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204.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. 

9/08, 16/12) Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана 31.10.2014.                                                                                                                                  

д о н о с и, 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  

                                ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2014.ГОДИНУ     
 

I. ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

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

763.852.451,00  динара. 

 

Изворних прихода у износу од ............................................... 721.646.396,49 динара 

Пренета средства из 2013. године............................................. 42.206.054,51динара  

 

У К У П Н О:.............................................................................. 763.852.451,00    динара  

         

       Члан 2. 

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

и примања : 

Опис 
Економска 

класификација 
Буџет за 

2014.годину 

1 2 3 

I   ПРИХОДА И ПРИМАЊА     

Текући приходи     

1. Порески приходи 7 721,646,396.49 

1.1 Порез на доходак грађана 711 129,400,000.00 

1.2. Порез на фонд зарада 712  

1.3. Порез на имовину 713 28,500,000.00 

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

1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134 10,000,000.00 

2. Непорески приходи     

2.1. Таксе     

2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 42,758,339.98 

2.1.2. Локалне административне таксе 7422 332,445.81 

2.1.3. Боравишна такса 714552  

2.2. Накнаде 7145,7415,7423 32,825,894.17 

2.3. Самодопринос 711180 23,400,000.00 

2.4. Донације и трансфери     

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Година XXIV Нова Црња 31.10.2014. године Број: 19 
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- Донације 732   

- Трансфери од другог нивоа власти 733 517,728,056.51 

2.4. Приходи настали употребом јавних средстава      

- Приходи од камате 7411 2,500,000.00 

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

7421 600,000.00 

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

7421   

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

7421   

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

    

- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 2,050,000.00 

- Приходи од концесионе накнаде у складу са законом 714563   

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

2.7. Остали непорески приходи     

- Мешовити и неодређени приходи 745 800,000.00 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 
године 

7721   

7. Примања од продаје нефинансијске имовине 812   

 

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

 

Опис 
Економска 

класификација 
Буџет за 

2014.годину 

1 2 3 

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     

Текући расходи: 4 375.297.547,25 

1. Расходи за запослене 41 54.831.523,00 

- Плате и додаци запослених 411 43.898.930,00 

- Социјални доприноси на терет послодавца 412 7.712.593,00 

- Накнаде у натури 413 204.000,00 

- Социјална давања запосленима 414 788.000,00 

- Накнаде трошкова за запослене 415 2.048.000,00 

- Награде запосленима и остали посебни расходи 416 180.000,00 

2. Коришћење услуга и роба 42 217.128.334,52 

- Стални трошкови 421 37.646.579,54 

- Трошкови путовања 422 1.347.000,00 

- Услуге по уговору 423 126.527.782,82 

- Одборнички додатак 423591 16.500.000,00 

- Специјализоване услуге 424 25.459.193,71 

- Текуће поправке и одржавање 425 10.937.839,89 

- Материјал 426 15.209.938,56 

3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 1.500.000,00 

- Отплата домаћих камата 441 700.000,00 

-Пратећи трошкови задужења 444 800.000,00 

4. Субвенције 45 22.500.000,00 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451 22.500.000,00 

- Капиталне субвенције 452  

- Текуће субвенције приватним предузећима 454  

5. Дотације и трансфери 46 43.039.692,59 

- Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 43.039.692,59 
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- Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632   

- Остале дотације и трансфери 465   

6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 12.769.288,89 

- Накнада за социјалну заштиту из буџета и подст. Запош. 472 12.769.288,89 

7. Остали расходи 48 22.904.353,34 

- Дотације невладиним организацијама 481 18.303.600,00 

- Порези, обавезне таксе и казне 482 2.631.000,00 

- Новчане казне и пенали по решењу судова 483 1.363.133,34 

- Накнада штете за повр. или штету наст. услед елементар. непогода 484 468.000,00 

- Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа 485 138.620,00 

8. Резерве 49 624.354,91 

- Средства резерве 499 624.354,91 

Издаци за нефинансијску имовину 5 385.854.903,75 

9. Основна средства 51 385.641.303,75 

- Зграде и грађевински објекти 511 377.073.263,18 

- Машине и опрема 512 8.165.440,57 

- Остале некретнине и опрема 513  

- Нематеријална имовина 515 402.600,00 

10. Залихе 52   

- Робне резерве 521   

11. Природна имовина 54 213.600,00 

- Земљиште 541 213.600,00 

 

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

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Економска 

класификација 
Износ 

1 2 4 

Нето финансирање     

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9   

Примања од задуживања 91   

Примања од домаћих задуж. (примљени кредити од домаћих банака) 911   

Примања од продаје финансијске имовине 92   

Примања од продаје домаће финансијске имовине 921   

Пренета неутрошена средства из ранијих година 321121   

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 2,700,000.00 

Отплата главнице 61 2,700,000.00 

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 2,700,000.00 

Набавка финансијске имовине 62   

Набавка домаће финансијске имовине 621   

Промена стања на рачуну     

(позитивна – повећање готовинских средстава     

Негативна – смањење готовинских средстава)     

 

                                 Члан 3. 

Средства  текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 2.400.000,00 динара. 

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за   које 

се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 

Председник општине , општинско веће,на предлог локалног органа управе надлежног за финансије,доноси решење о 

употреби средстава текуће буџетске резерве. 

 

Члан 3а. 

После члана 3 додаје се члан 3а који гласи: Распоред  пренетих наменских средстава из претходне године у износу од 

42.206.054,51 распоређује се на  следећи начин: 

У корист : 

          Позиција 42....................................................20.146,64  - Услуге по уговору 

          Позиција 43..................................................772.514,00  - Стручна пракса 
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          Позиција 47...................................................552.839,89 – Текуће одржавање објеката-Средства од закупа некретнина 

          Позиција 57................................................2.700.000,00 – Реконструкција улица у Војвода Степи 

          Позиција 60..................................................596.000,00  - Просторни план Општине 

          Позиција 66..................................................213.600,00  - Продаја неф. имовине-куповина земљишта 

          Позиција 67...............................................1.525.848,00  - Капитално одржавање водоторња 

          Позиција 108..................................................28.097,73  - Помоћ у кући за стара лица 

          Позиција 111.............................................5.354.044,39  - Закуп земљишта  

          Позиција 117.............................................6.946,176,68  - Фонд за заштиту животне средине 

          Позиција 122.............................................7.280.048,00  - Рекултивација напуштених копова 

          Позиција 124.............................................3.617.982,18  - Текући наменски трансфери-Летње одржавање путева 

          Позиција 125.............................................3.450.881,14  - Приходи од казни и прекршаја 

          Позиција 134................................................894.958,25  - Нафтна рента 

          Позиција 135 - 208....................................6.150.808,37  - Месни самодопринос 

          Позиција 139................................................175.000,00  - Добровољни трансфери грађана-МЗ Александрово 

          Позиција 182................................................870.918,08  - Капитални трансфери грађана-МЗ Војвода Степа 

          Позиција 212.............................................1.056.191,16  - Пројекти за избеглице 

 

                   Члан 4. 

      Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 600.000,00 динара и користе се у складу са 

чланом 70. Закона о буџетском систему. 

      Председник општине, општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије,доноси решење о 

употреби средстава сталне буџетске резерве.   

Члан 5. 

Издаци за капиталне пројекте су планирани за буџетску 2014. и наредне две године а који су исказани у Табели број 3: 
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СДК

220 Нова Црња Табела 3.

1,174,049,368 0 0 2,020,000 355,709,222 328,000,000 271,380,000 218,955,684

Прио 

ритет
Назив капиталног пројекта

Година 

почетка 

финансирања 

пројекта

Година 

завршетка 

финансира

ња пројекта

Укупна 

вредност 

пројекта

Реализовано 

до 2012.године

Обезбеђено у 

Буџету 2013

Процена 

извршења до 

краја 2013

2014 2015  2016 Након   2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Ојачање коловозне конструкције 

и санације Улица у насељеним 

местима општине Нова Црња-

Тоба

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

2 Изградња улица Железничка-

Александрово 2014 2014 42,568,219 42,568,219

3 Израда пројектно техничке 

докуменатције појачаног 

одржавања коловоза државног 

пута 1Б реда број 19 (бивши М7) 

кроз Срспску Црњу и главни 

пројекат теретне траке пред 

граничним прелазом и 

информативних табли у зони 

граничног прелаза

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

4 Бушење бунара и изградња 

постројења за производњу 

пијаће воде - Нова Црња

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

5 Изградња капеле у насељеном 

месту Нова Црња
2014 2014 5,817,600 5,817,600

6 Изградња капеле у насељеном 

месту Тоба 2014 2014 4,840,000 4,840,000

7  Бушење, опремање и 

повезивање у систем бунара у 

насељу Радојево и повезицање 

са водоводом у Српској Црњи

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

8 Изграња метрополитен мреже 

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

9 Унапређење енергетске 

ефикасности у О.Ш "Ђура 

Јакшић" Српска Црња - замена 

столарије

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

10 Изградња еко чесме на 

територији општине Нова црња
2014 2014 3,000,000 3,000,000

11 Унапређење енергетске 

ефикасности у О.Ш "Петефи 

Шандор" Нова Црња - замена 

столарије

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

12 Реконструкција дела дворишта и 

изградња спортских терена 

(кошаркашког и одбојкашког) са 

трибинама у Српској Црњи

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

13 Израда пројектно техничке 

документације за опремање 

индустријске зоне у Српској 

Црњи

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

14 Инфраструктурно опремање 

индистријске зоне у Српској 

Црњи

2014 2016 188,000,000 38,000,000 100,000,000 50,000,000

15 Изградња канализационе мреже 

у насељеном месту Српска Црња
2014 2016 705,744,577 90,093,849 200,000,000 200,000,000 215,650,727

16 Партнерно уређење комплекса 

спортске хале у Српској Црњи 2014 2014 2,575,000 2,575,000

17 Постављање ЛЕД расвете у свим 

насељеним местима општине 

Нова Црња
2014 2016 25,000,000 15,000,000 5,000,000 5,000,000

18 Изградња трансфер станице

2014 2014 5,000,000 7,000,000

19 Реконструкција улица у Војвода 

Степи 2013 2014 2,700,000 2,700,000

20 Рекултивација напуштених 

копова К.О Радојево и К.О Нова 

Црња
2014 2014 7,296,000 7,311,538

21 Реконструкција поткровља дома 

здравља - Српска Црња 2013 2014 6,162,300 6,162,300

22 Суфинансирање  изградње и 

реконструкције водних објеката у 

јавној својини (инвестиционо 

одржавање челичног 

слободностојећег водоторња 

200 м²

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

23 Агро парк (прехрамбено 

производни комлекс) 2014 2016 20,000,000 6,000,000 7,000,000 7,000,000

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 - 2016

Укупно сви пројекти:
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Члан 6. 

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

укупном износу од 355.709.222,01 динара.По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин: 

      - из текућих прихода буџета у износу од 1.900.000,00динара. 

     - суфинансирање из средстава буџета Републике Србије у износу од 353.809.222,01 динара. 

     - из средстава донација од међународних организација у износу од_______________динара. 

    За капиталне пројекте планирано је да се у 2015. Години обезбеде средства у буџету јединице локалне самоуправе у 

укупном износу од 328.000.000,00 динара.Планирана структура средстава из којих ће се обезбедити финансирање ових 

пројеката у 2015. години је следећа : 

      - текући приходи буџета у износу од 32.800.000,00динара, 

      - средства буџета републике Србије у износу од 295.200.000,00  динара, 

      - примања од задуживања у износу од _______________________динара. 

   У 2016. Години потребно је у буџету јединице локалне самоуправе за планиране капиталне пројекте обезбедити средства 

у укупном износу од 271.380.000,00 динара.Планирана структура извора средстава из којих ће се финансирати ови 

пројекти је следећа: 

      - средства из текућих прихода и примања буџета јединице локалне самоуправе од ___________динара. 

      - средства других нивоа власти  у износу од 271.380.000,00 динара. 

 

План финансирања појединачних пројеката – Табела 3а: 

СДК

220 Нова Црња Табела 3а

####
2,020,000 355,709,222 328,000,000 271,380,000 218,955,684

Р.бр.

Назив капиталног пројекта
Конто    3 

ниво
Опис конта Извор Опис извора Буџет 2013 2014 2015 2016 Након   2016

0 1 2 2a 3 3a 4 5 6 7 8

1

Ојачање коловозне конструкције и санације 

Улица у насељеним местима општине Нова 

Црња-Тоба
511

Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
33,278,437   

2

Изградња улица Железничка-

Александрово 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
42,568,219

3

Израда пројектно техничке 

докуменатције појачаног одржавања 

коловоза државног пута 1Б реда број 

19 (бивши М7) кроз Срспску Црњу и 

главни пројекат теретне траке пред 

граничним прелазом и информативних 

табли у зони граничног прелаза

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
3,353,724  

4

Бушење бунара и изградња постројења 

за производњу пијаће воде - Нова 

Црња

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
40,400,000

5

Изградња капеле у насељеном месту 

Нова Црња 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
5,817,600

6

Изградња капеле у насељеном месту 

Тоба 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
4,840,000

7

 Бушење, опремање и повезивање у систем 

бунара у насељу Радојево и повезицање са 

водоводом у Српској Црњи
511

Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
620,000 10,000,000 10,000,000 4,380,000

8

Изграња метрополитен мреже општине 

Нова Црња 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

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

9

Унапређење енергетске ефикасности у О.Ш 

"Ђура Јакшић" Српска Црња - замена столарије 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
9,000,000

10

Изградња еко чесме на територији општине 

Нова Црња 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
3,000,000

11

Унапређење енергетске ефикасности у О.Ш 

"Петефи Шандор" Нова Црња - замена 

столарије
511

Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
4,300,320

12

Реконструкција дела дворишта и 

изградња спортских терена 

(кошаркашког и одбојкашког) са 

трибинама у Српској Црњи

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
7,208,235

13

Израда пројектно техничке документације за 

опремање индустријске зоне у Српској Црњи 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
9,000,000

14

Инфраструктурно опремање индистријске зоне 

у Српској Црњи 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
38,000,000 100,000,000 50,000,000

15

Изградња канализационе мреже у насељеном 

месту Српска Црња 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
90,093,849 200,000,000 200,000,000 215,650,727

16

Партнерно уређење комплекса 

спортске хале у Српској Црњи 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
2,575,000

17

Постављање ЛЕД расвете у свим 

насељеним местима општине Нова 

Црња
511

Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
15,000,000 5,000,000 5,000,000

18

Изградња трансфер станице

511
Зграде и грађевински 

објекти
01 Приходи из буџета 7,000,000

19

Реконструкција улица у Војвода Степи

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
2,700,000

20

Рекултивација напуштених копова К.О 

Радојево и К.О Нова Црња
541 Земљиште 07

Донације од осталих 

нивоа власти
7,311,538

21

Реконструкција поткровља дома здравља - 

Српска Црња 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
6,162,300

22

Суфинансирање  изградње и реконструкције 

водних објеката у јавној својини 

(инвестиционо одржавање челичног 

слободностојећег водоторња 200 м²

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
6,100,000

23

Агро парк (прехрамбено производни комлекс)

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
6,000,000 7,000,000 7,000,000

Укупно сви пројекти:

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 - 2016
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СДК

220 Нова Црња Табела 3а

####
2,020,000 355,709,222 328,000,000 271,380,000 218,955,684

Р.бр.

Назив капиталног пројекта
Конто    3 

ниво
Опис конта Извор Опис извора Буџет 2013 2014 2015 2016 Након   2016

0 1 2 2a 3 3a 4 5 6 7 8

1

Ојачање коловозне конструкције и санације 

Улица у насељеним местима општине Нова 

Црња-Тоба
511

Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
33,278,437   

2

Изградња улица Железничка-

Александрово 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
42,568,219

3

Израда пројектно техничке 

докуменатције појачаног одржавања 

коловоза државног пута 1Б реда број 

19 (бивши М7) кроз Срспску Црњу и 

главни пројекат теретне траке пред 

граничним прелазом и информативних 

табли у зони граничног прелаза

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
3,353,724  

4

Бушење бунара и изградња постројења 

за производњу пијаће воде - Нова 

Црња

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
40,400,000

5

Изградња капеле у насељеном месту 

Нова Црња 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
5,817,600

6

Изградња капеле у насељеном месту 

Тоба 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
4,840,000

7

 Бушење, опремање и повезивање у систем 

бунара у насељу Радојево и повезицање са 

водоводом у Српској Црњи
511

Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
620,000 10,000,000 10,000,000 4,380,000

8

Изграња метрополитен мреже општине 

Нова Црња 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

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

9

Унапређење енергетске ефикасности у О.Ш 

"Ђура Јакшић" Српска Црња - замена столарије 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
9,000,000

10

Изградња еко чесме на територији општине 

Нова Црња 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
3,000,000

11

Унапређење енергетске ефикасности у О.Ш 

"Петефи Шандор" Нова Црња - замена 

столарије
511

Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
4,300,320

12

Реконструкција дела дворишта и 

изградња спортских терена 

(кошаркашког и одбојкашког) са 

трибинама у Српској Црњи

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
7,208,235

13

Израда пројектно техничке документације за 

опремање индустријске зоне у Српској Црњи 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
9,000,000

14

Инфраструктурно опремање индистријске зоне 

у Српској Црњи 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
38,000,000 100,000,000 50,000,000

15

Изградња канализационе мреже у насељеном 

месту Српска Црња 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
90,093,849 200,000,000 200,000,000 215,650,727

16

Партнерно уређење комплекса 

спортске хале у Српској Црњи 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
2,575,000

17

Постављање ЛЕД расвете у свим 

насељеним местима општине Нова 

Црња
511

Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
15,000,000 5,000,000 5,000,000

18

Изградња трансфер станице

511
Зграде и грађевински 

објекти
01 Приходи из буџета 7,000,000

19

Реконструкција улица у Војвода Степи

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
2,700,000

20

Рекултивација напуштених копова К.О 

Радојево и К.О Нова Црња
541 Земљиште 07

Донације од осталих 

нивоа власти
7,311,538

21

Реконструкција поткровља дома здравља - 

Српска Црња 511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
6,162,300

22

Суфинансирање  изградње и реконструкције 

водних објеката у јавној својини 

(инвестиционо одржавање челичног 

слободностојећег водоторња 200 м²

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
6,100,000

23

Агро парк (прехрамбено производни комлекс)

511
Зграде и грађевински 

објекти
07

Донације од осталих 

нивоа власти
6,000,000 7,000,000 7,000,000

Укупно сви пројекти:

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 - 2016

 
 

 

Члан 7. 

Приходи и примања буџета општине у укупном износу од  763.852.451,00 динара по врстама, односно економским 

класификацијама, утврђени су у следећим износима: 

 

 

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

класификација         

1 2 3 4 5 

          

321 Нераспоређен вишак из ранијих година       

711 Порез на доходак, добит и кап.добит       

711110 Порез на зараде 60,000,000.00   60,000,000.00 

711120 Порез на прих.од самостал.делатности 5,000,000.00   5,000,000.00 

711140 Порез на приход од имовине 29,500,000.00   29,500,000.00 

711140 Пор. На прих. Од давања у зак. Пок. Ствари      

711180 Самодопринос 23,400,000.00   23,400,000.00 

711190 Порез на друге приходе 11,500,000.00   11,500,000.00 

  Укупно 711 129,400,000.00   129,400,000.00 

712 Порез на фонд зарада       

712110 Порез на фонд зарада    

  Укупно 712    

713 Порез на имовину       

713120 Порез на имовину 17,500,000.00   17,500,000.00 

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

713420 Порез на капиталне трансакције 10,000,000.00   10,000,000.00 

713610 Порез на акције и удела      

  Укупно 713 28,500,000.00   28,500,000.00 

714 Порез на добра и услуге       

714440 Средства за противпожарну заштиту      

714510 Комуналне таксе на моторна возила 3,500,000.00   3,500,000.00 

714540 Нак.за кориш. добара од општег интереса      

714550 Боравишне таксе      

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

  Укупно 714 7,500,000.00   7,500,000.00 

716 Други порези       
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716111 Комунална такса на фирму 3,000,000.00   3,000,000.00 

  Укупно 716 3,000,000.00   3,000,000.00 

732 Текуће донац.од међун.организација       

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

  Укупно 732     

733 Трансфери од других нивоа власти       

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

733154 Тек. Нам. Трансфер од Републике   480,000.00 480,000.00 

733156 Текући наменски трансфери од АПВ    37,400,951.00 37,400,951.00 

733157 Текући трансфер од градова у корист н опш      

733158 Ненаменс. транс. из буџета АПВ у кор. опш  115,794,170.00  115,794,170.00 

733252 Капитал. Трансф. из буџета АПВ у кор. Опш   364,052,935.51 364,052,935.51 

  Укупно 733 115,794,170.00 401,933,886.51 517,728,056.51 

741 Приход од имовине       

741150 Камата на средства буџета општине 2,500,000.00   2,500,000.00 

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

741520 Накнада за коришћ.шумског и пољ.земљиш. 25,625,894.17   25,625,894.17 

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

  Укупно 741 29,325,894.17   29,325,894.17 

742 Приход од продаје добара и услуга       

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

742251 Општинске административне таксе 332,445.81   332,445.81 

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

  Укупно 742 2,932,445.81  2,932,445.81 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист     

743250 Приход од нов.каз.за привред. Преступ      

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

743350 Приход од нов.каз.за прек.у кор нивоа опш. 50,000.00   50,000.00 

743421 Приход од пенала      

  Укупно 743 2,050,000.00   2,050,000.00 

744 Капитални добровољни трансфери       

744251 Кап. доб. тран. од физ. лица у кор. општина 10,000.00   10,000.00 

744151 Текући добровољни транс. од физ.лица 400,000.00   400,000.00 

  Укупно 744 410,000.00   410,000.00 

745 Мешовити неодређени приходи       

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

  Укупно 745 800,000.00  800,000.00 

  УКУПНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 319,712,509.98 401,933,886.51 721,646,396.49 

321 Нераспоређен вишак из ранијих година       

321311 Нераспоређен вишак из ранијих година   42,206,054.51 42,206,054.51 

  УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 319,712,509.98 444,139,941.02 763,852,451.00 

     

Члан 8. 

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

 

 

  ОПШТИ ДЕО ЗА 2014.       

  Врста р а с х о д а сред.буџета из других при. укупно 

41 Расходи за запослене 54.831.523,00  54.831.523,00 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 43.898.930,00  43.898.930,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.712.593,00  7.712.593,00 

413 Накнаде у натури 204.000,00  204.000,00 

414 Социјална давања 788.000,00  788.000,00 

415 Накнада трошкова за запослене 2.048.000,00  2.048.000,00 

416 Награде и бонуси 180.000,00  180.000,00 

417 Посланички додатак      

42 Коришћење услуга и роба 162.763.085,69 54.365.248,83 217.128.334,52 
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421 Стални трошкови 30.700.402,86 6.946.176,68 37.646.579,54 

422 Тршкови путовања (дневнице) 1.347.000,00 0,00 1.347.000,00 

423 Услуге по уговору 91.507.501,82 35.020.281,00 126.527.782,82 

424 Специјализоване услуге 15.233.753,14 10.225.440,57 25.459.193,71 

425 Текуће поправке и одржавање 9.944.489,31 993.350,58 10.937.839,89 

426 Материјал 14.029.938,56 1.180.000,00 15.209.938,56 

43 Амортизација некретнина и опреме    

431 Амортизација некретнина и опреме      

44 Отплата камате 1.500.000,00   1.500.000,00 

441 Отплата камате домаћ.послов.банкама 700.000,00   700.000,00 

444 казне за кашњења 800.000,00  800.000,00 

45 Субвенције 12.500.000,00 10.000.000,00 22.500.000,00 

451 Капиталне субвенције 12.500.000,00 10.000.000,00 22.500.000,00 

452 Капиталне субвенције      

454 Текуће субвенције приватним предузећима      

46 Донације и трансфери 35.909.569,09 7.130.123,50 43.039.692,59 

463 Трансфери осталим нивоима власти 35.909.569,09 7.130.123,50 43.039.692,59 

464 Капиталне донације и трансфери    

47 Права из социјалног осигурања 10.205.000,00 2.564.288,89 12.769.288,89 

472 Накнаде за соц.заштиту из буџета и подст. Запош. 10.205.000,00 2.564.288,89 12.769.288,89 

48 Остали расходи 20.028.623,45 2.875.729,89 22.904.353,34 

481 Донације невладиним организацијама 15.427.870,11 2.875.729,89 18.303.600,00 

482 Порези и таксе 2.631.000,00  2.631.000,00 

483 Новчане казне по решењу судова 1.363.133,34  1.363.133,34 

484 Накн. штете за повр. или штету наст. усл елем. Неп. 468.000,00  468.000,00 

485 Накнада штете нанета од држ. Органа 138.620,00  138.620,00 

49 Резерве 624.354,91  624.354,91 

499 Средства резерве 624.354,91  624.354,91 

51 Основна средства 18.650.353,84 366.990.949,91 385.641.303,75 

511 Зграде и објекти 12.317.853,84 364.755.409,34 377.073.263,18 

512 Машине и опрема 6.000.000,00 2.165.440,57 8.165.440,57 

513 Остала основна средства      

515 Набавка књига 332.500,00 70.100,00 402.600,00 

54 Природна имовина  213.600,00 213.600,00 

541 Земљиште  213.600,00 213.600,00 

61 Отплата главнице 2.700.000,00   2.700.000,00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2.700.000,00   2.700.000,00 

                       Укупно 319.712.509,98 444.139.941,02 763.852.451,00 

 

 

II     ПОСЕБАН ДЕО 
   

Члан 9. 

        Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 763.852.451,00  динара, 

финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 9.  
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СРЕДСТВА  

БУЏЕТА ЗА 
2014.  

СРЕДСТВА 

ИЗ ОСТАЛИХ 
ИЗВОРА 

Укупно В  Р  С  Т  А     Р  А   С  Х  О  Д  А 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

                

    110     ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ       

                    

    1 411 Плате додаци и накнаде запослених 1,998,240.00   1,998,240.00 

    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 344,173.00   344,173.00 

      3   415 Накнаде трошкова за запослене      
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      4   422 Трошкови путовања       

    5 423 услуге по уговору-накнаде одборника и комисије 16,500,000.00   16,500,000.00 

      6   481 Дотације невладиним организ.-политичке странке 450,000.00   450,000.00 

        Извор финансирања за функцију 110       

      01 приходи из буџета 19,292,413.00     

          07 дотације осталих нивоа власти       

          13 Средства из осталих извора      

            укупно функција 110 19,292,413.00  19,292,413.00 

2 110       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

            ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ       

      7   411 Плате додаци и накнаде запослених 4,934,549.00   4,934,549.00 

      8   412 Социјални доприноси на терет послодавца 825,490.00   825,490.00 

      9   414 Социјална давања запосленима       

      10   415 Накнаде трошкова за запослене 50,000.00   50,000.00 

      11   422 Трошкови путовања (дневнице) 300,000.00   300,000.00 

      12   423 услуге по уговору-репрезентација 3,500,000.00   3,500,000.00 

      13   425 Трошкови одржавања возног парка 2,900,000.00   2,900,000.00 

      14   426 Материјал-трошкови горива 3,000,000.00   3,000,000.00 

            Извор финансирања за функцију 110       

          01 приходи из буџета 15,510,039.00     

          07 дотације осталих нивоа власти      

          13 Средства из осталих извора      

            укупно функција 110 15,510,039.00  15,510,039.00 

  160       ИЗБОРНА КОМИСИЈА       

            Опште јавне усл.које нису класиф. на другом месту       

      15   421 Стални трошкови 10,000.00   10,000.00 

      16   423 услуге по уговору 300,000.00   300,000.00 

      17   426 Материјал 40,000.00   40,000.00 

            Извор финансирања за функцију 160       

          01 приходи из буџета 350,000.00     

            укупно функција 160 350,000.00   350,000.00 

    160       Опште јавне усл.које нису класиф. на другом месту       

      18   499 Текућа резерва 492,354.91   492,354.91 

      19   499 Стална резерва 132,000.00   132,000.00 

      20   481 Дотације невладиним организацијама-црвени крст 999,600.00   999,600.00 

      21   481 Дотације невладиним организацијама-остале организ. 1,961,000.00   1,961,000.00 

      21/1   481 Општински ватрогасни савез 710,000.00   710,000.00 

            Извор финансирања за функцију 160       

          01 приходи из буџета 4,294,954.91     

            укупно функција 160 4,294,954.91   4,294,954.91 

    810       Рекреација,спорт,култура и вере       

      22   511 Изградња спортских објеката-партерно уређ. Хале   2,575,000.00 2,575,000.00 

      23   511 Капитална улагања - изградња капела   10,657,600.00 10,657,600.00 

            Извор финансирања за функцију 810       

          01 приходи из буџета      

          07 датације других нивоа власти  13,232,600.00   

            укупно функција 810  13,232,600.00 13,232,600.00 

    840       Верске и друге услуге заједнице       

      24   481 Дотације невладиним организ.-верске заједнице 800,000.00   800,000.00 

            Извор финансирања за функцију 840       

          01 приходи из буџета 800,000.00     

            укупно функција 840 800,000.00   800,000.00 

    860       Рекреација,култура и вере некласиф. на др. месту       

      25   424 Услуге културе-Општинске манифестације 1,500,000.00   1,500,000.00 

      26   481 Дотације невладиним организацијама-Пројекти културе 2,325,000.00   2,325,000.00 

            Извор финансирања за функцију 860       

          01 приходи из буџета 3,825,000.00     

            укупно функција 860 3,825,000.00   3,825,000.00 

    810       Услуге рекреације и спорта       

      27   481 Дотације невладиним организ.-Спортске организације 5,308,000.00   5,308,000.00 
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            Извор финансирања за функцију 810       

          01 приходи из буџета 5,308,000.00     

            укупно функција 810 5,308,000.00   5,308,000.00 

3 3,1 130     ОПШТИНСКА УПРАВА - опште услуге       

    28   411 Плате, додаци и накнаде запослених 26,637,350.00   26,637,350.00 

      29 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,696,753.00   4,696,753.00 

    30   413 Накнаде у натури-маркице за превоз 200,000.00   200,000.00 

    31   414 Социјална давања запосленим,отпремнина 650,000.00   650,000.00 

      32   415 Накнаде трошкова за запослене-превоз 1,600,000.00   1,600,000.00 

      33   416 Награде запослен.и остали посебни. расходи 100,000.00   100,000.00 

      34 421 Стални трошкови (накнаде УТ) 2,547,063.86   2,547,063.86 

      35 421 Стални трошкови (електрична енергија) 2,300,000.00   2,300,000.00 

    36 421 Стални трошкови (плин) 3,000,000.00   3,000,000.00 

    37 421 Стални трошкови (услуге комуникације) 3,500,000.00   3,500,000.00 

    38 421 Стални трошкови (трошкови осигурања) 800,000.00   800,000.00 

    39   421 Стални трошкови (Комуналне услуге)  1,400,000.00   1,400,000.00 

      40   421 Стални трошкови (чланарина СКГО) 200,000.00   200,000.00 

      41   422 Трошкови путовања (дневнице) 700,000.00   700,000.00 

    42 423 Услуге по уговору 16,400,000.00 1,242,146.64 17,642,146.64 

      43   423 Услуге по уговору- Стручна пракса 3,720,200.00 2,772,514.00 6,492,714.00 

      44   424 Специјализоване услуге 1,900,000.00   1,900,000.00 

      45 425 Текуће поправке и одржавање опреме 600,000.00   600,000.00 

    46 425 Текуће поправке и одржавање објеката 3,950,000.00 160,000.00 4,110,000.00 

      47   425 Тек. Одрж. објеката-средства од закупа некретнина   552,839.89 552,839.89 

    48 426 Материјал 3,500,000.00   3,500,000.00 

      49   444 Пратећи трошкови задуживања-казне 300,000.00   300,000.00 

      50   472 Накнаде из буџета за породицу и децу 2,000,000.00   2,000,000.00 

            Накнаде за прворођено дете                      1.800.000,00       

            Интерресорна комисија                                  200.000,00       

      51   482 Порези обавезне таксе и казне 500,000.00   500,000.00 

      51/1   482 Пенали због незапош. Инвалида рада 2,000,000.00   2,000,000.00 

      52   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,180,753.34   1,180,753.34 

      52/1   485 Накнада штете нанета од држ. органа 114,076.00   114,076.00 

      53 512 Машине и опрема 2,000,000.00   2,000,000.00 

          Извор финансирања за функцију 130       

      01 Приходи из буџета 86,496,196.20     

          07 дотације других нивоа власти   3,382,000.00   

      13 Средства из осталих извора   1,345,500.53   

            укупно функција 130 86,496,196.20 4,727,500.53 91,223,696.73 

    170     Трансакција јавног дуга       

      54   441 Отплата домаћих камата 700,000.00   700,000.00 

      55   444 Негативне курсне разлике 500,000.00   500,000.00 

      56   611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,700,000.00   2,700,000.00 

            Извор финансирања за функцију 170      

      01 Приходи из буџета 3,900,000.00    

            укупно функција 170 3,900,000.00  3,900,000.00 

    450       Саобраћај       

      57   511 Друмски саобраћај-изградња и реконстр. Улица 900,000.00 86,454,891.00 87,354,891.00 

      58   511 Пројектно техничка документација   3,353,724.00 3,353,724.00 

            Извор финансирања за функцију 450       

          01 приходи из буџета 900,000.00     

          07 датације других нивоа власти   87,108,615.00   

          13 Средства из осталих извора   2,700,000.00   

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

    460       Комуникација       

      59   511 Капитална улагања-метрополитен мрежа   2,000,000.00 2,000,000.00 

            Извор финансирања за функцију 460       

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

            укупно функција 460  2,000,000.00 2,000,000.00 

    620       Развој заједнице       

      60   511 Пројектно техничка документација 1,500,000.00 9,596,000.00 11,096,000.00 

      61   511 Инфраструктурно опремање индустријске зоне   38,000,000.00 38,000,000.00 

      62   511 Капитална улагања-изградња канализационе мреже   105,744,577.00 105,744,577.00 

      63   511 Капитална улагања-постављање ЛЕД расвете   15,000,000.00 15,000,000.00 

      64   511 Капитална улагања-Агро парк   6,000,000.00 6,000,000.00 

      65   511 Надзор 600,000.00   600,000.00 

      66   541 Куповина земљишта од прод. нефин. имовине   213,600.00 213,600.00 

            Извор финансирања за функцију 620       

          01 приходи из буџета 2,100,000.00     

          07 датације других нивоа власти   173,744,577.00   

          13 Средства из осталих извора   809,600.00   

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

    630       Водоснабдевање       

      67   511 Капитално Одржавање водоторња 1,000,000.00 5,086,160.01 6,086,160.01 

      68   511 Капитално улагање-Бушење бунара 2,050,000.00 50,400,000.00 52,450,000.00 

      69   511 Капитално улагање-Еко чесма   3,000,000.00 3,000,000.00 

            Извор финансирања за функцију 630       

          01 Приходи из буџета 3,050,000.00     

          07 Дотације других нивоа власти   56,960,312.01   

          13 Средства из осталих извора   1,525,848.00   

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

            Извор финансирања за главу 3.1.:       

      01 Приходи из буџета 96,446,196.20     

          07 Дотације других нивоа власти   329,576,452.54   

      13 Средства из осталих извора       

            укупно за главу 3.1. 96,446,196.20 329,576,452.54 426,022,648.74 

  3,2 912     ОБРАЗОВАЊЕ - основно образовање       

     463 Трансфери осталим нивоима власти 24,916,594.80 5,910,613.50 30,827,208.30 

    70   ОШ "Бранко Радичевић" Александрово       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених  2.758.560,00       

        412 Социјални доприноси на терет посл.      601.440,00       

            413 Накнаде у натури                                               

          414 Социјална давања запосленима          1.142.000,00       

            415 Накнаде трошкова за запослене             400.000,00       

            416 Награде запосленима                               250.000,00       

            421 Стални трошкови                                   1.237.000,00        

            422 Трошкови путовања                                     1.000,00       

            423 Услуге по уговору                                     107.000,00       

            424 Специјализоване услуге                            80.000,00       

            425 Текуће поправке и одржавање                  70.000,00       

            426 Материјал                                                  169.000,00       

            472 Накнаде за соц. заштиту                              

            482 Порези обавезне таксе и казне                  2.000,00       

            483 Новчане казне по решењу судова       

            511 Зграде и грађевински објекти       

            512 Машине и опрема                                         4.000,00       

            Извор финансирања за функцију 912       

          01 Приходи из буџета 5,000,000.00     

          02 Трансфери између корисника на истом нивоу   1,572,000.00   

          07 Дотације других нивоа власти   250,000.00   

            УКУПНО позиција 70:                                 5,000,000.00 1,822,000.00 6,822,000.00 

    71   ОШ "Петефи Шандор" Нова Црња       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.255.424,00       

        412 Социјални доприноси на терет посл.     448.824,00       

            413 Накнаде у натури       

          414 Социјална давања запосленима       
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            415 Накнаде трошкова за запослене         1.050.000,00       

            416 Награде запосленима                              400.000,00       

            421 Стални трошкови                                   1.805.500,00       

            422 Трошкови путовања       

            423 Услуге по уговору                                       40.000,00       

            424 Специјализоване услуге                            70.000,00       

            425 Текуће поправке и одржавање                 90.000,00       

            426 Материјал                                                  170.252,00       

            472 Накнаде за соц. заштиту       

            482 Порези обавезне таксе и казне       

            483 Новчане казне по решењу судова       

            511 Зграде и грађевински објекти       

            512 Машине и опрема       

            Извор финансирања за функцију 912       

          01 Приходи из буџета 5,000,000.00     

          02 Трансфери између корисника на истом нивоу   1,080,000.00   

          07 Дотације других нивоа власти   250,000.00   

            УКУПНО позиција 71:                                    5,000,000.00 1,330,000.00 6,330,000.00 

    72   ОШ "4. Октобар" Војвода Степа       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.804.560,00       

        412 Социјални доприноси на терет посл.      124.392,00       

            413 Накнаде у натури       

          414 Социјална давања запосленима             100.000,00       

            415 Накнаде трошкова за запослене             900.000,00       

            416 Награде запосленима       

            421 Стални трошкови                                      825.000,00       

            422 Трошкови путовања       

            423 Услуге по уговору                                     351.248,00       

            424 Специјализоване услуге                            60.000,00       

            425 Текуће поправке и одржавање               150.000,00       

            426 Материјал                                                  166.000,00       

            472 Накнаде за соц. заштиту       

            482 Порези обавезне таксе и казне                15.000,00       

            483 Новчане казне по решењу судова           660.000,00       

            511 Зграде и грађевински објекти       

            512 Машине и опрема                                        55.000,00       

            Извор финансирања за функцију 912       

          01 Приходи из буџета 4,666,000.00     

          02 Трансфери између корисника на истом нивоу   545,200.00   

            УКУПНО позиција 72:                                    4,666,000.00 545,200.00 5,211,200.00 

    73   ОШ "Ђура Јакшић" Српска Црња       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених  3.479.500,00       

        412 Социјални доприноси на терет посл.      657.630,00       

            413 Накнаде у натури                                      200.000,00       

          414 Социјална давања запосленима             743.700,00       

            415 Накнаде трошкова за запослене             693.242,00       

            416 Награде запосленима                               230.000,00       

            421 Стални трошкови                                      923.700,00       

            422 Трошкови путовања                                     5.100,00       

            423 Услуге по уговору                                     136.120,00         

            424 Специјализоване услуге                          150.000,00       

            425 Текуће поправке и одржавање                285.694,80       

            426 Материјал                                                  248.000,00       

            444 Казне за кашњења                                     20.000,00       

            472 Накнаде за соц. заштиту       

            482 Порези обавезне таксе и казне                  6.100,00       

            483 Новчане казне по решењу судова       

            511 Зграде и грађевински објекти       

            512 Машине и опрема                                     200.000,00       

            Извор финансирања за функцију 912       

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

            УКУПНО позиција 73:                                 6,250,594.80 1,728,192.00 7,978,786.80 

    74   ОШ "Станко Крстин" Радојево       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.367.562,50       

        412 Социјални доприноси на терет посл.      245.559,00       

            413 Накнаде у натури       

          414 Социјална давања запосленима       

            415 Накнаде трошкова за запослене         1.000.000,00       

            416 Награде запосленима                                63.000,00       

            421 Стални трошкови                                     967.100,00       

            422 Трошкови путовања       

            423 Услуге по уговору                                     195.000,00        

            424 Специјализоване услуге                          105.000,00       

            425 Текуће поправке и одржавање               127.000,00       

            426 Материјал                                                  350.000,00       

            472 Накнаде за соц. заштиту       

            482 Порези обавезне таксе и казне                15.000,00       

            483 Новчане казне по решењу судова       

            511 Зграде и грађевински објекти       

            512 Машине и опрема                                       50.000,00       

            Извор финансирања за функцију 912       

          01 Приходи из буџета 4,000,000.00     

          02 Трансфери између корисника на истом нивоу   485,221.50   

            УКУПНО позиција 74:                                    4,000,000.00 485,221.50 4,485,221.50 

            Извор финансирања за функцију 912       

      01 Приходи из буџета 24,916,594.80     

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

          07 Дотације других нивоа власти   500,000.00   

            У К У П Н О : 24,916,594.80 5,910,613.50 30,827,208.30 

  3,2 912     ОБРАЗОВАЊЕ - основно образовање превоз ђака       

    75 423 услуге по уговору 1,000,000.00   1,000,000.00 

        Извор финансирања за функцију 912       

      01 Приходи из буџета 1,000,000.00     

        07 Дотације од осталих нивоа власти       

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

  3,2 912     ОБРАЗОВАЊЕ        

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

        Извор финансирања за функцију 912       

      01 Приходи из буџета      

        07 Дотације од осталих нивоа власти   13,300,320.00   

          укупно функција 912  13,300,320.00 13,300,320.00 

  3,3 920     ОБРАЗОВАЊЕ - средње образовање       

4 920   463 Трансфери осталим нивоима власти 4,512,974.29 1,219,510.00 5,732,484.29 

      77          Гимназија Српска Црња                            

            413 Накнаде у натури                                     165.000,00       

            414 Социјална давања запосленима           780.510,00       

            415 Накнаде трошкова за запослене           720.000,00       

            416 Награде запосленима                             130.000,00       

            421 Стални трошкови                                  2.267.000,00       

            422 Трошкови путовања                                  48.000,00       

            423 Услуге по уговору                                    425.750,00        

            424 Специјализоване услуге                           45.000,00       

            425 Текуће поправке и одржавање               544.224,29       

            426 Материјал                                                 573.000,00       

            482 Порези обавезне таксе и казне               24.000,00       

            483 Новчане казне по решењу судова       

            512 Машине и опрема                                      10.000,00       

            Извор финансирања за функцију 920       

        01 Приходи из буџета 4,512,974.29     

          02 Трансфери између корисника на истом нивоу   719,510.00   

          07 Дотације од осталих нивоа власти   500,000.00   
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        41 СВЕГА: 4,512,974.29 1,219,510.00 5,732,484.29 

  3,3 920     ОБРАЗОВАЊЕ - средње образовање превоз ђака       

    78 423 услуге по уговору 18,500,000.00 4,542,951.00 23,042,951.00 

        Извор финансирања за функцију 920       

      01 Приходи из буџета 18,500,000.00     

    422   07 Дотације од осталих нивоа власти   4,542,951.00   

            укупно функција 920 23,012,974.29 5,762,461.00 28,775,435.29 

  3,4 820     УСЛУГЕ КУЛТУРЕ       

        БИБЛИОТЕКА"ЂУРА ЈАКШИЋ" СРПСКА ЦРЊА       

    79 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3,049,799.00   3,049,799.00 

    80 412 Социјални доприноси на терет послодавца 551,418.00   551,418.00 

      81   413 Накнаде у натури давања запосленима 4,000.00   4,000.00 

      82   414 Социјална давања запосленима 38,000.00   38,000.00 

      83   421 Стални трошкови 317,500.00   317,500.00 

      84   422 Трошкови путовања 57,000.00   57,000.00 

      85   423 услуге по уговору 672,000.00   672,000.00 

      86   424 Специјализоване услуге маниф."Ђурини дани" 1,000,000.00 300,000.00 1,300,000.00 

    87 425 Текуће  поправке и одржавање 155,000.00   155,000.00 

    88   426 Материјал 260,000.00   260,000.00 

    89   482 Порези обавезне казне и таксе 10,000.00   10,000.00 

    90   485 Накнада штете нанета од држ. органа      

      91   512 Опрема 80,000.00 140,000.00 220,000.00 

      92  515 Набавка књига 332,500.00 70,100.00 402,600.00 

      92/1  415 Накнада трошкова за запослене 48,000.00   48,000.00 

          Извор финансирања за функцију 820       

          01 Приходи из буџета 6,575,217.00     

        07 Дотације од осталих нивоа власти   510,100.00   

            Укупно Библиотека: 6,575,217.00 510,100.00 7,085,317.00 

  3,5 820       
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СРПСКА 
ЦРЊА       

      93   411 Плате, додаци и накнаде запослених 903,132.00   903,132.00 

      94   412 Социјални доприноси на терет послодавца 186,258.00   186,258.00 

      95   413 Накнаде у натури давања запосленима      

      96   414 Социјална давања раднику      

      97   415 Накнаде трошкова за запослене      

      98   421 Стални трошкови 189,000.00   189,000.00 

      99   422 Дневнице за службена путовања 120,000.00   120,000.00 

      100   423 услуге по уговору 610,000.00   610,000.00 

      101   424 услуге културних манифестација 1,017,000.00   1,017,000.00 

      102   425 Текуће  одржавање музеја 80,000.00   80,000.00 

      103   426 Материјал 90,000.00   90,000.00 

      104   512 Опрема 20,000.00   20,000.00 

            Извор финансирања за функцију 820       

          01 Приходи из буџета 3,215,390.00     

          04 Сопствени приходи       

          07 Дотације од осталих нивоа власти       

          13 Средства из осталих извора       

            Укупно Културни центар: 3,215,390.00  3,215,390.00 

            укупно функција 820 9,790,607.00 510,100.00 10,300,707.00 

  3,6 820       УСЛУГЕ КУЛТУРЕ       

      105   423 Завод за заштиту споменика културе Зрењанин 100,000.00   100,000.00 

      106   423 Историјски архив Зрењанин 100,000.00   100,000.00 

            Извор финансирања за функцију 820       

          01 Приходи из буџета 200,000.00     

            укупно функција 820 200,000.00  200,000.00 

  3,7 090       

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА некласификована на др. 

Месту       

      107   463 Дотација центру за социјалну заштиту Н.Црња 1,480,000.00   1,480,000.00 

      108   472 Накнаде центру за соц. Заштиту-пројекти 3,000,000.00 28,097.73 3,028,097.73 

      109   472 Накнада за социјалну заштиту-Погребни трошкови 600,000.00   600,000.00 

      110   472 Накнада за социјалну заштиту-Једнократна помоћ 1,600,000.00   1,600,000.00 

6           Извор финансирања за функцију 090       
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          01 Приходи из буџета 6,680,000.00    

          13 Средства из осталих извора   28,097.73   

          07 Дотације од осталих нивоа власти       

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

  3,8 421       ПОЉОПРИВРЕДА - ЗАКУП ЗЕМЉИШТА       

      111   423 Уређење атарских путева 9,645,955.61 12,854,044.39 22,500,000.00 

      112   423 Саветовање и едукација пољоп. произвођ. 2,000,000.00   2,000,000.00 

      113   423 Трошкови оглашавања 100,000.00   100,000.00 

      114   424 Обележ. Парцела државног земљишта 500,000.00   500,000.00 

      115   424 
Контрола плодности обрадивог пољ. земљишта,унетог 
минералног ђубрива и пестицида у обрадиво пољоп. 
земљиште                                                   

1,000,000.00   1,000,000.00 

      116   424 Биолошка рекултивација                          1,000,000.00 9,000,000.00 10,000,000.00 

      117   426 Подизање ветрозаштитних појасева        1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 

      118   426 Остали материјал 879,938.56   879,938.56 

      119   451 Капиталне субвенције за водопривреду 6,000,000.00 10,000,000.00 16,000,000.00 

      120   512 Опремање противградне службе 1,000,000.00   1,000,000.00 

      121   512 Набавка метеоролошке станице  500,000.00   500,000.00 

      122   512 Опремање пољочуварске службе 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 

            Извор финансирања за функцију 421       

8         01 Приходи из буџета 25,625,894.17     

          07 Дотације од осталих нивоа власти   28,500,000.00   

          13 Средства из осталих извора   5,354,044.39   

            укупно функција 421 25,625,894.17 33,854,044.39 59,479,938.56 

  3,9 560       ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

      123   421 Управљање отпадом                                     6.600.000,00 6.946.176,68 13.546.176,68 

      124   424 Контр. анализа и праћење квал. Жив. сред.  2.500.000,00  2.500.000,00 

      125   424 Заштита природе и зашт.прир.добара            700.000,00   700.000,00 

      126   424 Образовн. активности и заштита животне средине                            100.000,00   100.000,00 

      127   424 Остало                                                          200.000,00   200.000,00 

      128   426 Програм озелењавања у Општини Нова Црња 500.000,00   500.000,00 

      129   423 Рекултивација напуштених копова-уговорене услуге   7.280.048,00 7.280.048,00 

            Извор финансирања за функцију 560       

          01 Приходи из буџета 10.600.000,00     

          07 Дотације од осталих нивоа власти       

          13 Средства из осталих извора   14.226.224,68   

            укупно  функција 560 10.600.000,00 14.226.224,68 24.826.224,68 

  3,10 500       ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

      130   511 Пројек. Тех. Документ. За трансфер станицу 1,379,800.00 2,000,000.00 3,379,800.00 

           Извор финансирања за функцију 500       

          01 Приходи из буџета 1,379,800.00     

          07 Дотације од осталих нивоа власти   2,000,000.00   

          13 Средства из осталих извора       

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

  3,11 451       БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ       

            ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ       

      131   423 Уговорене услуге (летње одржавање путева) 8,100,000.00 3,617,982.18 11,717,982.18 

            Унапређење безбедности саобраћаја на путевима       

      132   423 Унапређ. Саобр. Васпитања и образов.        200,000.00 200,000.00 400,000.00 

      133   423 Превен.-промот. Актив. Безбедност саоб.      400,000.00 400,000.00 

      134   423 Научно истраж. рад у обл. Безбед. Саобра.   900,000.00 900,000.00 

      135   423 Рад савета за безбедност саобраћаја           100,000.00 100,000.00 

      136   424  Уговорене услуге(зимско одржавање) 2,276,753.14   2,276,753.14 

      137   426 Набавка и уградња саобраћ. Сигнализац.    1,800,000.00   1,800,000.00 

            Наб. и угр. хориз. и верт. Саобр. Сигнал.      800,000.00       

            Наб. Саобр. Технич. Сред. У зони школе   1,000,000.00       

            Поправљање саобраћајне инфраструктуре       

      138   424 Одржавање и санација путева и улица   925,440.57 925,440.57 

      139   512 Техн. Опремање јед. Саобраћ. Полиције        925,440.57 925,440.57 

           Извор финансирања за функцију 451       

          01 Приходи из буџета 12,376,753.14     

          13 Средства из осталих извора   7,068,863.32   

            укупно функција 451 12,376,753.14 7,068,863.32 19,445,616.46 
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  3,12 320       УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ       

      140   424 Специјализоване услуге-противпожарна заштита 500,000.00   500,000.00 

           Извор финансирања за функцију 320       

12         01 Приходи из буџета 500,000.00     

            укупно функција 320 500,000.00   500,000.00 

  3,13 620       РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ       

      141   511 Капитална улагања- нафтна рента 1,000,000.00 894,958.25 1,894,958.25 

           Извор финансирања за функцију 620       

12         01 Приходи из буџета 1,000,000.00     

          13 Средства из осталих извора   894,958.25   

            укупно функција 620 1,000,000.00 894,958.25 1,894,958.25 

  3,14 160       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ        

            Опште јавне усл. некл. на др. месту Месне заједнице 37.673.906,47 7.376.726,45 45.050.632,92 

          Месна заједница Александрово                 

      142   411 Плате, додаци и накнаде запослених 745.332,00   745.332,00 

      143   412 Социјални доприноси на терет послодавца 137.324,00   137.324,00 

      144   416 Награде запослен.и остали посебни. Расходи      

      145   421 Стални трошкови 1.695.000,00   1.695.000,00 

      146   423 Уговорене услуге 2.085.000,00 710.000,00 2.795.000,00 

      147   424 Специјализоване услуге 10.000,00   10.000,00 

      148   425 Текуће поправке и одржавање 440.000,00   440.000,00 

      149   426 Материјал 670.000,00   670.000,00 

      150   472 Накнада из буџета за образовање 5.000,00   5.000,00 

      151   481 Донације осталим удружењима грађана 119.000,00 446.000,00 565.000,00 

      152   482 Порези и обавезне таксе 11.000,00   11.000,00 

      153   511 Капитална улагања у објекте  60.000,00 2.853.667,19 2.913.667,19 

      154   512 Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          01 Приходи из буџета 6.077.656,00     

          07 Дотације од осталих нивоа власти   1.700.000,00   

          13 Средства из осталих извора   2.309.667,19   

           Укупно: 6.077.656,00 2.309.667,19 8.387.323,19 

            Месна заједница Тоба                 

      155   411 Плате, додаци и накнаде запослених 535.000,00   535.000,00 

      156   412 Социјални доприноси на терет послодавца 97.091,00   97.091,00 

      157   416 Награде запослен.и остали посебни. Расходи      

      158   421 Стални трошкови 538.000,00   538.000,00 

      159   423 Уговорене услуге 676.000,00   676.000,00 

      160   424 Специјализоване услуге 70.000,00   70.000,00 

      161   425 Текуће поправке и одржавање 19.489,31 280.510,69 300.000,00 

      162   426 Материјал 535.000,00 50.000,00 585.000,00 

      163   481 Донације осталим удружењима грађана 80.000,00   80.000,00 

      164   482 Порези и обавезне таксе 30.000,00   30.000,00 

      165   511 Капитална улагања у објекте  330.510,61   330.510,61 

      166   512 Машине и опрема 50.000,00   50.000,00 

          01 Приходи из буџета 2.961.090,92     

          07 Дотације од осталих нивоа власти   50.000,00   

        13 Средства из осталих извора     280.510,69 

           Укупно: 2.961.090,92 330.510,69 3.291.601,61 

            Месна заједница Нова Црња                 

      167   411 Плате, додаци и накнаде запослених 580.000,00   580.000,00 

      168   412 Социјални доприноси на терет послодавца 104.560,00   104.560,00 

      169   414 Социјална давања запосленима      

      170   421 Стални трошкови 1.370.000,00   1.370.000,00 

      171   422 Трошкови путовања      

      172   423 Уговорене услуге 2.330.000,00   2.330.000,00 

      173   424 Специјализоване услуге 350.000,00   350.000,00 

      174   425 Текуће поправке и одржавање 320.000,00   320.000,00 

      175   426 Материјал 310.000,00 130.000,00 440.000,00 

      176   481 Донације осталим удружењима грађана 388.003,90 411.996,10 800.000,00 

      177   482 Порези и обавезне таксе      

      178   511 Капитална улагања у објекте  400.000,00   400.000,00 

      179   512 Машине и опрема      

          01 Приходи из буџета 6.152.563,90     
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          07 Дотације од осталих нивоа власти   130.000,00   

          13 Средства из осталих извора   411.996,10   

           Укупно: 6.152.563,90 541.996,10 6.694.560,00 

            Месна заједница Војвода Степа                

      180   411 Плате, додаци и накнаде запослених 483.552,00   483.552,00 

      181   412 Социјални доприноси на терет послодавца 66.926,00   66.926,00 

      182   413 Накнаде у натури давања запосленима      

      183   421 Стални трошкови 1.400.000,00   1.400.000,00 

      184   423 Уговорене услуге 1.179.405,21 400.594,79 1.580.000,00 

      185   424 Специјализоване услуге 60.000,00   60.000,00 

      186   425 Текуће поправке и одржавање 550.000,00   550.000,00 

      187   426 Материјал 670.000,00   670.000,00 

      188   481 Донације осталим удружењима грађана 500.000,00 800.000,00 1.300.000,00 

      189   482 Порези и обавезне таксе 10.000,00   10.000,00 

      190   511 Капитална улагања у објекте  1.880.594,79 1.585.918,08 3.466.512,87 

      191   512 Машине и опрема 150.000,00 100.000,00 250.000,00 

          01 Приходи из буџета 6.950.478,00     

          07 Дотације од осталих нивоа власти       

          13 Средства из осталих извора   2.886.512,87   

           Укупно: 6.950.478,00 2.886.512,87 9.836.990,87 

            Месна заједница Српска Црња                

      192   411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.042.000,00   1.042.000,00 

      193   412 Социјални доприноси на терет послодавца 192.000,00   192.000,00 

      194   416 Награде запослен.и остали посебни. Расходи      

      195   421 Стални трошкови 3.775.000,00   3.775.000,00 

      196   423 Уговорене услуге 2.000.000,00   2.000.000,00 

      197   424 Специјализоване услуге 550.000,00   550.000,00 

      198   425 Текуће поправке и одржавање 350.000,00   350.000,00 

      199   426 Материјал 410.000,00   410.000,00 

      200   481 Донације осталим удружењима грађана 1.782.266,21 1.217.733,79 3.000.000,00 

      201   482 Порези и обавезне таксе      

      202   511 Капитална улагања у објекте  907.733,79 19.055,46 926.789,25 

      203   512 Машине и опрема       

          01 Приходи из буџета 11.009.000,00     

          13 Средства из осталих извора   1.236.789,25   

           Укупно: 11.009.000,00 1.236.789,25 12.245.789,25 

            Месна заједница Радојево                

      204   411 Плате, додаци и накнаде запослених 673.659,00   673.659,00 

      205   412 Социјални доприноси на терет послодавца 105.764,00   105.764,00 

      206   416 Награде запослен.и остали посебни. Расходи 80.000,00   80.000,00 

      207   421 Стални трошкови 909.500,00   909.500,00 

      208   422 Трошкови путовања 20.000,00   20.000,00 

      209   423 Уговорене услуге 1.322.600,00   1.322.600,00 

      210   424 Специјализоване услуге       

      211   425 Текуће поправке и одржавање 580.000,00   580.000,00 

      212   426 Материјал 265.000,00   265.000,00 

      213   481 Донације осталим удружењима грађана 5.000,00   5.000,00 

      214   482 Порези и обавезне таксе 70.000,00   70.000,00 

      215   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 182.380,00   182.380,00 

      216   511 Капитална улагања у објекте  309.214,65 71.250,35 380.465,00 

      217   512 Машине и опрема       

          01 Приходи из буџета 4.523.117,65     

          13 Средства из осталих извора   71.250,35   

            Укупно: 4.523.117,65 71.250,35 4.594.368,00 

            Извор финансирања за функцију 160       

          01 Приходи из буџета 37.673.906,47     

          08         

          07 Дотације од осталих нивоа власти   1.880.000,00   

          13 Средства из осталих извора   7.196.726,45   

            укупно функција 160 37.673.906,47 9.076.726,45 46.750.632,92 

  3,15 760       ЗДРАВСТВО-некласифик. на другом месту       

      218   463 Трансфер осталим нивоима власти 5,000,000.00   5,000,000.00 

            Дом здравља Српска Црња                        
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            411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.887.500,00       

            412 Социјални доприноси на терет посл.     512.500,00       

            424 Специјализоване услуге                       2.600.000,00       

           Извор финансирања за функцију 760       

          01 Приходи из буџета 5,000,000.00    

          07 Дотације од осталих нивоа власти      

          13 Средства из осталих извора      

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

  3,16 700       ЗДРАВСТВО       

      219   511 Реконструкција поткровља дома здрав. С.Црња   6,162,288.00 6,162,288.00 

          Извор финансирања за функцију 700       

          01 Приходи из буџета      

12       07 Дотације од осталих нивоа власти  6,162,288.00   

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

  3,17 070       СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА       

      220   472 Социјална помоћ угроженом становништву 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 

      221   472 Учешће у суфинансиранју пројеката за избегла лица 1,000,000.00 1,536,191.16 2,536,191.16 

          Извор финансирања за функцију 070       

          13 Средства из осталих извора   1,056,191.16   

12       01 Приходи из буџета 3,000,000.00    

          07 Дотације од осталих нивоа власти   1,480,000.00   

            укупно функција 070 3,000,000.00 2,536,191.16 5,536,191.16 

  3,18 474       ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ       

      222   464 Накнаде за подстицај запошљавања- Стручна пракса      

          Извор финансирања за функцију 474       

          13 Средства из осталих извора       

12       01 Приходи из буџета    

            укупно функција 474    

  3,19 620       КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВ.       

      223   411 Плате, додаци и накнаде запослених 2,316,317.00   2,316,317.00 

      224   412 Социјални доприноси на терет послодавца 404,836.00   404,836.00 

      225   414 Отпремнине и помоћи 100,000.00   100,000.00 

      226   415 Путни трошкови радника 350,000.00   350,000.00 

      227   421 Стални трошкови 149,339.00   149,339.00 

      228   422 Дневнице за службена путовања 150,000.00   150,000.00 

      229   423 Услуге по уговору 466,341.00   466,341.00 

      230   426 Материјал 100,000.00   100,000.00 

      231   485 Накнада штете нанете од стране државних органа  24,544.00   24,544.00 

      232   512 Машине и опрема 100,000.00   100,000.00 

            Извор финансирања за функцију 620       

          01 Приходи из буџета 4,161,377.00     

            укупно функција 620 4,161,377.00  4,161,377.00 

  3,20 600       СУБВЕНЦИЈЕ       

      233   451 Субвенције ЈКП за проширење делатности 6,500,000.00   6,500,000.00 

          Извор финансирања за функцију 600       

          13 Средства из осталих извора       

12       01 Приходи из буџета 6,500,000.00    

            укупно функција 600 6,500,000.00  6,500,000.00 

  3,21 090       СОЦ. ЗАШТ. НЕКЛАСИФ. НА ДРУГОМ МЕСТУ       

      234   484 Накн. штете за повр. или штету наст. услед елем. неп. 468,000.00   468,000.00 

          Извор финансирања за функцију 090       

          13 Средства из осталих извора       

12       01 Приходи из буџета 468,000.00    

            укупно функција 090 468,000.00  468,000.00 

            Укупно: 319,712,509.98 444,139,941.02 763,852,451.00 

 

 

 

 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
  

Члан 10. 
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        Примања буџета општине Нова Црња прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно 

од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања. 
  

Члан 11. 

       Овом одлуком о буџету општине обезбеђују се средства за 49 запослених на неодређено време и 3 запослених на 

одређено време.Одлуком о буџету за 2014. Годину обезбеђују се средства за укупан број запослених на одређено и 

неодређено време из става 1. Овог члана. 

 

Члан 12. 

         На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом     

одлуком. 

Члан 13. 

          Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и 

који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност 

председника општине/општинског већа. 

          У случају из става 1. Овог члана корисници средстава буџета општине Нова Црња могу преузети обавезе по уговору 

само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских 

корисника за текућу и наредне две буџетске године у општем делу буџета исказаног у овој одлуци, укључујући и потребна 

средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године. 

         Корисници средстава буџета општине Нова Црња обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке за 

преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2. овог члана, прибаве сагласност надлежног органа из 

става 1. овог члана. 

Члан 14. 

                    Изузетно у случају ако се буџету општине определе актом наменска трансферна средства са другог нивоа 

власти укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације , 

чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке у буџету, орган управе надлежан за финансије 

отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за 

извршавање расхода по том основу. 

Члан 15. 

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

               Ако се у току године примања смање , издаци буџета извршаваће се по приоритетима , и то : обавезе утврђене 

законским прописима-на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање 

корисника буџетских средстава. 

Члан 16. 

             Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном 

класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода. 

             Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни орган буџетског 

корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 17. 

          Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да 

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

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

Законом о јавним набавкама. 

Члан 18. 

         У оквиру плана за извршење буџета ,локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност буџета и 

према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања. 

         Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако тромесечје 

(или краћи период), које је одредио локални орган управе надлежан за финансије. 
 

Члан 19. 

        Корисници средстава буџета општине Нова Црња преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног 

акта, уколико законом није друкчије прописано. 

        Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти: 

        1) о намени преузимања обавезе; 

        2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и 

предвиђеним условима и роковима плаћања; 

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

        4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о буџетском систему ( „Сл. 

гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр.) 

       Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овом одлуком или које су настале у супротности 

са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора локалне власти.  
 

Члан 20. 
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         У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, 

износ апропројација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист 

текуће буџетске резерве. 

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

         Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може 

извршити преусмеравање апропројација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за 

расход чији се износ умањује. 

         Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник 

општине/општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу 

буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису 

предвиђена у довољном обиму. 

        Укупан износ преусмеравања из става 5. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених 

средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетска резерве утврђеног чланом 

69.став 3.Закона о буџетском систему. 

Члан 21. 

        Директни корисник буџетских средстава , који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у 

поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање 

одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – приходи 

из буџета. 

        Индиректни корисници средстава буџета Општине Нова Црња, који остваре приходе и примања чији износи нису 

могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном директном кориснику за отварање, односно 

повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01- 

приходи из буџета. 

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

Члан 22. 

        За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине. 

        Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине. 
 

Члан 23. 

        Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање 

јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима. 

        Овлашћује се председник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита 

изнад утврђеног дефицита од 10 %, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 
 

Члан 24. 

        Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише председника општине/општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, 

односно деветомесечног периода. 

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

доставља извештаје Скупштини општине. 

Члан 25. 

         Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других 

корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонију на 

консолидованом рачуну трезора. 

Члан 26. 

        Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и 

у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

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

Члан 27. 

        Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2014. Години само у складу са чланом 10. 

Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он 

овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 
 

Члан 28. 

        Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и 

одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине. 

        Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са 

новим лицима до краја 2014. Године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру 

износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом 

рационализације из става 1. Овог члана. 

Члан 29. 

        Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу 

Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови 
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корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине 

и уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 

Члан 30. 

        У буџетској 2014. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса 

предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, 

осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2014. Години. 
 

Члан 31. 

        Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, 

трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

       Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих 

поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који 

регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
 

Члан 32. 

        Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су 

носиоци директни корисници буџетских средстава , и то:  
 

Раздео 1 –Скупштина општине 

        За законито и наменско коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

Председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и 

контролисану од стране секретара Скупштине општине. 
 

Раздео 2 – Председник општине и Општинско веће 

       За законито и наменско коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 

Председник општине или његов заменик , уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану 

од стране одговорног лица задуженог за скупштинске послове. 
 

Раздео 3 – Општинска управа 

        За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца 

директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе( руководилац 

одељења или службе у зависности од начина организовања локалне власти). 
 

Члан 33. 

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

        За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком из области основног и средњег 

образовања, културе, социјалне заштите, масне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника. 
 

Члан 34. 

        Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по 

њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. 

Члан 35. 

       Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. Години обрачунату исправку вредности 

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

 

Члан36. 

        У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се 

враћају у буџет општине. 

Члан 37. 

       Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских 

одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову 

врсту расхода. 

Члан 38.                             

       Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или 

других финансијских организација, у складу са Законом. 

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

Члан 39.          

        Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или 

више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено. 

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

Члан 40. 

        Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења тј. службе директног корисника ставе на увид 

документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у 

одређеном периоду ( најмање тромесечно ), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.       
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Члан 41. 

       Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном мишљењу 

Министарства финансије Републике Србије. 

 

 IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 42. 

                         

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

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

буџету општине за 2014.годину. 

       Члан 43. 

                      Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине  Нова Црња'' бр. 

__/14, а примењиваће се од 01.01.2014.године. 

 

 

Република Србија – АПВ 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-42/14-1 
Дана: 31.10.2014.год 

Председник скупштине 

Ранко  Брборић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Број     19         31.10.2014     “Службени лист општине Нова Црња“    Страна  462 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 
Број:II-06-42/14-2 

Дана: 31.10. 2014. године 

 
205.На основу члана 32. и  59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 

129/2007 и 83/14), члана 41. Статута општине Нова 
Црња („Сл. лист општине Нова Црња“, број 8/09 и 

16/12), Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана  31.10. 2014. године, донела је  

  

ОДЛУКУ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

  Овом Одлуком уређују се питања организације, 

делокруга и начина рада и друга питања од значаја за 
рад Општинске управе Нова Црња (у даљем тексту:  

Општинска управа).  

Члан 2. 

Општинска управа Нова Црња (у даљем тексту: 
Општинска управа), образује се као јединствен орган 

ради непосредног спровођења републичких  закона, 

прописа општине, и других прописа чије је извршење 
поверено општини, припремања нацрта одлука и 

других аката које доноси Скупштина општине и 

Општинско веће и ради вршења стручних и других 

послова које јоj повери  Република, Скупштина 
општине, председник Општине и Општинско веће.  

  

Члан 3 
 Општинска управа је дужна да поред српског 

језика и ћириличног писма  обезбеди и службену 

употребу мађарског језика и његовог писма у поступку 
пред њеним органима на начин утврђен законом у 

складу са Статутом општине.  

 

Члан 4 
  У службеним просторијама општинске управе 

истичу се само државни симболи. Поред државних 

симбола могу се истицати симболи аутономне 
покрајине Војводине, симболи општине Нова Црња као 

и симболи националних мањина чији је језик на 

територији општине Нова Црња у службеној употреби.  
 

II ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 5 
 Општинска управа:  

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси 

скупштина општине, председник општине и 
општинско веће;  

2. извршава одлуке и друге акте скупштине општине, 

председника општине и општинског већа;  

3. решава у управном поступку у првом степену о 

правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 

других организација из надлежности општине;  

4. обавља послове управног надзора над извршењем 
прописа и других  општих аката скупштине општине;  

5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање 

поверено општини;  
6. обавља стручне и друге послове које утврди 

скупштина општине,  

председник општине и општинско веће;  
 

Члан 6 

Општинска управа у обављању управног надзора може:  

1. наложити решењем извршење мера и радњи у 
одређеном року;  

2. изрећи мандатну казну;  

3. поднети пријаву надлежном органу за учињено 
кривично дело или  

привредни преступ и поднети захтев за покретање 

прекршајног поступка;  
4. издати привремено наређење, односно забрану;  

5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за 

предузимање мера за који је  

тај орган надлежан;  
6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, 

прописом или општим  

актом.  
  

Овлашћења и организација за обављање послова из 

става 1.овог члана ближе се  

уређује одлукама скупштине општине.  
 

Члан 7 

 Општинска управа обавља послове на основу и 
у оквиру Устава, закона, Статута и других аката 

општине.  

 Поред послова из надлежности општине, 
Општинска управа обавља и послове државне управе у 

одређеној области које Република или Покрајина 

повери општини, законом или другим прописима.  

   

III ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА 

 

Члан 8 
  Општинска управа се образује као јединствени 

орган.  

 У оквиру општинске управе образују се 
основне организационе јединице за вршење сродних, 

управних, стручних и других послова.  

  Основне организационе јединице се образују 

као кабинет и одељења .  
 У Општинској управи образује се кабинет и 

три одељења и то:  

1.  Кабинет председника општине,  
 2. Одељење за финансије и буџет,  

 3. Одељење за привреду,  

 4. Одељење за општу управу, заједничке 

послове и јавне службе; 
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Члан 9 

 Кабинет председника општине врши 

послове који се односе на:  

 - обављање стручних послова припремања 
информација потребних председнику општине, обрада 

појединих тема, сређивање, евидентирање и чување 

докумената о раду председника општине, обављање 

протоколарних послова за председника општине, 
одржавање контакта са средствима јавног 

информисања, (јавност рада Скупштине, председника 

општине и управе о ставовима и мишљењима која се 
износе у јавности поводом донетих закона, 

општинских прописа и других општих аката), 

обезбеђује услове за остваривање сарадње са 
општинама и градовима у земљи и иностранству, са 

страним дипломатско конзуларним представништвима 

у земљи као и са дугим нивоима власти, републичких 

покрајинских и других органа, превођење текстова са 
српког језика на мађарски језик и обрнуто, пријем 

телефонских позива и позивање телефонских бројева за 

потребе председника општине и Скупштине општине, 
заменика председника општине, начелника Општинске 

управе и помоћнике председника  

општине и начелника општинске управе и 

евидентирање порука за њих, примање и слање поруке 
телефаксом, издавање налога за коришћење путничких 

возила и обављање превоза моторним возилима.  

 
Члан 10 

Одељење за финансије и буџет врши послове 

који се односе на:  
- израду Упутства за све кориснике у складу са 

Меморандумом министра за финансије, спровођење 

поступка јавне расправе о буџету, израду нацрта 

Одлуке о буџету, одобравање тромесечно 
апропријације за буџетске кориснике и обавештавање 

истих о одобреним апропријацијама, израду извештаја 

о извршењу буџета за потребе председника општине и 
Скупштину, вршење послова јавних  

набавки у складу са важећим прописима, израду 

решења о употреби текуће буџетске резерве, вршење 
финансијско-материјалних и књиговодствених послова 

буџета, фондова и рачуна посебних намена, праћење 

остваривања јавних прихода и реализацију расхода, 

праћење кредитног задужења буџета општине,  
- вођење главне књиге трезора, вршење 

плаћања из трезора, израду Упутства корисницама чија 

се плаћања врше са консолидованог рачуна трезора, 
управљање готовином, израду завршног рачуна КРТ-а,  

- израду и предлагање финансијског плана 

Општинске управе, предлагање распореда средстава по 

финансијском плану, предлагање и преусмеравања 
апропријација, вођење књиге инвентара, вршење 

финансијско-материјалних и књиговодствених послова 

за органе општине, вршење благајничких послова, 
израда и предлагање завршног рачуна и финансијског 

плана Општинске управе, прати и врши контролу 

плана, остварења плана, цена, зарада и јавног задужења 

у јавним службама у складу са законом,  
 - контролу буџета у поступку израде – 

усклађеност са законом и подзаконским актима 

(упутствима, меморандумом и сл.)  
 - утврђивање, разрез, контролу и наплату 

локалних изворних прихода  

 - послове локалне пореске администрације у 

складу са материјалним прописима којима су уведени и 
уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији, води 

порески поступак утврђивање, наплату и контролу за 
све приходе који представљају споредна пореска 

давања  и стара се о правима и обавезама пореских 

обвезника; 
Члан 11 

 Одељење за привреду врши послове који се односе 

на: 

           - праћење послова везаних за привредне 
делатности на територији Општине Нова Црња, 

-  задовољавање одређених потреба грађана у 

области занатства, туризма,  
угоститељства и другим привредним областима од 

интереса за општину као и друге послове у области 

привреде који су у надлежности општине, послове око 

израде основа заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта и старање о њиховом 

спровођењу, одређује ерозивна подручја, старање о 

коришћењу  пашњака и одлучује о привођењу пашњака 
другој намени, послове око израде и спровођење 

пројеката локалног економског развоја и старање о 

унапређењу општег оквира за привређивање у 
јединици локалне самоуправе 

 - припрему просторних и урбанистичких 

планова, прибављање мишљења од надлежног 

министарства о усаглашености генералних 
урбанистичких планова са прописима о планирању, 

давање мишљења на нацрте просторних и 

урбанистичких планова из надлежности Републике и 
општине, спровођење урбанистичких планова, давање 

обавештења о намени грађевинске парцеле,  

издавање акта о условима за уређење локација, давање 
потврда о усклађености техничке документације са 

планским актима, уређење јавних површина путем 

одговарајућих планских докумената,  

- уређење, развој и обављање комуналних 
делатности, старање о обезбеђивању материјалних и 

других услова за трајно обављање комуналних 

деланости, праћење остваривања основних комуналних 
функција (снабдевање водом и одвођење отпадних 

вода, чишћење јавних површина, одржавање јавних  

зелених површина, јавне расвете, саобраћаја, и др у 

складу са законом), праћење доношења програма и 
планова комуналних предузећа на територији општине 

и њихове реализације, вршење надзора над обављањем 

комуналних делатности, инспекцијског надзора над 
извршавањем прописа из надлежности општине, 

праћења цена стамбено-комуналних услуга, стамбену 

изградњу и вршење послова  
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државне управе у стамбеној области, а које су поверене 

Општинској управи,  
 - издавање информације о локацији, локацијска 

дозвола, грађевинска дозвола, решење о одобрењу 

извођења радова,  обезбеђивање техничког прегледа и 
издавање употребне дозволе, решење о уклањау 

објеката, потврђивање пројеката парцелације и 

препарцелације, потврђивање пројеката исправке 

границе суседне парцеле, потврде о усаглашености 
темеља, инспекцијског надзора грађевинске 

инспекције, организовање и предузимање мера за 

спречавање бесправне градње и обављање других 
послова у овој области, а у складу са законом, 

Статутом општине и другим  

прописима,  
- предузимање мера заштите у планирању и 

изградњи објеката, заштиту ваздуха, земљишта, шума, 

вода, биљног и животињског света, природних добара, 

од буке, јонизирајућег зрачења, од отпадних и опасних 
материја, држање и заштиту животиња, издавање 

водопривредних сагласности за изградњу сеоских 

водовода, изградњу и затрпавање бушених и рени 
бунара и других бушотина у општини, инспекцијског 

надзора над извршавањем прописа из надлежности и 

обавља и друге  

послове државне управе у области заштите и 
унапређење животне средине који су  

поверени Општинској управи,  

- обавља уговорене послове за АПР, подноси 
захтеве за покретање прекршајних поступака насталих 

у раду инспектора из своје надлежности, сачињавање 

статистичких извештаја за потребе статистике и других 
државних органа; 

 

Канцеларија за локални економски развој 

врши послове: 
остваривање сарадње и пружање помоћи у 

прикупљању документације за припрему пројеката за 

потребе  установа, јавних предузећа и месних 
заједница у оквиру општине, пословима израде 

предлога пројеката и прикупљања пројектне 

документације за учешће локалне самоуправе на 
конкурсима за добијање новчаних средстава од других 

нивоа власти и других домаћих и страних донатора, 

остваривање сарадње са невладиним организацијама, 

координирање и стварање повољне пословне климе за 
развој МСП, праћење улагања у комунални и 

привредни развој насељених места у општини, 

припрема и израда стратешких докумената општине 
Нова Црња; 

Члан 12 

 Одељење за општу управу, заједничке 

послове и јавне службе врши послове који се односе 

на:  

  - унапређење организације рада и 

модернизацију општинске управе, примену прописа о 
општем управном поступку, прекршајном поступку и 

канцеларијском пословању, организацију рада 

услужног центра и писарнице, оверу потписа, рукописа 

и преписа, вођење општег бирачког списка, вођење 

посебног бирачког списка, спровођење локалних 
избора, обављање стручних и административних 

послова за потребе Републичке изборне комисије у 

поступку одржавања избора, спровођење поступака 
општинског и републичког референдума, вођење 

матичних књига, књиге држављана, послове личних 

стања грађана, извршавање управних аката правних 

лица када нису законом овлашћени да их сами 
извршавају, надзор над радом  месних канцеларија, 

вођење персоналне евиденције и вршење стручних 

послова у вези са радним односима, издавање радних 
књижица и вођење регистра о радним књижицама, 

послови информатике и аутоматске обраде података 

као и одржавање информационог система, коришћење, 
обезбеђење и текуће инвестиционо одржавање 

пословних зграда, послови безбедности и заштите на 

раду у складу са законом, послови на умножавању 

материјала, послови достављања писмена, 
организовање исхране за запослене и одржавање 

чистоће пословних зграда.  

  - задовољавање одређених потреба грађана у 
области основног и средњег образовања, примарне 

здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене 

бриге о деци, културе, физичке културе, ученичког и 

студентског стандарда, информисања,и остваривања 
надзора над законитошћу рада установа и предузећа у 

набројаним областима, просветну инспекцију, борачко-

инвалидску заштиту, евидентирање и збрињавање 
избеглица на територији општине као и послове 

ванредних ситуација, послове који се односе на 

приступ информацијама од јавног значаја, обавља 
послове у складу са Законом о заштити података о 

личности за свиденције које воде сви органи јединице 

локалне самоуправе, 

 - помагање и развој различитих облика 
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним 

потребама као и са лицима која су суштински у 

неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче 
активности и пружа помоћ организацијама инвалида и 

другим социјално-хуманитарним организацијама на 

својој територији у оквиру својих надлежности;  
- вођење евиденције о непокретностима у јавној 

својини на којима општина има право власништва или 

коришћења као и друге послове јединице локалне 

самоуправе у области  имовинско-правних послова 
који су поверени Општинској управи, вршење заштите 

имовинских права општине, спровођење управног 

поступка и доношење решења у имовинско-правној 
области, припремање предлога аката из имовинско-

правне области, старање о спровођењу закона и 

подзаконских аката који регулишу јавну начин 

располагања јавном својином ,  спроводи поступак 
исељења бесправно усељених лица у станове и 

заједничке просторије у стамбеним зградама; 

 

 Служба за скупштинске послове врши 

послове: 
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-  стручних и организациних послова у вези 

припремања седница органа општине и њихових 
радних тела, израду нацрта аката који се доносе на 

седницама, обраду аката усвојених на овим седницама, 

и проверу усаглашености нормаивних аката (одлука, 
решења и закључака) које доноси председник општине, 

скупштина и општинско веће са законом и другим 

прописима, сређивање, евидентирање и чување 

изворних аката и докумената о раду на овим 
седницама, пружање стручне помоћи одборницима и 

одборничким групама у изради предлога које подносе 

органима општине, прибављање одговора и 
обавештења које одборници траже, представке и 

предлоге грађана, издаје „Службени лист општине 

Нова Црња“, даје тумачења и мишљења председнику 
општине,  

Члан 13 

 У Општинској управи могу се поставити 

помоћници председника општине за поједине области 
(економски развој, урбанизам, примарна здравствена 

заштита, заштита животне средине, пољопривреда и 

др.).  
 Помоћнике председника општине поставља и 

разрешава председник општине.  

 У општинској управи може бити постављено 

највише три помоћника.  
  

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Члан 14 

 Ради обједињавања истих или сличних послова 

који су међусобно повезани, успешнијег и ефикаснијег 
извршавања послова из утврђеног делокруга 

одељења,пуне запослености радника у њима, у оквиру 

одељења Општинске управе, могу се образовати  

унутрашње организационе јединице.  
 

Члан 15 

 У оквиру одељења могу се образовати 
Канцеларије, одсеци и службе као унутрашње 

организационе јединице.  

Начин организовања унутрашњих 
организационих јединица у оквиру одељења утврђен у 

овом акту како следи, могућ ће бити само у случају 

када се сва места предвиђена актом о систематизацији 

попуне. До тада унутрашње организационе јединице 
функционисаће без распоређивања запослених у 

посебне службе. 

 У Одељењу за  финансије и буџет образује 

се:  

 1. Служба буџета,  

 2. Служба трезора,  

 3. Служба интерне контроле, 
 4. Служба за финансијске послове 

општинске управе. 

 5. Служба Локалне пореске 
администрације 

 У Одељењу за привреду   образује се:  

1.   Канцеларија за локални економски развој  

 У Одељењу за управу, заједничке послове и 

јавне службе образује се: 

1. Служба за скупштинске послове 

  

Члан 16 
 За извршавање поверених послова и послова из 

изворне надлежности општине, као организациони 

облик Општинске управе на подручју насељених места 
образују се месне канцеларије.   

 Месна канцеларија образује се у саставу 

Одељења за општу  управу, заједничке послове и јавне 

службе и то за подручје следећих насељених места: 
Нова Црња, Српска Црња, Александрово, Тоба, 

Војвода Степа и Радојево.  

 Месна канцеларија врши послове пријемне 
канцеларије, писарнице и архиве, вођење матичних 

књига и књига држављана, вођење регистра о радним 

књижицама и по потреби и друге послове које им из 
своје надлежности повери Општинска управа.  

 У месним канцеларијама се могу обављати и 

послови за друге органе, организације и установе на 

основу уговора који закључује начелник Општинске 
управе са представницима органа, организација и 

установа за које обављају послове.  

 
Члан 17 

  Унутрашња организација и систематизација 

радних места Општинске управе уређује се 

правилником који доноси начелник Општинске управе, 
уз сагласност Општинског већа.  

  

V РУКОВОЂЕЊЕ 
 

Члан 18 

 Радом Општинске управе као јединственим 
органом руководи начелник.  

 Начелник Општинске управе представља 

управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно 

обављање послова и одлучује о правима дужностима и 
одговорностима запослених.  

 Начелник за свој рад и рад Општинске управе 

одговара скупштини општине и општинском већу у 
складу са законом, Статутом општине и овом Одлуком.  

  

Члан 19 
  Председник општине у складу са законом 

усмерава и усклађује рад општинске управе.  

  

Члан 20 
  Начелник Општинске управе може имати 

помоћника за финансије.  

  Помоћника начелник поставља уз сагласност 
председника општине.  

Помоћник начелника за свој рад одговара 

начелнику Општинске управе и председнику општине.  

 
Члан 21 
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 Радом Кабинета председника општине, 

Одељења за општу управу, заједничке послове и јавне 
службе , Одељења за привреду, Одељења за финансије 

и буџет руководе шеф Кабинета и руководиоци 

Одељења. 
 Радом Службе за скупштинске  послове 

руководи секретар скупштине општине који организује 

и обезбеђује законит и ефикасан рад унутрашње 

организационе јединице, стара се о правилном 
распореду послова и о испуњавању радних дужности 

запослених.  

Члан 22 
 Руководиоце основних организационих 

јединица распоређује начелник Општинске управе из 

реда запослених или га прима у радни однос путем 
огласа у складу са законом и актом о организацији и 

систематизацији радних места. 

Шефа Кабинета поставља Председник 

општине. 
Руководиоце основних организационих 

јединица у Општинској управи, сем Шефа Кабинета, 

распоређује Начелник Општинске управе на период од 
4 године и по истеку тог периода могу бити поново 

постављени.  

Руководиоци основних организационих 

јединица могу бити разрешени пре истека мандата на 
лични захтев, на предлог председника општине и 

начелника општинске управе.  

  
Члан 23 

 Руководиоци основних организационих 

јединица организују и обезбеђују законит и ефикасан 
рад организационе јединице, старају се о правилном 

распореду послова и о испуњавању радних дужности 

запослених.  

  Шеф кабинета у извршавању својих послова 
дужан је да се придржава налога и упутстава 

председника општине и начелника општинске управе и 

одговара за законит и благовремен рад организационе 
јединице.  

 Руководиоци основних организационих 

јединица у извршавању својих послова дужни су да се 
придржавају налога и упутстава начелника Општинске 

управе и одговарају за законит и благовремен рад 

организационе јединице.  

  
Члан 24 

 Руководиоци основних организационих 

јединица за свој рад одговарају начелнику Општинске 
управе.  

 Руководиоци месних канцеларија за свој рад 

одговарају руководиоцу Одељења за управу, 

заједничке послове и јавне службе.  
  

VI ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ 

ОРГАНИМА 
  

1. Однос према председнику општине, Скупштини 

општине и Општинском већу  

Члан 25 

 Однос Општинске управе према председнику 
општине, Скупштини општине и општинском већу 

заснива се на правима и дужностима утврђеним 

законом и Статутом општине.   
  Општинска управа је обавезна да председника 

општине, Скупштину општине и општинско веће 

обавештава о вршењу послова из свог делокруга, даје 

обавештења, објашњења и податке из свог делокруга 
који су неопходни за њихов рад.  

  

Члан 26 
Општинска управа је дужна да на захтев 

председника општине предузме одговарајуће 

организационе, кадровске и друге мере којима се 
обезбеђује ефикасно извршавање задатака и послова из 

њеног делокруга.  

Члан 27 

 Однос Општинске управе према Општинском 
већу заснива се на правима и дужностима утврђеним 

законом, Статутом општине и овом Одлуком.  

  Када у вршењу надзора над радом Општинске 
управе утврди да акта органа и организација нису у 

складу са законом, Статутом општине односно 

одлуком скупштине општине, Општинско веће 

поништава или укида таква акта са налогом да се 
донесе нови акт који ће бити у складу са законом.  

  

2. Однос према грађанима, предузећима и 

установама  

Члан 28 

 Општинска управа је дужна да свој рад у 
извршавању одређених послова и задатака из свог 

делокруга организује на тај начин да се грађанима, 

предузећима и установама када на основу закона и 

прописа општине, одлучује о њиховим правима и 
интересима, омогући што ефикасније остваривање тих 

права и извршавање обавеза, као и да им се пружи 

адекватна помоћ у заштити права и интереса.  
  

3. Међусобни односи организационих јединица  

  
Члан 29 

 Међусобни односи кабинета и одсека заснивају 

се на правима и дужностима утврђеним законом, 

Статутом општине и овом Одлуком.  
 Кабинет и одељења Општинске управе су у 

извршавању послова и задатака дужни да међусобно 

сарађују и размењују податке и обавештења неопходна 
њихов ефикасан и несметан рад.  

  

VII ЈАВНОСТ РАДА 

  
Члан 30 

 Општинска управа обезбеђује јавност рада: 

давањем информација средствима јавног 
информисања, издавањем "Службеног листа општине 

Нова Црња", одржавањем конференција за штампу и 

обезбеђивањем услова за несметано обавештавање 
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јавности о обављању послова из свог делокруга и свим 

променама које су у вези са организацијом, делокругом 
послова, распоредом радног времена и другим 

променама.  

 Општинска управа може ускратити давање 
информација ако њихова садржина представља 

државну, војну, службену или пословну тајну.  

О ускраћивању информација или других 

података и чињеница одлучује председник општине и 
начелник Општинске управе.  

  

Члан 31 
 Начелник општинске управе даје информације 

о раду општинске управе средствима јавног 

информисања, а може овластити и друго лице да то 
чини у његово име.  

  

VIII АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 32 

 Општинска управа доноси правилнике, 

наредбе, упутства, објашњења,  
решења и закључке.  

 Правилником се разрађују поједине одредбе 

закона, подзаконских аката и других аката ради 

њихових извршавања  
  Наредбом се ради извршавања појединих 

одлука и других прописа наређује или забрањује 

поступање у одређеној ситуацији која има општи 
значај.  

 Упутством се ближе прописује начин рада и 

вршење послова Општинске управе, као и других 
организација, када врше поверене послове Општинске 

управе у извршавању појединих одредаба одлука и 

других прописа.  

 Објашњењем се даје мишљење које се односи 
на примену појединих одредби одлука и других 

прописа.  

 Решењем се одлучује о појединачним 
управним и другим стварима у складу са законом и 

другим прописима.  

 Закључком се решавају одређена питања у 
управном поступку.  

  

Члан 33 

 Акте из претходног члана ове Одлуке доноси 
начелник Општинске управе,  

ако на основу закона, других прописа и ове Одлуке не 

овласти друго лице.  
  

IX РЕШАВАЊЕ СУКОБА НАДЛЕЖНОСТИ 

 

Члан 34 
 Општинско веће решава сукоб надлежности 

између општинске управе и предузећа, установе и 

других организација, када на основу одлуке 
Скупштине општине одлучују о појединим правима 

грађана, правних лица или других странака.  

 Начелник општинске управе решава сукоб 

надлежности између унутрашњих организационих 
јединица.  

X ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 

   
Члан 35 

 По жалби против првостепених аката 

Општинске управе донетих из оквира  

надлежности општине решава Општинско веће, 
уколико законом и другим прописима није друкчије 

одређено.  

 По жалби против првостепених аката друге 
организације, када у вршењу управних овлашћења 

одлучује о појединачним правима и обавезама из 

оквира надлежности општине, решава Општинско 
веће, уколико законом и другим прописима није 

другачије одређено.  

   

XI ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 
 

Члан 36 

  О изузећу начелника Општинске управе решава 
општинско веће.  

  О изузећу службеног лица у Општинској 

управи решава начелник.  

  

XII КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 37 
 Канцеларијско пословање органа државне 

управе примењује се у Општинској управу, као и на 

друге организације када врше јавна овлашћења.  
   

XIII РАДНИ ОДНОС 

 

Члан 38 
 У радни однос у Општинску управу може бити 

примљено лице на начин утврђен законом, које поред 

општих услова утврђених законом, испуњава и посебне 
услове утврђене законом и актом о организацији и 

систематизацији радних места.  

  Одлуку о пријему у радни однос доноси 
начелник Општинске управе.  

  

Члан 39 

 О правима и дужностима запослених и 
руководиоца основних организационих јединица у 

Општинској управи одлучује начелник Општинске 

управе, ако другим прописом није одређен други орган.  
 Распоред радног времена у Општинској управи 

посебним актом утврђује  

начелник општинске управе.  

Члан 40 
Запослени у Општинској управи може се у току 

рада распоредити на друго радно место у складу са 

законом.  
Члан 41 

 Запослени у Општинској управи стичу звања и 

занимања у складу са законом и другим прописима.  
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Члан 42 

 За свој рад запослени и руководиоци основних 
организационих јединица лица одговарају материјално 

и дисциплински у складу са законом и другим 

прописима.  
Члан 43 

 У складу са актом о организацији и 

систематизацији радних места, на основу закона и 

других прописа начелник Општинске управе одлучује 
о звањима и коефицијентима за утврђивање плата 

запослених.  

Члан 44 
 Радни однос запослених и постављених лица 

престаје под условима и на начин утврђен законом.  

   

XIV СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 45 
  Средства за финансирање послова Општинске 

управе обезбеђују се у буџету општине, односно у 

буџету Републике за обављање законом поверених 
послова и посебно се евидентирају.  

 

Члан 46 

 Средства за финансирање послова општинске 
управе чине:  

1. средства за исплату зарада запослених, 

изабраних, именованих и  
постављених лица,  

2. средства за материјалне трошкове,  

3. средства за посебне намене,  
4. средства за набавку и одржавање опреме и 

пословног простора и  

5. друге посебне накнаде и солидарне помоћи.  

  
Члан 47 

 Средства за исплату зарада запослених, 

изабраних, именованих и постављених лица обезбеђују 
се за:  

- зараде и накнаде запослених, изабраних, 

именованих и постављених  
лица  

- накнаде за нераспоређена лица за чијим је 

радом престала потреба.  

Распоред средстава за зараде запослених врши 
се финансијским планом.  

Финансијски план доноси председник општине 

на предлог начелника Општинске управе.  
  

Члан 48 

Средства за материјалне трошкове обезбеђују се за:   

- набавку потрошног материјала, ситног 
инвентара, огрева, осветљења, закупа и одржавања 

пословних просторија, поштанских услуга,  

- набавку стручних публикација, литературе и 
штампане материјале,  

- осигурање и одржавање средстава опреме и 

пословног простора и  

- путне и друге трошкове који чине лична 

примања запослених и друге трошкове потребне за 
обављање послова општинске управе.  

Распоред средстава из става 1. овог члана врши 

се на основу финансијског плана који доноси начелник 
Општинске управе на предлог руководиоца Одељења 

за финансије и буџет.  

Члан 49 

Средства за посебне намене обезбеђују се за:  
- одређене потребе Општинске управе у вези са 

пословима које врши (накнаде сведоцима, трошкови 

поступка и др.),  
-отпремнину запосленх приликом одласка у пензију,  

- стручно оспособљавање и усавршавање запослених и  

- модернизацију рада и остале потребе.  
Распоред средстава за посебне намене врши се 

на основу финансијског плана који доноси начелник 

Општинске управе на предлог помоћника начелника 

Општинске управе за финансије.  
 

Члан 50 

 Средства опреме чине инвентар и друге 
потребне ствари које Општинској управи служе за 

њихове потребе, а чији је век трајања дужи од једне 

године ако није другачије прописима одређено. 

Средства опреме чине и новчана средства намењена за 
набавку опреме.  

Распоред средстава опреме врши се на основу 

финансијског плана који доноси председник општине 
на предлог Руководиоца одељења  за  финансије и 

буџет.  

Члан 51 
 Распоред средстава за посебне накнаде и 

солидарне помоћи врши се на основу финансијског 

плана који доноси председник општине на предлог 

помоћника начелника Општинске управе за финансије.  

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 52 
 За све што није регулисано овом Одлуком 

примењиваће се одредбе закона и Статута општине.  

  
Члан 53 

 Начелник Општинске управе донеће 

Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

 

Члан 54 
 Начелник Општинске управе ће у року од 30 

дана од дана доношења Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи донети Правилник којим се 
регулишу звања, занимања, платне групе и 

коефицијенти запослених у Општинској управи.  

  
Члан 55 
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 Запослени који остану нераспоређени 

остварују права и обавезе у складу са законом и другим 
прописима.  

Члан 56 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о организацији Општинске управе 

("Службени лист општине Нова Црња", број 17/2012, 

8/2013).  

Члан 57 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Нова 

Црња“.                                                                                   

                                                   Председник СО           

        Ранко Брборић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

СО Нова Црња је дана 18.12.2012.године донела 

Одлуку о организацији општинске управе и иста је 

објављена у „Сл.листу општине Нова Црња“ 
бр.17/2012. На захтев и по налогу Управне инспекције 

СО Нова Црња је дана  08.07.2013.године донела 

Одлуку о изменама Одлуке о организацији Општинске 
управе Нова Црња те је иста објављена у „Сл.листу 

Општине Нова Црња“ број 8/2013. 

 

Правни основ за измену и допуну поред Закона о 
локалној самоуправи, Закона о јавној својини, Закона о 

заштити података о личности и других материјалних 

прописа, јесте и налог Управне инспекције која је пре 
свега наложила измену акта о општинској управи, а 

потом захтевала да се изради пречишћен текст 

поменуте Одлуке. 
 

Како је нецелисходно израдити Пречишћен текст 

поменуте Одлуке, заменик начелника Општинске 

управе приступио је изради новог текста. Наиме, назив 
Одлуке о општинској управи је измењен, усаглашени 

су термини у правно техничком смислу, измењена је 

организација саме Општинске управе у смислу 
утврђивања основних организационих јединица у 

оквиру којих могу бити организоване унутрашње 

организационе јединице, а све водећи рачуна о што 
ефикаснијем раду Општинске управе и наравно 

законским одредбама које регулишу ову област, а 

нарочиту малом броју запослених у управи који на 

жалост, морају обављати и по два посла различите 
природе што није типично за општинске управе у 

окружењу.  

Облик организовања општинске управе у оквиру којих 
се предвиђају посебне службе у оквиру одељења 

представљају систем правилног и рационалног 

организовања. На жалост, то ће у Општинској управи 

Нова Црња бити могуће само у систему пуне 
запослености и попуњавања свих радних места. 

 

Напомињем да се овим Актом не дира у број 

запослених нити се на било који начин повећавају 

трошкови рада Општинске управе већ се само врши 

усаглашавање са законским одредбама и новим 

прописима који се примењују у јединицама локалне 

самоуправе. 

 

За спровођење ове Одлуке нису потребна средства у 

буџету.                                                                                     
                                                                                  

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  

                                            ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

                   Радмила Станковић, дипл.правник 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

- Скупштина општине - 
БРОЈ:II-06-42/14-3 
ДАНА: 31.10.2014.године 

 

 206.На основу члана 20. и 32. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 
129/07, 83/2014), члана 41. тачка 7. Статута општине 

Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња” број 

9/08, 16/12), Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 31.10.2014. године , доноси 

следећу 

 

ОДЛУКУ О РЕГРЕСИРАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 

КОЈИ ПОХАЂАЈУ СРЕДЊУ ШКОЛУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА У 

МЕЂУМЕСНОМ ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 

  

Члан 1. 

 Ова одлука се односи на ученике који похађају 
Средњу школу на територији општине Нова Црња а 

имају пребивалиште на територији следећих општина: 

Нова Црња, Житиште и Кикинда. 

Члан 2. 
 Ученицима са територије општине Нова Црња 

који похађају наставу у средњој школи „Ђура Јакшић” 

Српска Црња, пун износ цене месечне карте 
финансираће општина Нова Црња, односно ученицима 

је бесплатна месечна карта. 

Члан 3. 
 Ученицима са територије општине Житиште 

који похађају наставу у средњој школи „Ђура Јакшић” 

Српска Црња, пун износ цене месечне карте 

финансираће општина Нова Црња, односно ученицима 
је бесплатна месечна карта. 

Члан 4. 
 Ученицима са територије општине Кикинда 
који похађају наставу у средњој школи „Ђура Јакшић” 

Српска Црња, пун износ цене месечне карте 

финансираће општина Нова Црња, односно ученицима 

је бесплатна месечна карта. 

Члан 5. 
 О спровођењеу ове одлуке стараће се Одељење 

за буџет и финансије општине Нова Црња. 

Члан 6. 
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 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

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

 

Председник СО  

Ранко Брборић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

- Скупштина општине - 
БРОЈ:II-06-42/14-4 
ДАНА: 31.10.2014.године 

 

 207.На основу члана 31. и 37. Одлуке о јавном 
превозу путника на територији општине Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња” број 4/09), 

члана 20. и 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/2014), члана 
41. тачка 7. Статута општине Нова Црња („Службени 

лист општине Нова Црња” број 9/08, 16/12), 

Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној 
дана 31.10.2014.године ,  доноси следећу 

 

ОДЛУКУ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ПРЕВОЗА 

ЂАКА И СТУДЕНАТА  

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 Овом Одлуком поверавају се послови превоза 

ђака за потребе основних школа са територије општине 

Нова Црња, Јавном комуналном предузећу „8. август” 
Српска Црња ( у даљем тексту: ЈКП „8.Август”). 

 

Члан 2. 

 Овом Одлуком поверавају се послови превоза 
ђака за потребе средње школе „Ђура Јакшић” у 

Српској Црњи,  ЈКП „8.Август” Српска Црња. 

 

Члан 3. 
 Овом Одлуком поверавају се послови превоза 

ученика и студената који похађају наставу, тј. 
привремено су смештени у Кањижи, Новом Кнежевцу, 

Суботици, Чоки, Ади и Сенти, ЈКП „8.Август” Српска 

Црња. 

Члан 4. 
 Овом Одлуком поверавају се послови превоза  

ученика и студената за потребе средњих школа и 

факултета у Кикинди и ученика који су привремено 
смештени у интернатски смештај у Кикинди, ЈКП 

„8.Август” Српска Црња. 

 

Члан 5. 
 Међусобна права и обавезе између повериоца и 

извршиоца посла регулисаће се поесбним уговором 

између Општине Нова Црња и ЈКП „8.Август” Српска 
Црња. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

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

Председник СО 

Ранко Брборић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

- Скупштина општине - 
БРОЈ:II-06-42/14-5 

ДАНА: 31.10.2014.године 
 

 208.На основу члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ број 
129/07 и 83/14), члана 38. став 4.у вези са чланом  42. 

Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС“ 

број 119/12,116/13-ут.тумачење,44/14-други закон), и 

члана 41. тачка 10. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08 и 

16/12), Скупштина општине Нова Црња,на седници 

одржаној дана  31.10.2014.године доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА  

ЈКП „8. АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА 

 

Члан 1. 

Тодоров Миле, именован Решењем СО Нова 
Црња број II-06-29/14-5 од  

08. 07.2014.године, разрешава се дужности в.д 

.директора Јавног комуналног предузећа „8. Август“ 
Српска Црња. 

Члан 2. 

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

Председник СО 

Ранко Брборић 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

- Скупштина општине - 
БРОЈ:II-06-42/14-6 

ДАНА: 31.10.2014.године 

 
               209.На основу чланова 21.25. 31. став 3. и 32. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 

број 119/12, 116/13-аут.тумачење и 44/14-др.закон), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07 и  83/14) и члана 

41. тачка 10. Статута општине Нова Црња  („Сл. лист 

општине Нова Црња“, број 9/08 и 16/12), Скупштина 
општине Нова Црња на седници одржаној дана  31.10. 

2014. године доноси следеће: 

              

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “8.АВГУСТ“ 

СРПСКА ЦРЊА 



                    Број     19         31.10.2014     “Службени лист општине Нова Црња“    Страна  471 
1. Именује се Тодоров Миле, дипломирани инжењер 

пољопривреде из Српске Црње  за директора ЈКП „8. 
Август“ Српска Црња на период од 4 године  

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 дана 

од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику РС“ 

3. Ово решење је коначно  

4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС“, 

„Службеном листу општине Нова Црња“ и на интернет 
страници општине Нова Црња 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење Решења садржан је 

у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећимa ( 
„Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13-

аут.тумачење и 44/14-др.закон)  и члану 41. тачка 10. 

Статута општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова 

Црња“, број 9/08 и 16/12). Чланом 31. став 3. Закона о 
јавним предузећима прописано је да орган који је 

надлежан за именовање, након разматрања достављене 

листе и предлога акта, одлучује о именовању 
директора јавног предузећа, доношењем решења о 

именовању предложеног кандидата или неког другог 

кандидата са листе, док је чланом 41. тачка 10. Статута 

општине Нова Црња прописано да Скупштина 
општине именује и разрешава управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу 

са законом. 

На основу члана 26. став 1. Закона о јавним 
предузећима, Комисија за именовања директора јавних 

предузећа општине Нова Црња, спровела је јавни 

конкурс за избор директора ЈКП „8.Август“ Српска 

Црња од 01. 10. 2014. године, објављен у „ Сл. 
гласнику РС“, број 104. 

Јавним конкурсом у складу са чланом 22. Закона о 

јавним предузећима утврђено је да за директора може 
бити именовано лице које испуњава следеће услове : 

- да је учесник конкурса пунолетан и  пословно 

способан ; 
-држављанин Републике Србије;  

-да има високо  образовање стечено на основиним 

студијама у трајању од најмање 4 године;  

-да има најмање три године радног искуства у 
комуналним делатностима или 3 године радног    

искуства на руководећим пословима;  

-да није осуђивано за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности; - 

-да лицу није изречена мера безбедности забране 

обављања делатности која је претежна делатност   

јавног предузећа. 
          Комисија за именовања директора јавних 

предузећа општине Нова Црња је по истеку рока за 

подношење пријава, констатовала да је на јавни 
конкурс за именовање директора ЈКП „8.август“ 

Српска Црња, благовремено поднета само једна 

пријава која је потпуна и разумљива. 

         На основу увида у доказе о испуњености 

прописаних услова за именовање директора, Комисија 
је саставила списак са само једним кандидатом који 

испуњава  услове за именовање директора ЈКП „8. 

Август“ Српска Црња. 
         Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања 

кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним 

предузећима, Комисија је дана 27.10.2014. године, са 

пријављеним кандидатом са списка, спровела изборни 
поступак оцењивањем стручне оспособљености 

кандидата на основу увида у поднету документацију и 

усменим разговором на основу кога  је ценила  да ли, и 
у којој мери кандидат поседује  неопходне  вештине и 

способносит за руковођење јавним комуналним 

предузећем, са освртом на карактеристике личности, 
спремност за тимски рад и лидерске вештине, као и 

поседовање стручног знања  из делатности ЈКП „ 8. 

Август“ Српска Црња. 

         Имајући у виду да је једини кандидат који је 
поднео пријаву на јавни конкурс испунио услове за 

именовање, који су у складу  са задатим параметрима 

утврђени јавним конкурсом, и да је  Комисија  на 
седници одржаној дана 27.10.2014. године, на основу 

члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, 

спровела изборни поступак са њим, утврдила је, да је 

исти показао висок ниво познавња делокруга рада 
јавно комуналног предузећа, као и свих закона који 

уређују ту област.  

        На основу спроведеног изборног поступка у 
складу са чланом 30. став 2. Закона о јавним 

предузећима, Комисија је  на седници од 27.10.2014. 

године утврдила резултат  и сачинила ранг листу. 
          На основу сачињене ранг листе, Комисија је на 

истој седници  утврдила листу за именовање на којој се 

нашао пријављени  кандидат, са бројчано исказаним и 

утврђеним резултатима, која је заједно са записником о 
спроведеном изборном поступку достављена 

Општинској управи општине Нова Црња, ради 

припреме предлога акта о имновању директора  ЈКП 
„8. Август“  Српска Црња. 

            На основу достављене листе кандидата за 

именовање директора ЈКП „ 8. Август“ Српска Црња и 
записника о спроведеном изборном поступку, утврђен 

је предлог акта да се за директора ЈКП „8. Август“ 

Српска Црња на период од 4 године именује Тодоров 

Миле, дипломирани инжењер пољопривреде из Српске 
Црње, као једини рангирани кандидат, који ће 

најкомпетентније обављати дужност директора ЈКП „ 

8. Август“ Српска Црња. 
 

Решење доставити: 

1. Тодоров Миле, ул. Краља Александра број 14, 

Српска Црња 

     Председник СО                                                                                                          

Ранко Брборић  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 

Број: II-06-42/14-7.1 
Дана: 31.10.2014. годинe 

 

210.На основу члана 54.став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13), члана 

32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. Статута 
општине Нова Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 

бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 31.10.2014. године,донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

АЛЕКСАНДРОВО 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског 

одбора Основне школе «Бранко Радичевић» 

Александрово,из реда локалне самоуправе: 
1. Шашић Милорад, 

2. Бошњак Војислав и 

3. Удицки Александар. 

II 

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

општине Нова Црња». 

 Председник СО 

Ранко Брборић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 
Број: II-06-42/14-7.2 

Дана: 31.10.2014. годинe 

 
211.На основу члана 54.став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13), члана 

32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. Статута 

општине Нова Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 

бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 31.10.2014. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „4.ОКТОБАР“  

ВОЈВОДА СТЕПА 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског 
одбора Основне школе «4.Октобар» Војвода Степа,из 

реда локалне самоуправе: 

1. Милићевић Мићо, 
2. Обреновић Верица и 

3. Родић Мане. 

II 

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 
општине Нова Црња». 

 Председник СО 

Ранко Брборић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 

Број: II-06-42/14-7.3 

Дана: 31.10.2014. годинe 
 

212.На основу члана 54.став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13), члана 

32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. Статута 

општине Нова Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 
бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 31.10.2014. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ 

СРПСКА ЦРЊА 

 

I 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског 

одбора Основне школе «Ђура Јакшић» Српска Црња,из 

реда локалне самоуправе: 
1.Делић Ружица 

2.Граховац Драган и 

3.Кушић Мирјана. 

II 

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

општине Нова Црња». 

Председник СО 

Ранко Брборић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 

Број: II-06-42/14-7.4 
Дана: 31.10.2014. годинe 

 

213.На основу члана 54.став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13), члана 

32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
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РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. Статута 

општине Нова Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 
бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 31.10.2014. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАНКО КРСТИН“ 

РАДОЈЕВА 

 

I 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског 

одбора Основне школе «Станко Крстин»  Радојево,из 

реда локалне самоуправе: 
1. Барбулов Бранислав 

2. Јованов Душан 

3. Паскулов Иванка 

II 
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

општине Нова Црња». 

Председник СО 

Ранко Брборић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 

Број: II-06-42/14-7.5 
Дана: 31.10.2014. годинe 

 

214.На основу члана 54.став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13), члана 

32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. Статута 
општине Нова Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 

бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 31.10.2014. године,донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“  

СРПСКА ЦРЊА 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског 

одбора Средње школе «Ђура Јакшић» Српска Црња,из 
реда локалне самоуправе: 

1. Томашевић Невенка, 

2. Тица Мирко и 

3. Стајчић Бранко. 

II 

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

општине Нова Црња».  

Председник СО 

Ранко Брборић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 

Број: II-06-42/14-8.1 
Дана: 31.10.2014. годинe 

 

215.На основу члана 54.став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13), члана 

32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. Статута 
општине Нова Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 

бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 31.10.2014. године,донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

АЛЕКСАНДРОВО 

 

I 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе «Бранко Радичевић» Александрово,из 

реда локалне самоуправе: 
1. Диклић Драгана, 

2. Воларов Јадранка и 

3. Удицки Александар. 

II 

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

општине Нова Црња». 

Председник СО 

Ранко Брборић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 
Број: II-06-42/14-8.2 

Дана: 31.10.2014. годинe 

 
216.На основу члана 54.став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13), члана 

32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. Статута 

општине Нова Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 

бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 31.10.2014. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „4.КТОБАР“ ВОЈВОДА 

СТЕПА 
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I 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Основне школе «4.Октобар» Војвода Степа,из реда 

локалне самоуправе: 

1. Јовичић Магдолна, 
2. Шкулетић Синиша и 

3. Ђордан Соња. 

II 

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 
општине Нова Црња». 

Председник СО 

Ранко Брборић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 

Број: II-06-42/14-8.3 

Дана: 31.10.2014. годинe 
 

217.На основу члана 54.став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13), члана 

32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. Статута 

општине Нова Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 
бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 31.10.2014. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“  

СРПСКА ЦРЊА 

 

I 
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе «Ђура Јакшић» Српска Црња,из реда 

локалне самоуправе: 
1.Делић Ружица 

2.Ковачевић Небојша и 

3.Журко Тања. 

II 

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

општине Нова Црња». 

 Председник СО 

Ранко Брборић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 

Број: II-06-42/14-8.4 
Дана: 31.10.2014. годинe 

 

218.На основу члана 54.став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13), члана 

32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. Статута 

општине Нова Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 
бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 31.10.2014. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАНКО КРСТИН“ 

РАДОЈЕВО 

 

I 
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Основне школе «Станко Крстин» Радојево,из реда 

локалне самоуправе: 
1. Милошев Виолета 

2. Јованов Душан 

3. Рајин Снежана. 

II 
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

општине Нова Црња». 

 Председник СО 

Ранко Брборић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 

Број: II-06-42/14-8.5 
Дана: 31.10.2014. годинe 

 

219.На основу члана 54.став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13), члана 

32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ број 129/07 и 83/14) и чл. 41.тачка 10. Статута 
општине Нова Црња («Сл.лист општине Нова Црња» 

бр.9/08) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 31.10.2014. године,донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“  

СРПСКА ЦРЊА 

 

I 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Средње школе «Ђура Јакшић» Српска Црња,из реда 
локалне самоуправе: 

1. Марков Горан, 

2. Воларов Предраг и 

3. Танок Тамош. 

II 

Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

општине Нова Црња». 
  

Председник СО 

Ранко Брборић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина општине- 

Број: II-06-42/14-9 

Дана: 31.10.2014. годинe 

 
220.На основу члана 28.Закона о комуналним 

делатностима  (“Сл.гласник  РС“ број 88/2011) ,члана 

60.Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник  РС“ број 
119/12.116/13 и 44/14) , члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр.129/07 и 83/14) и 

члана 41.Статута општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња “ број 9/08 и 16/12), Скупштина 

општине Нова Црња на седници одржаној дана 

31.10.2014. године ,д о н е л а  ј е 

 

ЗАКЉУЧАК  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА МЕСЕЧНИХ КАРТИ ЗА 

ЂАКЕ 

 ЈКП „8.АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА 

 

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

месечних карти за ђаке,  Јавног комуналног предузећа 

„8.Август“ Српска Црња,коју је донео Надзорни одбор 
ЈКП „8.Август“ Српска Црња,под бројем 1087 дана 

13.10.2014.године. 

  
Члан 2. 

 Одлука о промени цена услуга чини саставни 

део Закључка. 

 
Члан 3. 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 
 

Председник СО                                                                                                          

  Ранко Брборић 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Општинско веће  
Број: I-06-43/14-2 

Данa: 30.10.2014.године 
Н О В А  Ц Р Њ А 

 

221.На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Службени лист Републике Србије“, број 
129/2007) и члана 61. Статута Општине Нова Црња 

(Службени лист Општине Нова Црња, број 9/08, 16/12),  

а за потребе реализације пројекта  „Нова Стратегија 
одрживог развоја општине Нова Црња 2015-2020“, 

Општинско веће општине Нова Црња на седници 

одржаној дана  30.10.2014. године донело је 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ 

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Члан 1. 

Општина Нова Црња приступа изради 
Стратегије одрживог развоја општине  Нова Црња за 

период од 2015. до 2020. године (у даљем тексту: 

Стратегија). 

Члан 2. 
Циљ израде Стратегије је да се обезбеди 

одржив друштвено – економски развој општине Нова 

Црња, кроз континуитет процеса стратешког 
планирања усмереног на уједначавање развоја и 

ангажовање локалних ресурса, широке грађанске 

партиципације и укључења свих релевантних 
чинилаца, а тиме унапређујући квалитет живота свих 

грађана. 

Члан 3. 

Техничку подршку у процесу израде Стратегије 
ће пружити Регионални центар за друштвено-

економски развој – Банат. 

Члан 4. 
Рок за израду предлога Стратегије јесте 30. мај 

2015. године, а рок за усвајање    Стратегије јесте 30. 

јун 2015.године. 

Члан 5. 
Нацрт Стратегије, пре подношења органу 

надлежном за њено доношење, излаже се на јавни 

увид. Излагање Нацрта Стратегије на јавни увид 
оглашава се на званичној интернет страници Општине 

Нова Црња и недељном листу и траје 30 дана, при чему 

се оглашавају подаци о времену и месту излагања 
нацрта Стратегије на јавни увид, начин на који 

заинтересована правна и физичка лица могу доставити 

примедбе на нацрт Стратегије, као и друге 

информације које су од значаја за јавни увид. 

Члан 6. 

У току излагања нацрта Стратегије на јавни 

увид, надлежни орган јединице локалне самоуправе, у 
сарадњи са обрађивачима, организује најмање једну 

јавну презентацију, најкасније 7 дана пре истека јавног 

увида. 

Члан 7. 

У циљу спровођења ове Одлуке, Председник 

општине ће образовати и именовати радна тела за 

израду Стратегије: Тим за израду стратегије, 
Стратешки савет, координаторе и чланове радних 

група и радно тело за мониторинг и евалуацију 

Стратегије. 

Члан 8. 

Средства за израду Стратегије обезбеђена су од 

Покрајинског секретаријата за међурегионалну 

сарадњу и локалну самоуправу. 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  

у „Службеном листу општине Нова Црња “ 

 

Председник општинског већа 

Пера Миланков 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Општинско веће 
Број: I-06-43/14-10 

Данa: 30.10.2014.год. 

Н О В А  Ц Р Њ А 

 
222.На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07), 

члана 8.став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ( „Службени гласник РС“, број 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС и 55/2014)  и 

члана 61. Статута Општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12), 

Општинско веће општине Нова Црња, на седници 

одржаној дана 30.10.2014.године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА 

 САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА 

 

Члан 1. 

Милан Царић разрешава се дужности секретара 
Савета за безбедност саобраћаја на путевима, даном 

доношења овог Решења. 

Члан 2. 
Ружица Богдановић Адамовић именује се за 

секретара Савета за безбедност саобраћаја на путевима, 

са наредним даном од дана доношења овог Решења. 
Мандат именоване трајаће до истека мандата 

Савета за безбедност саобраћаја на путевима. 

 

Члан 3. 
Ово Решење објавити у Службеном листу 

општине Нова Црња. 

 
Председник Општинског већа 

Пера Миланков 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Општинско веће 

Број: I-06-43/14-9 

Дана: 30.10.2014.године 
Н О В А  Ц Р Њ А 

 
223.На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007), 

члана 61. Статута општине Нова Црња („Службени 
лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12), члана 4. 

Одлуке о поверавању вршења техничког прегледа  

објеката и о критеријумима за утврђивање висине 

накнаде вршиоцима техничког прегледа на територији 

општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, 

бр. 16/2014), на основу расписаног Јавног позива за 
достављање пријава за избор вршилаца техничког 

прегледа објеката и предлога Комисије, Општинско 

веће Општине Нова Црња, на седници одржаној дана 
30.10.2014.године, донело је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА ЛИЦА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТЕХНИЧКОГ 

ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА 

Општинско веће општине Нова Црња утврђује Списак 

лица за обављање послова техничког прегледа објеката 
за које је грађевинску дозволу/решење за извођење 

радова издала Општина Нова Црња. 

I 

1. ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ АРХИТЕКТУРЕ 

Име и презиме Број лиценце 

1. Светлана Б. Голић 300 3994 03 

 400 2437 03 

2. ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ 

ИНЖЕЊЕРИ 

Име и презиме Број лиценце 

1. Синиша С. Вујовић 314 4230 03 

2. Љиљана Т.Томовић 314 F623 07 

3. Горан Д. Мишковић   311 6645 04 

4. Златко Б. Радовановић 310 3569 03 

5. Душко П. Јанковић 314 В144 05 

6. Небојша Ж. Јањић 314 F828 08 

 414 С253 08 

7. Весна С. Петровић 310 С072 05 

 312 0966 03 

 314 4857 03 

 381 0373 12 

 414 6548 04 

3. ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Име и презиме Број лиценце 

1. Драган Ш. Мићић 350 9214 04 

 450 6584 04 

2. Синиша М. Цукућан 350 4682 03 

4. ДИПЛОМИРАНИ МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕРИ 
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Име и презиме Број лиценце 

1. Борко М. Јовичин 330 D150 06 

2. Павел П. Булик   430 7378 04 

5. ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Име и презиме Број лиценце 

1. Велибор М. Ђоговић 376 М566 13 

6. ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА 

Име и презиме Број лиценце 

1.Борислав Т. Бјелица 370 I018 09 

 470 Е162 09 

За објекте за које је рађена студија утицаја на животну 

средину, у вршењу техничког прегледа мора да 
учествује лице које је стручно из области која је 

предмет студија, а које има стечено високо образовање 

одговарајуће струке, односно смера, на студијама 

другог степена дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, односно на 

основним студијама у трајању од најмање пет година и 

то: 

7. ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Име и презиме Број лиценце 

1.Александар Д. 

Комленовић 

  371 0784 03 

 

II 

Стручним лицима из тачке I овог закључка за рад 
Комисије за технички преглед објеката припада 

накнадa у складу са важећим актима општине Нова 

Црња. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном листу Општине Нова Црња“. 

Председник Општинског већа 

Пера Миланков 
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