђивања 

самодоприноса, обрачунавања 
застарелости, наплате, рокова за 
плаћање, обрачуна камате и осталог 
што није посебно уређено овом 
одлуком, примењиваће се одредбе 
закона којим се уређује порески 
поступак и пореска администрација.

Члан 8.
Грађани остварују надзор над 

наплатом и употребом средстава преко 
финансијког плана и завршног рачуна 
Месне заједнице Војвода Степа.
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Члан 9.
Од обавезе плаћања самодоприноса 

ослобађају се пензије и инвалиднине као и 
примања и имовина који су Законом о 
порезу на доходак грађана (''Сл. гласник 
РС'', бр. 24/01), изузети од опорезивања.

Пензионери могу самостално 
уплаћивати самодопринос по основу 
пензија остварених у земљи и 
иностранству, на основу писане изјаве.

Члан 10.
За остваривање програма 

коришћења средстава самодоприноса, 
одговоран је Савет Месне заједнице 
Војвода Степа.

Члан 11.
Савет Месне заједнице Војвода 

Степа дужан је да сваких 6 месеци 
информише грађане о остварењу и утрошку 
средстава самодоприноса.

Наредбодавац исплате из средстава 
самодоприноса је председник Савета МЗ 
Војвода Степа.

Члан 12.
Одлуку о увођењу самодоприноса 

доносе грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју МЗ Војвода 
Степа, као и грађани који немају 
пребивалиште и изборно право на подручју 
МЗ Војвода Степа, ако на подручју МЗ 
Војвода Степа имају непокретну имовину а 
средствима из самодоприноса се 
побољшавају услови за коришћење те 
имовине.

Члан 13.
У случају да се утврђени износ 

самодоприноса у члану 3. предлога Одлуке, 
наплати пре истека рока увођења 
самодоприноса, орган надлежан за 
остваривање програма коришћења 
средстава ће својом Одлуком обуставити 
даљу наплату самодоприноса.

Члан 14.
Одлуку о увођењу месног 

самодоприноса у Месној заједници Војвода 
Степа објавити у ''Службеном листу 
општине Нова Црња'' након спроведеног 
поступка референдума.

Члан 15.
Предлог Одлуке о увођењу 

самодоприноса на територији Месне 
заједнице Војвода Степа ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Нова Црња“.

Председник СО 

Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-5 
Дана: 19.10.2010.

148 .На основу члана 22. став 1. 
Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Сл. гласник РС'', бр. 62/06) и члана 27. 
Статута Општине Нова Црња (''Службени 
лист општине Нова Црња'', бр. 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10. 2010 .године, 
утврдилаје

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
O УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких 

потреба и интереса грађана Месне 
заједнице Нова Црња, уводи се 
самодопринос у новцу за следеће намене:

- финансирање редовне делатности 
Месне заједнице

- уређење депоније смећа и сточног
гробља

- одржавање уличне расвете
- одржавање сеоског гробља
- израда пројектне документације за

капеле
- учешће у изградњи капела на оба

гробља
- одржавање атарских путева
- одржавање уличне каналске мреже 

и ископање нове по потреби.
- ревитализација артерских бунара
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- финансирање-дотације за институције 
школства, културе и спорта

-финансирање цивилне организације
-  по њиховом плану и програму

- друге активности и потребе у 
складу са програмом Месне заједнице.

Начин коришћења и трошења 
средстава самодоприноса за утврђене 
намене из предходног става, као и обим и 
приоритет његовог коришћења, утврђује 
Савет Месне заједнице Нова Црња.

Члан 2.
Месни самодопринос за МЗ Нова 

Црња уводи се за временски период од
01.јануара 2011. године до 31.децембра 
2015. године, на територији Месне 
заједнице Нова Црња.

Члан 3.
Самодопринос се плаћа по стопама:

- 4% на нето зараде из радног односа
- 4% од самосталног обављања 

привредне и професионалне делатности, 
ауторских права и техничких унапређивања 
и од зараде од привремене
и професионалне делатности од сваког 
појединачно оствареног бруто прихода.

- 30 кг. пшенице прве класе по 1 кј. 
прерачунато у динарској противвредности 
за земљораднике.

Члан 4.
Основицу за обрачун самодоприноса 

чине зараде (плате) запослених, приходи од 
пољопривреде и шумарства и приходи од 
самосталне делатности, на које се плаћа 
порез на доходак грађана у складу са 
законом који уређује порез на доходак 
грађана односно вредност имовине на коју 
се плаћа порез на имовину, у складу са 
законом који уређује порез на имовину.

Члан 5.
Обвезници плаћања месног 

самодоприноса:
- Сви пунолетни грађани који имају 

бирачко право,
- Сви пунолетни грађани који немају 

пребивалиште на територији Месне 
заједнице Нова Црња али имају непокретну

имовину не територији Месне заједнице 
Нова Црња.

Члан 6.
Од обавезе плаћања месног самодоприноса 

ослобађају се:
- Пензије и инвалиднине.

Члан 7.
Остали начини обезбеђивања 

средстава:
- Личним улагањима, донаторством, 

личном одлуком пензионера да плаћа 
самодопринос.

-Организовањем разних културних- 
спортских и других манифестација.

Члан 8.
Укупан планиран износ месног 

самодоприноса за период за који се уводи 
износи 15.000.000,00 динара .

Ако се остваре средства од 
самодоприноса изнад или испод 
планираних, Савет Месне заједнице ће 
вршити коректне измене намена 
предвиђених тачком 1. ове Одлуке.

Грађани остварују надзор над 
наплатом и употребом средстава преко 
финансијког плана и завршног рачуна 
Месне заједнице Нова Црња.

Члан 9.
Одлуку о увођењу месног 

самодоприноса у Месној заједници Нова 
Црња објавити у ''Службеном листу 
општине Нова Црња'' након спроведеног 
поступка референдума.

Члан 10.
Предлог Одлуке о увођењу 

самодоприноса на територији Месне 
заједнице Нова Црња ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО 
Милорад Васиљевић
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Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-6 
Дана: 19.10.2010.

149.На основу члана 22. став 1. 
Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Сл. гласник РС'', бр. 62/06) и члана 27. 
Статута Општине Нова Црња (''Службени 
лист општине Нова Црња'', бр. 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10.2010.године, 
утврдилаје

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ 

САМОДОПРИНОСА 
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ТОБА

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких 

потреба и интереса грађана Месне 
заједнице Тоба, уводи се самодопринос у 
новцу за:

-одржавање уличне расвете 
-одржавање објеката које користи 
МЗ Тоба
-учешће у финансирању рада 
Уговорне поште 23222 Тоба 
-зараде запослених у МЗ Тоба 
-дотације удружењима грађана са 
територије МЗ Тоба

Начин коришћења и трошења 
средстава самодоприноса за утврђене 
намене из предходног става, као и обим и 
приоритет његовог коришћења, утврђује 
Савет Месне заједнице Тоба.

Члан 2.
Месни самодопринос за МЗ Тоба 

уводи се за временски период од 01.јануара 
2011. године до 31.децембра 2015. године, 
на територији Месне заједнице Тоба.

Члан 3.
Укупан износ самодоприноса за цео 

период за који се самодопринос уводи, 
износи 3.000.000,00 динара.

Средства остварена преко планираног 
укупног износа биће враћена обвезницима 
самодоприноса.

Члан 4.
Самодопринос се плаћа по следећим 

стопама:
- 4% на нето зараде из радног односа
- 4% на приход -  доходак од 

самосталних делатности
- 25 килограма пшенице прве класе 

по катастарском јутру, прерачунато 
и динарској противвредности за 
земљораднике

Члан 5.
Обвезници плаћања самодоприноса 

су сви пунолетни грађани, чије је 
пребивалиште на подручју Месне заједнице 
Тоба и пунолетни грађани који немају 
пребивалиште на територији Месне 
заједнице Тоба али на том подручју имају 
непокретну имовину .

Пензионери могу добровољно 
уплаћивати самодопринос по основу 
пензија остварених у земљи и 
иностранству, на основу писане изјаве.

Члан 6.
Основицу за обрачун 

самодоприноса чине зараде (плате) 
запослених, приходи од пољопривреде и 
шумарства и приходи од самосталне 
делатности, на које се плаћа порез на 
доходак грађана у складу са законом који 
уређује порез на доходак грађана односно 
вредност имовине на коју се плаћа порез на 
имовину, у складу са законом који уређује 
порез на имовину.

Члан 7.
Самодопринос из зарада обрачунава 

и наплаћује исплатилац зарада 
приликом исплате сваке зараде а 
самодопринос који плаћају власници 
пољопривредног земљишта и грађани 
који самостално обављају делатност 
личним радом, средствима у својини 
грађана и самодопринос који се 
утврђује на основу имовине и 
имовинских права утврђује и наплаћује 
Општина Нова Црња -  Општинска
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управа -Одсек за утврђивање и 
наплату јавних прихода.

У погледу начина утврђивања 
самодоприноса, обрачунавања 
застарелости,наплате, рокова за 
плаћање, обрачуна камате и осталог 
што није посебно уређено овом 
одлуком, примењиваће се одредбе 
закона којим се уређује порески 
поступак и пореска администрација.

Члан 8.
Ради увида грађана у прикупљање и 

трошење средстава од самодоприноса, 
Савет МЗ Тоба водиће евиденцију о томе и 
на сваких 6 месеци ће обавештавати 
грађане.

Члан 9.
Одлуку о увођењу месног 

самодоприноса у Месној заједници Тоба 
објавити у ''Службеном листу општине 
Нова Црња'' након спроведеног поступка 
референдума.

Члан 10.
Предлог Одлуке о увођењу 

самодоприноса на територији Месне 
заједнице Тоба ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-7 
Дана: 19.10.2010.

150.На основу члана 2. став 1. и 
члана 10. Закона о референдуму и народној 
иницијативи („Службени гласник РС“ број 
48/94 и 11/98), члана 32. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007) и Иницијативе Савета 
Месне заједнице Српска Црња, Тоба, 
Радојево, Нова Црња и Војвода Степа - за 
увођење месног самодоприноса, Скупштина 
општине Нова Црња, на седници одржаној 
дана 19.10.2010. године, доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ 
РЕФЕРЕНДУМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
СРПСКА ЦРЊА, ТОБА, РАДОЈЕВО, 
НОВА ЦРЊА И ВОЈВОДА СТЕПА

Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 

подручје Месне заједнице Српска Црња, 
Тоба, Радојево, Нова Црња и Војвода Степа, 
ради изјашњавања грађана о Предлогу 
Одлуке о увођењу самодоприноса на 
територијама наведених месних заједница, 
за период од 01.јануара 2011. године до 
31.децембра 2015. године.

Референдум ће се одржати дана 11. 
и 12. децембра 2010. године, у времену од 
7,00 часова до 20,00 часова у просторијама 
месних заједница.

Члан 2.
Органи за спровођење референдума 

су: Комисије за спровођење референдума (у 
даљем тексту: Комисија) и гласачки одбори.

Комисије образује Скупштина 
општине посебним решењима.

Задатак Комисије је да обавља 
следеће послове:

-стара се о законитом спровођењу 
референдума,

-стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење референдума,

-прописује обрасце за спровођење 
референдума,

-утврђује и проглашава резултате 
референдума,

-подноси извештај Скупштини 
општине о спроведеном референдуму, 

-припрема гласачке листиће 
-образује гласачке одборе 
-одређује гласачка места 
-обавља и друге послове у складу са 

Законом

Члан 3.
Гласачки одбор руководи гласањем 

на гласачком месту, обезбеђује правилност 
и тајност гласања и утврђује резултате 
гласања на гласачком месту, у складу са 
упутствима Комисије.

Члан 4.
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Општинска управа Нова Црња 
сачиниће списак грађана који имају право 
изјашњавања на референдуму а немају 
пребивалиште на подручју за које се 
спроводи референдум, на начин утврђен 
прописима о изборима.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Нова Црња“

Председник СО 
Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-8 
Дана: 19.10.2010.

151.На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007) и члана 13. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 
11/98), Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10.2010. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

ЗА УВОђЕЊЕ САМОДОПРИНОСА У 
МЗ РАДОЈЕВО

Члан 1.
За спровођење референдума ради 

непосредног изјашњавања грађана о 
увођењу самодоприноса на територији 
Месне заједнице Радојево, у периоду од
01.јануара 2011. године до 31 .децембра 
2015. године, образује се комисија у 
следећем саставу:

- председник: Нада Јеремић
- члан: Драган Ђулвезан
- члан: Жељко Ристин

Члан 2.
Комисија за спровођење референдума 

обавља следеће послове:

1.)стара се о законитом спровођењу 
референдума
2.)стара се о обезбеђивању материјала 
за спровођење референдума
3.)прописује обрасце за спровођење 
референдума
4.)утврђује и проглашава укупне 
резултате референдума
5.)обавља и друге послове одређене 
Законом о референдуму и народној 
иницијативи и Одлуком СО о 
расписивању референдума

Члан 3.
Комисија за спровођење референдума 

образована овим решењем образоваће 
гласачке одборе који ће руководити 
гласањем на гласачким местима, 
обезбеђивати правилност и тајност гласања 
и утврђивати резултате гласања на 
гласачким местима, у складу са упутствима 
комисије за спровођење референдума.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-9 
Дана: 19.10.2010.

152.На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007) и члана 13. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 
11/98), Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10.2010. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

ЗА УВОђЕЊЕ САМОДОПРИНОСА У 
МЗ СРПСКА ЦРЊА
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Члан 1.
За спровођење референдума ради 

непосредног изјашњавања грађана о 
увођењу самодоприноса на територији 
Месне заједнице Српска Црња, у периоду 
од 01.јануара 2011. године до 31.децембра 
2015. године, образује се комисија у 
следећем саставу:

- председник: Миле Рајић
- члан: Владан Радин
- члан: Жарко Петров

Члан 2.
Комисија за спровођење референдума 

обавља следеће послове:
1. стара се о законитом спровођењу 
референдума
2.)стара се о обезбеђивању материјала 
за спровођење референдума
3.)прописује обрасце за спровођење 
референдума
4.)утврђује и проглашава укупне 
резултате референдума
5.)обавља и друге послове одређене 
Законом о референдуму и народној 
иницијативи и Одлуком СО о 
расписивању референдума

Члан 3.
Комисија за спровођење референдума 

образована овим решењем образоваће 
гласачке одборе који ће руководити 
гласањем на гласачким местима, 
обезбеђивати правилност и тајност гласања 
и утврђивати резултате гласања на 
гласачким местима, у складу са упутствима 
комисије за спровођење референдума.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-10 
Дана: 19.10.2010.

153.На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007) и члана 13. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 
11/98), Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10.2010. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

ЗА УВОђЕЊЕ САМОДОПРИНОСА У 
МЗ ВОЈВОДА СТЕПА

Члан 1.
За спровођење референдума ради 

непосредног изјашњавања грађана о 
увођењу самодоприноса на територији 
Месне заједнице Војвода Степа, у периоду 
од 01.јануара 2011. године до 31.децембра 
2015. године, образује се комисија у 
следећем саставу:

- председник: Неђељко Лучић
- члан: Сава Обрадовић
- члан: Милан Перић

Члан 2.
Комисија за спровођење референдума 

обавља следеће послове:
1.) стара се о законитом спровођењу

референдума
2.)стара се о обезбеђивању материјала 
за спровођење референдума
3.)прописује обрасце за спровођење 
референдума
4.)утврђује и проглашава укупне 
резултате референдума
5.)обавља и друге послове одређене 
Законом о референдуму и народној 
иницијативи и Одлуком СО о 
расписивању референдума

Члан 3.
Комисија за спровођење референдума 

образована овим решењем образоваће 
гласачке одборе који ће руководити 
гласањем на гласачким местима, 
обезбеђивати правилност и тајност гласања 
и утврђивати резултате гласања на 
гласачким местима, у складу са упутствима 
комисије за спровођење референдума.

Члан 4.
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Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-11 
Дана: 19.10.2010.

154.На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007) и члана 13. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 
11/98), Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10.2010. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

ЗА УВОђЕЊЕ САМОДОПРИНОСА У 
МЗ НОВА ЦРЊА

Члан 1.
За спровођење референдума ради 

непосредног изјашњавања грађана о 
увођењу самодоприноса на територији 
Месне заједнице Нова Црња, у периоду од 
01.јануара 2011. године до 31 .децембра 
2015. године, образује се комисија у 
следећем саставу:

- председник: Атила Јухас
- члан: Ходи Ервин
- члан: Милан Крстовић

Члан 2.
Комисија за спровођење референдума 

обавља следеће послове:
2.) стара се о законитом спровођењу

референдума
2.)стара се о обезбеђивању материјала 
за спровођење референдума
3.)прописује обрасце за спровођење 
референдума
4.)утврђује и проглашава укупне 
резултате референдума

5.)обавља и друге послове одређене 
Законом о референдуму и народној 
иницијативи и Одлуком СО о 
расписивању референдума

Члан 3.
Комисија за спровођење референдума 

образована овим решењем образоваће 
гласачке одборе који ће руководити 
гласањем на гласачким местима, 
обезбеђивати правилност и тајност гласања 
и утврђивати резултате гласања на 
гласачким местима, у складу са упутствима 
комисије за спровођење референдума.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-12 
Дана: 19.10.2010.

155.На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007) и члана 13. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 
11/98), Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10.2010. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

ЗА УВОђЕЊЕ САМОДОПРИНОСА У 
МЗ ТОБА

Члан 1.
За спровођење референдума ради 

непосредног изјашњавања грађана о 
увођењу самодоприноса на територији 
Месне заједнице Тоба, у периоду од
01.јануара 2011. године до 31.децембра 
2015. године, образује се комисија у 
следећем саставу:
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- председник: Балаж Деже
- члан: Ердег Андраш
- члан: Шипош Лајош

Члан 2.
Комисија за спровођење референдума 

обавља следеће послове:
1.)стара се о законитом спровођењу 
референдума
2.)стара се о обезбеђивању материјала 
за спровођење референдума
3.)прописује обрасце за спровођење 
референдума
4.)утврђује и проглашава укупне 
резултате референдума
5.)обавља и друге послове одређене 
Законом о референдуму и народној 
иницијативи и Одлуком СО о 
расписивању референдума

Члан 3.
Комисија за спровођење референдума 

образована овим решењем образоваће 
гласачке одборе који ће руководити 
гласањем на гласачким местима, 
обезбеђивати правилност и тајност гласања 
и утврђивати резултате гласања на 
гласачким местима, у складу са упутствима 
комисије за спровођење референдума.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Нова Црња“

Председник СО

Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-13 
Дана: 19.10.2010.

156.На основу члана 69б ставова 1. 
и 2. Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана ("Сл. гласник РС", бр. 36/91, 79/91, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 
29/2001, 84/2004, 101/2005 - др. закон и 
115/2005) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона

о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС",бр.129/2007) , Скупштина општине 
Нова Црња, на седници одржаној дана
19.10.2010. год., доноси следеће

РЕШЕЊЕ 
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 се доноси на основу 
конкурса а по прибављеном мишљењу 
управног одбора Центра за социјални рад 
Нова Црња, број III 551-60/10-3 од
27.09.2010. године и сагласности 
Покрајинског секретаријата за социјалну 
политику и демографију.

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 
Нова Црња“ а примењује се од
14.10.2010.год.

Образложење
Решење као у изреци се доноси на 

основу члана 69б Закона о социјалној 
заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана.

Центар за социјални рад „Нова 
Црња“ у Новој Црњи, доставио је СО Нова 
Црња дана 28.09.2010. год. Мишљење 
Управног одбора своје установе којим се 
предлаже СО да донесе овакво решење.

Председник СО 

Милорад Васиљевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине-
Број: II-06-13/2010-15 
Дана: 19.10.2010

157.На основу члана 52. став 2. 
Закона о изменама и допунама Закона о 
попреском поступку и пореској 
администрацији ( „Службени гласник РС“ 
број 53/2010) члана 60. а у вези са чланом
6. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ( „Службени гласник РС“ број 
62/06) и члана 41. став 3. Статута општине 
Нова Црња („Сл.лист општине Нова Црња“ 
број 9/08), Скупштина општине Нова Црња 
на седници одржаној 19.10.2010. године, 
донелаје

О Д Л У К У 
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ 
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, 

обим и поступак отписа обрачунате и 
неплаћене камате на обавезе које су доспеле 
за плаћање до 31.12.2009. године (у даљем 
тексту камата) и камате на обавезе које су 
доспеле за плаћање по основу задужења у
2010. години, по основу локалних јавних 
прихода, и то:

• порез на имовину од правних лица
• порез на имовину од физичких лица
• локалних комуналних такси.

Члан 2.
Право на отпис камате на обавезе по 

основи изворних прихода из члана 1. ове 
Одлуке (у даљем тексту:обавезе) остварује 
се на основу захтева обвезника, односно 
лица одговорног за испуњење обавезе 
обвезника (у даљем тексту: подносилац 
захтева) који се подноси по испуњењу 
услова прописаних овим чланом, најкасније 
до 31.12.2010. године.

Уз захтев се подноси документација 
из које произилази да су испуњени 
прописани услови за отпис камате (доказ о 
уплати главног дуга по основу обавеза на

прописаним уплатним рачунима локалних 
јавних прихода).

Захтев се подноси за сваку врсту 
обавеза из члана 1. ове Одлуке, Општинској 
управи Нова Црња-Одељењу за финансије и 
буџет.

Отпис камате у складу са овом 
Одлуком , врши се подносиоцу захтева -  
резиденту Републике Србије, који је:

• на прописане уплатне рачуне 
локалних јавних прихода уплатио 
главни дуг по основу обавезе из 
члана 1. ове Одлуке за које се 
подноси захтева за отпис камате и 
споредна пореска давања по основи 
тих обавеза осим камате, доспелих 
за плаћање до 31.12.2010. године.

• На прописане уплатне рачуне 
локалних јавних прихода уплатио 
главни дуг по основу обавеза из 
члана 1. ове Одлуке за које се 
подноси захтев за отпис камате и 
споредна пореска давања по основу 
тих обавеза, доспелих за плаћање од
01.01.2010. године до 31.12.2010. 
године (обавезе за 2010. годину са 
припадајућом каматом).

Члан 3.
Подносиоцу захтева који је испунио 

услове из члана 2. ове Одлуке отписаће се 
камата по основу обавезе коју је уплатио, и 
то:

1) 100% камате, ако је уплату у 
складу са чланом 2. став 4. ове Одлуке 
извршио најкасније до 31.12.2010. године.

Члан 4.
Право на отпис камате утврђује се 

решењем Општинске управе -  Одељења за 
финансије и буџет, у складу са законом.

Одељење за финансије и буџет води 
евиденцију о остваривању права у складу са 
овом Одлуком и стара се о спровођењу ове 
Одлуке.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Нова Црња“.
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Председник СО 
Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-16 
Дана: 19.10.2010.

158.На основу члана 20. тачка 9. и 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007) и члана 41. тачка 7. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“ број 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10.2010. године, 
донелаје следећи

ЗАКЉУЧАК

О ПРИСТУПАЊУ ПРОЈЕКТУ 
ИЗГРАДЊЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Општина Нова Црња приступа 

пројекту Изградња соларне електране на 
територији општине Нова Црња у к.о. 
Молин.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 
Нова Црња“.

Председник СО 
Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-17 
Дана: 19.10.2010.

159.На основу члана 20. тачка 29. и 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007) и члана 41. тачка 7. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“ број 9/2008), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 19.10.2010.године, 
донелаје следећи

ЗАКЉУЧАК 
О ПРИСТУПАЊУ ПРОЈЕКТУ 

ДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ 

ПОТРЕБАМА И 
СМАЊЕНОМ СПОСОБНОШЋУ

Члан 1.
Општина Нова Црња приступа 

пројекту Дневни боравак за децу са 
посебним потребама и смањеном 
способношћу.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 
Нова Црња“.

Председник СО 
Милорад Васиљевић

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-13/2010-18 
Дана: 19.10.2010.

160.На основу члана 100. став 4. 
Закона о заштити животне средине ("Сл. 
гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009
- др. закон и 72/2009 - др. закон), члана 41. 
тачка 7. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 
9/2008) и прибављене сагласности 
Министарства заштите животне средине и 
просторног планирања, Скупштина 
општине Нова Црња, на седници одржаној 
дана 19.10.2010. године, донела је следећу

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА 
АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ И 

УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
Усваја се Програм активности 

заштите и унапређења животне средине 
општине Нова Црња за 2010. год., у тексту 
који је саставни део ове одлуке.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 
Нова Црња“.

Председник СО 
Милорад Васиљевић



ПРОГРАМ  АКТИВНОСТИ ЗАШ ТИТЕ Ж ИВОТНЕ СРЕДИ Н Е У О П Ш ТИНИ НОВА ЦРЊ А ЗА 2010. ГОДИНУ

Ред.
бр.

АКТИВОСТИ Носилац
активности

Средства Носилац
послова

Р о к

1. КСШ ТРОЛА , АНАЛИЗА И П РА Ћ ЕЊ Е КВАЛИТ]ЕТА Ж ИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1.1. В А З Д У Х

Контрола квалитета 
ваздуха у општини 

Нова Црња

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив. средине

Еколошки
фонд

Надлежне
овлашћене

институције
2010. година 
по потреби

1.2. Б У К А
Контрола нивоа буке у 

општини Нова Црња

- II - -II - - II - -II -

1.3. В О Д А
Контрола квалиттета 

воде незваничних 
купалишта

Месечни 
Извештај у 

Сезони 
Купања

1.4. А М Б Р О З И Ј А
Уништавање амброзије

Покрајински 
секретаријат 

за зжс 
Еколошки 

Фонд

Надлешне
овлашћене

институције

У сезони 
Јун -  октобар 

2010.

01.05. -  01. 10. 2010. г.
2. I I .  З А Ш Т И Т А  П Р И Р О Д Е  И  З1 А Ш Т И Ћ Е Н И Х  П Р И Р О Д Н И Х  Д О Б А Р А

2.1. Програм урееђења 
парка «Менош» у 

Српској Црњи

Одељење за 
привреду и заштиту 

жив. средине 
Еколошки 

фонд и Покрајински секретаријат зжс

Месна заједница Српска 
Црња

2010. год.



2.2. Заштита стабла «Софоре» у 
дворишту порте у Новој Црњи

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив. средине

Еколошки 
фонд и Покрајински 

секретаријат зжс

Одабрана
организација

2010. год.

2.3. Заштита групе 
стабала «копривића» у парку 

«Менош» у Српској Црњи

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив. средине

Еколошки 
фонд и Покрајински 

секретаријат зжс

Одабрана
организација

2010. год.

3. I I I .  ЗА Ш ТГ И Т А  И  У Н А П Р Е Ђ Е Њ Е  Ж И В О Т Н Е  С Р Е Д И Н [Е
3.1. Програми и пројекти 

заштите животне 
средине на те- 

риторији општине Нова Црња

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив. средине

Еколошки
фонд

Одабрана
организација

2010. год. по 
приоритетима

4. ОЗЕЛЕЊ АВАЊ Е
4.1. Програм заштите 

и развоја заштићених 
пориродних добара (поједина 

стабла, групе стабала 
дрвореда... )

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив. средине

Еколошки
фонд

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
животне 
средине

2010. год.

4.2. Реализација по 
фазама 

пројекат ветро- 
заштитног појаса 

шумска привред-на основа

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив. средине

Еколошки
фонд

покрајински фондови 
републички 

фондови

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
животне 
средине

2010. год.

5. УПРАВЉ АЊ Е ОТПАДОМ
5.1. План управљања 

Отпадом на подручју општине 
Нова Црња

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив. средине

Еколошки
фонд

Овлашћене
организације

2010. год.



6. IV . Е Д У К А Ц И ЈА , М А Н И Ф Е С Т А Ц И Ј Е , К О М У Н И К А Ц И Ј Е  С А  
Г Р А Ђ А Н И М

6.1. Едукација циљних група преко 
предаваца -  сарадња са НВО

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив. средине

Еколошки
фонд

НВО, овлашћене стручне 
организације међ.организац. 

Одељење запривреду и 
зашт. жив.сред.

2010. год.

6.2. Манифестације 
Дан планете земље 

Светски дан зжс 
Дан вода

Одељење за 
ппривреду и 

заштиту 
жив.сред.

Еколошки
фонд

Предшколске 
установе, школе и НВО

2010. год.

6.3. Штампање билтена. Календ. 
и пропаг.матер

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив.сред.

Еколошки
фонд

Стручна
организација

2010. год.

6.4. Организација из- 
ложби

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив.сред.

Еколошки
фонд

Стручна
организација

2010. год.

7. М Е Ђ У Р Е С О Р С К А  С А Р А Д Њ А  И  С А Р А Д Њ А  С А  Ј А В Н И М П Р Е Д У З Е Ћ И М А
7.1. Сарадња са: 

Мин. за зжс. 
Покр.секр.за зжш. 

Са јав.предузећ.

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив.сред.

Еколошки
фонд

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив.сред.

2010. год.

8. З Е Л Е Н И Л О



8.1. Пројекат озелењавања 
шумских пољозашт.појасева 
на подручју општине Нова 

Црња

Одељење за 
привреду и 

заштиту 
жив.сред.

Екол.фонд,Покр.сеекр.за зжс, 
Мин.за зжс. Мин.за пољ.и водоприв. 

Стручне организације 
Дугорочно

9. ОТПАД
9.1. Комунални отпад Праћење стања и преузимање обавеза надлежног органа у складу са законском регулативом

у функцији заштите животне средине

Рок: Дугорочно

9.2. Индустр.отпад
9.3. Опасан отпад
9.4. Кланични отпад
9.5. Амб.хем. препарата
9.6. Секунд. сировине
9.7. Орг.теч. отпад
9.8. Исплака (неадеекв. 

одложена)
9.9. Медицински отпад
10. ЗЕМ Љ И Ш ТЕ
10.1 Иновација података 

о стању и квалитету 
земљишног фонда

Праћење стања и преузимање обавеза надлежног органа у складу са законском регулативом
у функцији заштите животне средине

Рок: Дугорочно
11. АЛТЕРНАТИВНЕ ЕН ЕРГИ ЈЕ

V.
11.1 Г еотермалне воде Праћење стања и преузимање обавеза надлежног органа у складу са законском регулативом

у функцији заштите животне средине

Рок: Дугорочно



Број 10________ 20.10.2010._____ “Сл.лист општине Нова Црња” Страна 437

С а д р ж а ј : _________________________________________  Страна :______________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

143. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Нова Црња за 2010. 
годину................................................................................................................................................ 408
144. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији програма самодоприноса и 
инвестиционог програма изградње Нове болнице у Зрењанину за период 01.01.2010. -
30.06.2010.год..................................................................................................................................418
145. Предлог одлуке о увођењу месног самодоприноса за МЗ Радојево......................... 418
146. Предлог одлуке о увођењу месног самодоприноса за МЗ Српска Црња................ 420
147. Предлог одлуке о увођењу месног самодоприноса за МЗ Војвода Степа...............421
148. Предлог одлуке о увођењу месног самодоприноса за МЗ Нова Црња.....................423
149. Предлог одлуке о увођењу месног самодоприноса за МЗ Т об а ............................... 425
150. Одлука о расписивању референдума на територији месних заједница Радојево, 
Српска Црња, Војвода Степа, Нова Црња Тоба......................................................................426
151. Решење о именовању Комисије за спровођење референдума за увођење 
самодоприноса на територији МЗ Радојево............................................................................ 427
152. Решење о именовању Комисије за спровођење референдума за увођење 
самодоприноса на територији МЗ Српска Црња................................................................... 427
153. Решење о именовању Комисије за спровођење референдума за увођење 
самодоприноса на територији МЗ Војвода Степа.................................................................. 428
154. Решење о именовању Комисије за спровођење референдума за увођење 
самодоприноса на територији МЗ Нова Црња........................................................................429
155. Решење о именовању Комисије за спровођење референдума за увођење 
самодоприноса на територији МЗ Тоба....................................................................................429
156. Решења о именовању директора Центра за социјални рад „Нова Црња“ у Новој 
Црњи.................................................................................................................................................. 430
157. Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних 
прихода..............................................................................................................................................431
158. Одлука о приступању општине Нова Црња пројекту „Изградња соларне електране 
на територији општине Нова Црња у к.о. Молин.................................................................. 432
159. Одлуке о приступању општине Нова Црња пројекту „Дневни боравак за децу са 
посебним потребама и смањеном способношћу“...................................................................432
160. Одлука о усвајању Програма активности заштите и унапређења животне средине у 
општини Нова Црња за 2010. годину........................................................................................ 432
161. Програма активности заштите и унапређења животне средине у општини Нова 
Црња за 2010. годину.....................................................................................................................433

“Службени лист општине Нова Црња” издаје и штампа
орган управе општине Нова Црња, 23.218 Нова Црња,ЈНА број 110.
Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого.
Телефон број:815-031.
Жиро рачун број ; 840-494845-81 
/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/.
“Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби


