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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

БРОЈ: II-06-24/18-1 

ДАНА: 31.07.2018. 

Н О В А   Ц Р Њ А 

 

59.На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009 , 73/10 , 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16), и члана 32. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др. закон), 

и члана 41. Статута општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 9/08, 16/12 и 16/15) и 

Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2018. годину (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 26/2017) 

и Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2018. годину (Сл. лист 

Општине Нова Црња бр. 5/2018) а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Нова Црња 

на седници одржаној дана  31.07.2018. донела је 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2018. годину 

 

Члан 1.  

 

Одлука о буџету општине Нова Црња за 2018. годину, која је донета на седници Скупштине Нова 

Црња 21.12.2017. године и Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Нова Црња 

за 2018. годину од 08.05.2018. године мења се члан 1 и гласи: 

 

Укупни приходи буџета општине Нова Црња за 2018. годину износили су 515.802.024,00  динар. 

Након повећања непредвиђених прихода на основу капиталних и текућих трансфера од 

Републике Србије и АП Војводине, на основу ненаменских трансфера од Владе Републике 

Србије и непредвиђене рефундације трошкова по ИПА Пројектима укупна средства буџета сада 

износе 609.762.971,00 динара. 

 

Члан 2. 

 

У плану прихода буџета за 2018. годину мења се члан 7. на следећим позицијама: 

  

-   Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине 733151, утврђује се износ од 

16.000.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету 

за 2018. годину. 

 

 

 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXVII Нова Црња 31.07.2018. године Број: 15 
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- Текући наменски трансфери од Републике 733154, утврђује се износ од 7.760.000,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 600.000,00 динара 

- Текући наменски трансфери од АПВ 733156, утврђује се износ од 43.516.763,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 10.996.763,00 динара. 

- Капитални трансфери из буџета АПВ 733252, утврђује се износ од 113.263.558,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 109.263.558,00 динара. 

- Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 741520, утврђује се износ од 

29.280.947,00 динара, уместо досадашњег износа од 23.000.000,00 динара  

- Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 745150 - утврђује се износ од 

43.000.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 15.000.000,00 динара. 

 

 

Опис 
Економска 

класификација 
Буџет за 

2018.годину 

1 2 3 

I   ПРИХОДА И ПРИМАЊА     

Текући приходи   584,564,679.00 

1. Порески приходи 7 584,564,679.00 

1.1 Порез на доходак грађана 711 109,847,243.00 

1.2. Порез на фонд зарада 712 0.00 

1.3. Порез на имовину 713 77,600,000.00 

1.4. Порез на наслеђе и поклоне 7133 1,600,000.00 

1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134 13,000,000.00 

2. Непорески приходи     

2.1. Таксе     

2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 55,630,947.00 

2.1.2. Локалне административне таксе 7422 600,000.00 

2.1.3. Боравишна такса 714552 0.00 

2.2. Накнаде 7145,7415,7423 45,030,947.00 

2.3. Самодопринос 711180 13,000,000.00 

2.4. Донације и трансфери     

- Донације 732   

- Трансфери од другог нивоа власти 733 296,334,489.00 

2.4. Приходи настали употребом јавних средстава      

- Приходи од камате 7411 0.00 

- 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 

7415 34,030,947.00 

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

7421 7,000,000.00 

- 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 2,150,000.00 

- Приходи од концесионе накнаде у складу са законом 714563   

 Кап. доб. тран. од физ. лица у кор. општина 744 2,000.00 

2.7. Остали непорески приходи     

- Мешовити и неодређени приходи 745 43,000,000.00 

2.8. Примања од домаћих задуживања 
  

- Примања од задуживања од пословних банака у земљи 911 6.000.000,00 

Укупни изворни приходи за 2018. годину износе 590.564.679,00 динара, пренета средства из 

2017. године 19.198.292,00 динара, па укупни приходи буџета за 2018. годину износе 

609.762.971,00 динара. 
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Члан 3. 

 

Мења се члан 9. Одлуке о буџету и гласи: 

 

1. Функционална класификација 111 

 

- позиција 11 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 12.000.000,00 динара уместо 

износа од 8.000.000,00 динара. 

 

2. Функционална класификација 130 

 

- позиција 15 конто 414 – Социјална давања запосленима  – утврђује се износ од 510.000,00 

динара уместо износа од 450.000,00 динара. 

- позиција 16/1 конто 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – утврђује се 

износ од 630.000,00 динара уместо износа од 500.000,00 динара. 

- позиција 19 конто 423 – Услуге по уговору – утврђује се износ од 18.960.200,00 динара уместо 

износа од 11.239.200,00 динара. 

- позиција 20 конто 424 – Специјализоване услуге – утврђује се износ од 3.960.000,00 динара 

уместо износа од 3.460.000,00 динара. 

- позиција 21 конто 425 – Текуће поправке и одржавање – утврђује се износ од 14.500.000,00 

динара уместо износа од 8.500.000,00 динара. 

- позиција 22 конто 426 – Материјал – утврђује се износ од 10.000.000,00 динара уместо износа 

од 6.000.000,00 динара. 

- позиција 24 конто 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – утврђује се износ од 

400.000,00 динара уместо износа од 200.000,00 динара. 

- позиција 27 конто 512 – Машине и опрема – утврђује се износ од 4.000.000,00 динара уместо 

износа од 3.000.000,00 динара. 

 

3. Функционална класификација 160 

 

- позиција 32 конто 414 – Социјална давања запосленима – утврђује се износ од 200.000,00 

динара уместо износа од 130.000,00 динара. 

- позиција 33 конто 421 – Стални трошкови – утврђује се износ од 11.038.200,00 динара уместо 

износа од 11.049.200,00 динара. 

- позиција 36 конто 444 – Пратећи трошкови задуживања – утврђује се износ од 5.000,00 

динара отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2018. годину. 

 

4. Функционална класификација 160 

 

- позиција 58/1 конто 423 – Услуге по уговору - утврђује се износ од 300.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2018. годину. 

 

5. Функционална класификација 160 

 

- позиција 58/2 конто 423 – Услуге по уговору - утврђује се износ од 200.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2018. годину. 

- позиција 58/3 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 400.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2018. годину. 

 

6. Функционална класификација 130 

 

 - позиција 62/1 конто 425 – Текуће поправке и одржавање - утврђује се износ од 100.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2018. 

годину. 
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- позиција 62/2 конто 426 – Материјал - утврђује се износ од 100.000,00 динара, отвара се нова 

апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2018. годину. 

 

7. Функционална класификација 540 

 

 - позиција 63 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 6.300.000,00 динара, 

уместо износа од 6.000.000,00 динара. 

 

8. Функционална класификација 630 

 

 - позиција 67/1 конто 483 – Казне и пенали по решењу судова - утврђује се износ од 

120.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 

2018. годину. 

 

9. Функционална класификација 640 

 

- позиција 69 конто 423 – Услуге по уговору  - утврђује се износ од 600.000,00 динара, уместо 

износа од 500.000,00 динара. 

 

10. Функционална класификација 510 

 

- позиција 88 конто 423 – Услуге по уговору - утврђује се износ од 6.000.000,00 динара, уместо 

износа од 3.500.000,00 динара. 

 

11. Функционална класификација 912 

 

 - позиција 105/1 конто 423 – Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 75.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2018. 

годину. 

- позиција 105/2 конто 512 – Машине и опрема - утврђује се износ од 2.275.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2018. годину. 

 

12. Функционална класификација 060 

 

- позиција 112/1 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета - утврђује се износ од 

2.860.000,00 динара, уместо износа од 2.660.000,00 динара 

13. Функционална класификација 090 

 

- позиција 112/2 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета - утврђује се износ од 

2.000.000,00 динара, уместо износа од 1.900.000,00 динара 

 

14. Функционална класификација 060 

 

- позиција 112/3 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета - утврђује се износ од 

4.190.000,00 динара, уместо износа од 3.990.000,00 динара  

 

15. Функционална класификација 060 

 

- позиција 112/4 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета - утврђује се износ од 

2.800.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 

2018. годину. 

 

16. Функционална класификација 070 
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- позиција 112/5 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета - утврђује се износ од 

2.000.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 

2018. годину. 

 

17. Функционална класификација 070 

 

- позиција 112/6 конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета - утврђује се износ од 

2.750.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 

2018. годину. 

 

18. Функционална класификација 722 

 

- позиција 117 конто 423 – Услуге по уговору - утврђује се износ од 5.781.695,00 динара уместо 

износа од 4.736.065,00 динара. 

 

19. Функционална класификација 820 

 

- позиција 139 конто 425 – Текуће поправке и одржавање - утврђује се износ од 5.000,00 

динара уместо износа од 2.000,00 динара 

- позиција 146 конто 424 – Специјализоване услуге - утврђује се износ од 700.000,00 динара 

уместо износа од 429.000,00  динара. 

 

       

ОПШТИ ДЕО  -    ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ       353,907,597       #N/A      61,936,338           415,843,935       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ         46,508,440       #N/A                       -             46,508,440       

411 Плате и додаци запослених         36,584,320       #N/A                       -             36,584,320       

412 Социјални доприноси на терет послодавца           6,532,250       #N/A                       -               6,532,250       

413 Накнаде у натури (превоз)                51,870       #N/A                       -                    51,870       

414 Социјална давања запосленима              710,000       #N/A                       -                  710,000       

415 Накнаде за запослене           2,000,000       #N/A                       -               2,000,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи              630,000       #N/A                       -                  630,000       

417 Посланички додатак;                         -       #N/A                       -                              -       

418 Судијски додатак.                         -       #N/A                       -                              -       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА       188,204,368       #N/A      41,126,338           229,330,706       

421 Стални трошкови         26,245,800       #N/A                       -             26,245,800       

422 Трошкови путовања              273,911       #N/A                       -                  273,911       

423 Услуге по уговору         75,340,710       #N/A        7,338,458             82,679,168       

424 Специјализоване услуге         39,706,827       #N/A      19,640,000             59,346,827       

425 Текуће поправке и одржавање         28,063,120       #N/A      13,147,880             41,211,000       

426 Материјал         18,574,000       #N/A        1,000,000             19,574,000       

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                         -       #N/A                       -                              -       

431 Амортизација некретнина и опреме;                         -       #N/A                       -                              -       

432 Амортизација култивисане имовине;                         -       #N/A                       -                              -       

433 Употреба драгоцености;                         -       #N/A                       -                              -       

434 Употреба природне имовине;                         -       #N/A                       -                              -       

435 Амортизација нематеријалне имовине                         -       #N/A                       -                              -       

440 ОТПЛАТА КАМАТА           1,517,000       #N/A                       -               1,517,000       
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441 Отплата домаћих камата;           1,500,000       #N/A                       -               1,500,000       

442 Отплата страних камата;                         -       #N/A                       -                              -       

443 Отплата камата по гаранцијама                         -       #N/A                       -                              -       

444 Пратећи трошкови задуживања                17,000       #N/A                       -                    17,000       

450 СУБВЕНЦИЈЕ                         -       #N/A                       -                              -       

4511 

Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 
  #N/A                       -                              -       

4512 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 
                        -       #N/A                       -                              -       

452 

Субвенције приватним финансијским 

институцијама; 
                        -       #N/A                       -         

453 Субвенције јавним финансијским институцијама;                         -       #N/A                       -                              -       

454 Субвенције приватним предузећима                         -       #N/A                       -                              -       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ         59,030,989       #N/A                       -             59,030,989       

461 Донације страним владама                          -       #N/A                       -                              -       

462 Донације и дотације међународним организацијама                         -       #N/A                       -                              -       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти          43,400,489       #N/A                       -             43,400,489       

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти                          -       #N/A                       -                              -       

464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
        10,000,000       #N/A                       -             10,000,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери            5,630,500       #N/A                       -               5,630,500       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ         33,490,000       #N/A      20,810,000             54,300,000       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета         33,490,000       #N/A      20,810,000             54,300,000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ         22,617,500       #N/A                       -             22,617,500       

481 Дотације невладиним организацијама;         20,578,500       #N/A                       -             20,578,500       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;              437,000       #N/A                       -                  437,000       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова;           1,252,000       #N/A                       -               1,252,000       

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних 

узрока; 

                        -       #N/A                       -                              -       

485 

Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа; 
             350,000       #N/A                       -                  350,000       

489 

Расходи који се финансирају из средстава за 

реализацију националног инвестиционог плана 
                        -       #N/A                       -                              -       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА           2,539,300       #N/A                       -               2,539,300       

494 

Административни трансфери из буџета - Текући 

расходи 
                        -       #N/A                       -                              -       

495 

Административни трансфери из буџета - Издаци за 

нефинансијску имовину 
                        -       #N/A                       -                              -       

496 

Административни трансфери из буџета - Издаци за 

отплату главнице и набавку финансијске имовине 
                        -       #N/A                       -                              -       

499 

Административни трансфери из буџета - Средства 

резерве 
                        -       #N/A                       -                              -       

49911 Стална резерва              973,000       #N/A                       -                  973,000       

49912 Текућа резерва           1,566,300       #N/A                       -               1,566,300       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ         47,366,761       #N/A    121,802,275           169,169,036       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА         47,366,761       #N/A    121,802,275           169,169,036       

511 Зграде и грађевински објекти;         33,307,761       #N/A    119,862,275           153,170,036       

512 Машине и опрема;         13,138,000       #N/A        1,820,000             14,958,000       

513  Остале некретнине и опрема;              200,000       #N/A                       -                  200,000       

514 Култивисана имовина;                         -       #N/A                       -                              -       

515 Нематеријална имовина              721,000       #N/A           120,000                  841,000       

520 ЗАЛИХЕ                         -       #N/A                       -                              -       

521 Робне резерве;                         -       #N/A                       -                              -       

522 Залихе производње;                         -       #N/A                       -                              -       

523 Залихе робе за даљу продају                         -       #N/A                       -                              -       
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531 Драгоцености                         -       #N/A     

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА                         -       #N/A                       -                              -       

541 Земљиште;                         -       #N/A                          -       

542 Рудна богатства;                         -       #N/A                       -                              -       

543 Шуме и воде                         -       #N/A                       -                              -       

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а                         -       #N/A                       -                              -       

551 Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а                         -       #N/A                       -                              -       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ          24,750,000       #N/A                       -             24,750,000       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима          24,750,000       #N/A                       -             24,750,000       

612 Отплата главнице страним банкама                         -       #N/A                       -         

613 Отплата дуга по гаранцијама                         -       #N/A                       -         

614 Отплата домаћих камата                         -       #N/A     

620 Набавка финансијске имовине                         -       #N/A                       -                              -       

621 Набавка домаће фин. Имовине                         -       #N/A                       -                              -       

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ        426,024,358       #N/A    183,738,613           609,762,971       

    

           

426,024,358    

        

183,738,613  

         

609,762,971  

 

 

Укупни расходи за 2018. годину износе 609.762.971,00 динарa. 

 

Члан 4. 

 

Буџет за 2018.  годину састоји се од: 

- приходи и примања у износу од              609.762,971,00 динара 

- расходи и издаци у износу од                  609.762,971,00 динара 

- буџетски суфицит/дефицит у износу од                   0,00 динара 

 

 

Члан 5. 

 

Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2018. годину остају и 

даље на снази. 

 

Члан 6. 

 

Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2018. годину 

доставити Министарству финансија Републике Србије и исту објавити у службеном листу 

општине Нова Црња. 

 

 

 

         Председник СО 

         Даница Стричевић 
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Службени лист општине Нова Црња” 
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23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број:815-260. 

Жиро рачун број ; 840-494845-81 

/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/. 

“Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби 
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