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Република Србија – АПВ 
Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-3/15-1 

Дана: 26.02.2015. год. 

 
  3.На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/10, 101/11, 93/12,62/13 и 

63/13), и члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи(''Сл.гласник РС, бр.129/07 и 83/14-др.закон), и члана 41. Статута 

општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 9/08 и 16/12) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 26.02.2015. године   д о н о си, 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2015.ГОДИНУ 
 

I. ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

  У члану 1. одлуке о буџету општине укупна примања у износу од 642.521.210,00  динара замењују се износом од 

648.520.010,00  динара. 

 

Изворних прихода у износу од ............................................... 648.520.010,00 динара 

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

У К У П Н О:.............................................................................. 648.520.010,00  динара  

         

       Члан 2. 

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

и примања : 

Опис 
Економска 

класификација 
Буџет за 

2015.годину 

1 2 3 

I   ПРИХОДА И ПРИМАЊА     

Текући приходи     

1. Порески приходи 7 648,520,010.00 

1.1 Порез на доходак грађана 711 103,078,800.00 

1.2. Порез на фонд зарада 712 0.00 

1.3. Порез на имовину 713 48,421,000.00 

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

1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134 8,000,000.00 

2. Непорески приходи     

 

 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 
 

Година XXIV Нова Црња 27.02.2015. године Број: 2 
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2.1. Таксе     

2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 42,353,000.00 

2.1.2. Локалне административне таксе 7422 450,000.00 

2.1.3. Боравишна такса 714552 1,000.00 

2.2. Накнаде 7145,7415,7423 33,702,000.00 

2.3. Самодопринос 711180 23,000,000.00 

2.4. Донације и трансфери     

- Донације 732   

- Трансфери од другог нивоа власти 733 452,057,210.00 

2.4. Приходи настали употребом јавних средстава      

- Приходи од камате 7411 100,000.00 

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

7421 600,000.00 

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

7421   

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

7421   

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

    

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

- Приходи од концесионе накнаде у складу са законом 714563   

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

2.7. Остали непорески приходи     

- Мешовити и неодређени приходи 745 100,000.00 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 
године 

7721   

7. Примања од продаје нефинансијске имовине 812   

 

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

 

Опис 
Економска 

класификација 
Буџет за 

2014.годину 

1 2 3 

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     

Текући расходи: 4 285.764.445 

1. Расходи за запослене 41 46.984.135 

- Плате и додаци запослених 411 37.532.662 

- Социјални доприноси на терет послодавца 412 6.596.473 

- Накнаде у натури 413 102.000 

- Социјална давања запосленима 414 200.000 

- Накнаде трошкова за запослене 415 2.003.000 

- Награде запосленима и остали посебни расходи 416 550.000 

2. Коришћење услуга и роба 42 124.639.819 

- Стални трошкови 421 25.771.800 

- Трошкови путовања 422 1.205.000 

- Услуге по уговору 423 69.741.529 

- Одборнички додатак 423591 10.057.000 

- Специјализоване услуге 424 8.480.420 

- Текуће поправке и одржавање 425 9.130.820 

- Материјал 426 10.310.250 

3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 1.000.000 

- Отплата домаћих камата 441 700.000 

-Пратећи трошкови задужења 444 300.000 
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4. Субвенције 45 3.000.000 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451 3.000.000 

- Капиталне субвенције 452  

- Текуће субвенције приватним предузећима 454  

5. Дотације и трансфери 46 49.271.234 

- Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 38.318.998 

- Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632   

- Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 464 6.200.000 

- Остале дотације и трансфери 465 4.752.236 

6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 29.600.000 

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

7. Остали расходи 48 23.612.804 

- Дотације невладиним организацијама 481 14.802.804 

- Порези, обавезне таксе и казне 482 480.000 

- Новчане казне и пенали по решењу судова 483 3.330.000 

- Накнада штете за повр. или штету наст. услед елементар. непогода 484 5.000.000 

8. Резерве 49 7.656.453 

- Средства резерве 499 7.656.453 

Издаци за нефинансијску имовину 5 359.755.565 

9. Основна средства 51 359.755.565 

- Зграде и грађевински објекти 511 356.935.565 

- Машине и опрема 512 2.520.000 

- Остале некретнине и опрема 513  

- Нематеријална имовина 515 300.000 

10. Залихе 52   

- Робне резерве 521   

11. Природна имовина 54  

- Земљиште 541  

 

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

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Економска 

класификација 
Износ 

1 2 4 

Нето финансирање     

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9   

Примања од задуживања 91   

Примања од домаћих задуживања (примљени кредити од домаћих 
банака) 

911 
  

Примања од продаје финансијске имовине 92   

Примања од продаје домаће финансијске имовине 921   

Пренета неутрошена средства из ранијих година 321121   

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 3.000.000 

Отплата главнице 61 3.000.000 

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 3.000.000 

Набавка финансијске имовине 62   

Набавка домаће финансијске имовине 621   

Промена стања на рачуну     

(позитивна – повећање готовинских средстава     

Негативна – смањење готовинских средстава)     

 

                                 Члан 3. 

Средства  текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 6.125.163,00 динара. 

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

се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 

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

употреби средстава текуће буџетске резерве. 

 

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

са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

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

употреби средстава сталне буџетске резерве.   

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

 

Члан 6. 

        

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

Шифра 

Назив 
Средства 

из буџета 

Структ-

ура % 

Сопствени 

и други 

приходи 

Укупна 

средства 

Надлежан 

орган/особа Програм 

 

Програмска 
активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1101   Програм 1.  Локални развој и 

просторно планирање 
20,975,198 #N/A 331,063,042 352,038,240   

  1101-П1 

Израда пројектно техничке 

документације за опремање 

индустријских зона у Српској 

Црњи 

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

  1101-П2 

Инфраструктурно опремање 

индустријских зона у Српској 

Црњи 

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

  1101-П3 

Бушење бунара и изградња 

постројења за производњу 

пијаће воде у насељеном месту 

Нова Црња 

  #N/A 40,400,000 40,400,000   

  1101-П4 

Изградња капеле у насељеном 

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

  1101-П5 

Изградња капеле у насељеном 

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

  1101-П6 

Бушење, опремање и повезивање 

у систем бунара у насељу 

Радојево и повезивање са 

водоводом у Српској Црњи 

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

  1101-П7 

Изградња метрополитен мреже у 

општини Нова Црња 
600,000 #N/A 5,400,000 6,000,000   

  1101-П8 

Изградња канализационе мреже 

у насељеним местима општине 

Нова Црња 

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

  1101-П9 

Постављање ЛЕД расвете у свим 
насељеним местима општине 

Нова Црња 

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

  1101-П10 Изградња трансфер станице  500,000 #N/A 4,500,000 5,000,000   

  1101-П11 

Израда пројектно техничке 

документације за побољшање 
енергетске ефикасности у 

зградама општине Нова Црња 

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

  1101-П12 

Израда пројектно техничке 

документације за 

реконструкцију крова зграде 

Дома културе у Новој Црњи 

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

  1101-П13 

Израда пројеката за опремање 

базена у Александрову 
100,000 #N/A 900,000 1,000,000   

  1101-П14 

Постројење за грејање базенске 

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

  1101-П15 

Изградња водовода са 

извориштем воде у насељеном 

месту Александрово 

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

  1101-П16 

Ојачање коловозне конструкције 

и санација улица у насељеним 
местима општине Нова Црња - 

3,327,844 #N/A 29,950,593 33,278,437   
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  1101-П17 

Изградња улица - Железничка 

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

  1101-П18 

Реконструкција дела дворишта и 

изградња спортских терена 

(кошаркашког и одбојкашког) са 

трибинама у Српској Црњи 

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

  1101-П19 

Партерно уређење комплекса 

спортске хале у Српској Црњи 
257,500 #N/A 2,317,500 2,575,000   

  1101-П20 

Гасна инсталација за балон хале 

у Српској Црњи и гасни 
прикључак 

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

  1101-П21 

Опремање балон хале у Српкој 

Црњи 
250,000 #N/A 2,250,000 2,500,000   

0601   Програм 2.  Комунална 

делатност 
7,000,000 #N/A 0 7,000,000   

  0601-0003 Одржавање депонија 2,000,000 #N/A 0 2,000,000   

  0601-0009 Уређење и одржавање зеленила 1,000,000     1,000,000   

  0601-0014 

Остале комуналне 

услуге,зоохигијена, ванлинијски 

превоз 

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

1501   Програм 3.  Локални 

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

  1501-П1 

Локални акциони план 

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

0101   Програм 5.  Развој 

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

  

0101-0001 Унапређење  услова за 

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

  

0101-0002 Подстицаји пољопривредној 

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

0401   Програм 6.  Заштита животне 

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

  

0401-0001 Управљање заштитом животне 

средине и природних вредности 
4,000,000 #N/A 0 4,000,000   

0701   Програм 7.  Путна 

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

  
0701-0001 

Управљање саобраћајном 

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

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

2002   Програм 9.  Основно 

образовање 
27,021,036 #N/A 0 27,021,036   

  

2002-0001 Функционисање основних 

школа 
27,021,036 #N/A 0 27,021,036   

2003   Програм 10.  Средње 

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

  2003-0001 Функционисање средњих школа 4,287,326 #N/A 0 4,287,326   

0901   Програм 11.  Социјална  и 

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

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

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге 
3,390,636 #N/A 0 3,390,636   

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

  
0901-0006 

Дечија заштита, новорођена 

деца, незапослене труднице 
120,000 #N/A 0 120,000   

1801   Програм 12.  Примарна 

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

  
1801-0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 
6,200,000 #N/A 0 6,200,000   

1201   Програм 13.  Развој културе 13,162,827 #N/A 200,000 13,362,827   

  1201-0001 

Функционисање локалних 

установа културе  
6,613,607 #N/A 0 6,613,607   
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  1201-0002 

Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву 
4,178,800 #N/A 0 4,178,800   

  1201-П1 Манифестација Липарске вечери 1,200,000 #N/A 200,000 1,400,000   

  1201-П2 

Смотра рецитатора и остали 

културни садржаји 
360,000 #N/A 0 360,000   

  1201-П3 Изложбе 10,000 #N/A 0 10,000   

  1201-П4 Радионице - предавања 15,000 #N/A 0 15,000   

  1201-П5 Биоскоп 30,000 #N/A 0 30,000   

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

  1201-П7 Издаваштво музички цд 100,000 #N/A 0 100,000   

  1201-П8 Шворц 80,420 #N/A 0 80,420   

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

  1201-П10 Музички и омладински програм 30,000 #N/A 0 30,000   

  1201-П11 Летњи програм 30,000 #N/A 0 30,000   

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

  1201-П13 Венац липарских градова 250,000 #N/A 0 250,000   

1301   Програм 14.  Развој спорта и 

омладине 
5,500,000 #N/A 0 5,500,000   

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 

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

  

1301-0002 Подршка предшколском, 

школском и рекреативном 

спорту и масовној физичкој 

култури 

500,000 #N/A 0 500,000   

0602   Програм 15.  Локална 

самоуправа 
150,549,945 #N/A 2,000,000 152,549,945   

  
0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 
86,664,283 #N/A 0 86,664,283   

  0602-0002 Месне заједнице 37,359,209 #N/A 0 37,359,209   

  0602-0003 Управљање јавним дугом 4,000,000 #N/A 0 4,000,000   

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

  0602-0008 Програми националних мањина 400,000 #N/A 1,600,000 2,000,000   

  0602-0010 Резерве 7,656,453 #N/A 0 7,656,453   

  0602-П1 Општинске манифестације 1,500,000 #N/A 0 1,500,000   

  0602-П2 Штаб за ванредне ситуације 8,900,000 #N/A 0 8,900,000   

  
0602-П3 

Изградња капеле на катастарској 

парцели 2911 
250,000 #N/A 0 250,000   

  
0602-П4 

Организовање манифестације 

дани села 
650,000 #N/A 0 650,000   

  

0602-П5 

Израда бетонских стаза на оба 

православна гробља од капела 

до гробних места 

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

  
0602-П6 

Очување животне средине 

одржавање јавних површина 
300,000 #N/A 0 300,000   

  
0602-П7 

Организација манифестације 

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

  
0602-П8 Организација ускршњег турнира 

у туцању ускршњим јајима 
50,000 #N/A 0 50,000   

  
0602-П9 

Организација дочека 

православне Нове године 
150,000 #N/A 0 150,000   

  
0602-П10 

Уређење тржног-пословног 
простора 

150,000 #N/A 0 150,000   

  
0602-П11 Сусрети братимљених месних 

заједница Врбашка и Радојево 
100,000 #N/A 0 100,000   

  
0602-П12 

Обележавање дана ослобођења 

села 
120,000 #N/A 0 120,000   

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ РАСХОДИ  
312,256,968 #N/A 336,263,042 648,520,010   
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Члан 7. 

Приходи и примања буџета општине у укупном износу од  648.520.010,00  динара по врстама, односно економским 

класификацијама, утврђени су у следећим износима: 

 

Економска Врстаприхода 
приходи из 

буџ./15 
прих.из друг.из план за 2015 

класификација         

1 2 3 4 5 

          

321 Нераспоређен вишак из ранијих година       

711 Порез на доходак, добит и кап.добит       

711110 Порез на зараде 62,578,800.00   62,578,800.00 

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

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

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

711190 Порез на друге приходе 9,000,000.00   9,000,000.00 

  Укупно 711 103,078,800.00   103,078,800.00 

713 Порез на имовину       

713120 Порез на имовину 39,420,000.00   39,420,000.00 

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

713420 Порез на капиталне трансакције 8,000,000.00   8,000,000.00 

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

  Укупно 713 48,421,000.00   48,421,000.00 

714 Порез на добра и услуге       

714440 Средства за противпожарну заштиту 1,000.00   1,000.00 

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

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

714550 Боравишне таксе 1,000.00   1,000.00 

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

  Укупно 714 7,503,000.00   7,503,000.00 

716 Други порези       

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

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

733 Трансфери од других нивоа власти       

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

733154 Тек. Нам. Трансфер од Републике     0.00 

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

733157 
Текући трансфер од градова у корист н 
опш     0.00 

733158 
Ненаменс. транс. из буџета АПВ у кор. 
опш  115794168.00  115,794,168.00 

733252 
Капитал. Трансф. из буџета АПВ у кор. 
Опш   331,063,042.00 331,063,042.00 

  Укупно 733 115,794,168.00 336,263,042.00 452,057,210.00 

741 Приход од имовине       

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

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

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

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

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

742 Приход од продаје добара и услуга       

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

742152 

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

742251 Општинске административне таксе 450,000.00   450,000.00 
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742350 Приходи од општинских органа 2,000,000.00   2,000,000.00 

  Укупно 742 4,050,000.00 0.00 4,050,000.00 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист     

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

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

  Укупно 743 2,100,000.00   2,100,000.00 

744 Капитални добровољни трансфери       

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

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

  Укупно 744 410,000.00   410,000.00 

745 Мешовити неодређени приходи       

745150 Мешов неод приходи у корист нивоа општ 100,000.00   100,000.00 

  Укупно 745 100,000.00 0.00 100,000.00 

  УКУПНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 312,256,968.00 336,263,042.00 648,520,010.00 

321 Нераспоређен вишак из ранијих година       

321311 Нераспоређен вишак из ранијих година     0.00 

  УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 312,256,968.00 336,263,042.00 648,520,010.00 

     

Члан 8. 

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

 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ       280,614,445       89.5%        5,150,000           285,764,445       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ          46,984,135       15.4%                       -             46,984,135       

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

412 Социјални доприноси на терет послодавца           6,596,473       2.2%                       -               6,596,473       

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

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

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

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи               550,000       0.0%                       -                  550,000       

417 Посланички додатак;                         -       0.0%                       -                              -       

418 Судијски додатак.                         -       0.0%                       -                              -       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА       120,489,819       37.7%        4,150,000           124,639,819       

421 Стални трошкови         25,621,800       8.5%           150,000             25,771,800       

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

423 Услуге по уговору         66,241,529       20.5%        3,500,000             69,741,529       

424 Специјализоване услуге           8,280,420       1.9%           200,000               8,480,420       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)           9,130,820       3.0%                       -               9,130,820       

426 Материјал         10,210,250       3.5%           100,000             10,310,250       

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                         -       0.0%                       -                              -       

431 Амортизација некретнина и опреме;                         -       0.0%                       -                              -       

432 Амортизација култивисане имовине;                         -       0.0%                       -                              -       

433 Употреба драгоцености;                         -       0.0%                       -                              -       

434 Употреба природне имовине;                         -       0.0%                       -                              -       

435 Амортизација нематеријалне имовине                         -       0.0%                       -                              -       

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

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

442 Отплата страних камата;                         -       0.0%                       -                              -       



Број    2    27.02.2015    “Службени лист општине Нова Црња“    Страна 12 

443 Отплата камата по гаранцијама                         -       0.0%                       -                              -       

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

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

4511 

Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 
          3,000,000       0.0%                       -               3,000,000       

4512 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 
                        -       0.0%                       -                              -       

452 

Субвенције приватним финансијским 

институцијама; 
                        -       0.0%                       -         

453 Субвенције јавним финансијским институцијама;                         -       0.0%                       -                              -       

454 Субвенције приватним предузећима                         -       0.0%                       -                              -       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ         49,271,234       16.3%                       -             49,271,234       

461 Донације страним владама                          -       0.0%                       -                              -       

462 Донације и дотације међународним организацијама                         -       0.0%                       -                              -       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти         38,318,998       12.7%                       -             38,318,998       

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти                         -       0.0%                       -                              -       

464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

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

465 Остале донације, дотације и трансфери            4,752,236       1.6%                       -               4,752,236       

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

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета         28,600,000       9.5%        1,000,000             29,600,000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ         23,612,804       7.8%                       -             23,612,804       

481 Дотације невладиним организацијама;         14,802,804       4.9%                       -             14,802,804       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;              480,000       0.2%                       -                  480,000       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова;           3,330,000       1.1%                       -               3,330,000       

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних 

узрока; 

          5,000,000       1.7%                       -               5,000,000       

485 

Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа; 
                        -       0.0%                       -                              -       

489 

Расходи који се финансирају из средстава за 

реализацију националног инвестиционог плана 
                        -       0.0%                       -                              -       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА           7,656,453       2.5%                       -               7,656,453       

494 

Административни трансфери из буџета - Текући 

расходи 
                        -       0.0%                       -                              -       

495 

Административни трансфери из буџета - Издаци за 

нефинансијску имовину 
                        -       0.0%                       -                              -       

496 

Административни трансфери из буџета - Издаци за 

отплату главнице и набавку финансијске имовине 
                        -       0.0%                       -                              -       

499 

Административни трансфери из буџета - Средства 

резерве 
                        -       0.0%                       -                              -       

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

49912 Текућа резерва           6,125,163       2.0%                       -               6,125,163       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ         28,642,523       #N/A    331,113,042           359,755,565       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА         28,642,523       9.5%    331,113,042           359,755,565       

511 Зграде и грађевински објекти;         25,872,523       8.7%    331,063,042           356,935,565       

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

513  Остале некретнине и опрема;                         -       0.0%                       -                              -       

514 Култивисана имовина;                         -       0.0%                       -                              -       

515 Нематеријална имовина              300,000       0.1%                       -                  300,000       

520 ЗАЛИХЕ                         -       0.0%                       -                              -       

521 Робне резерве;                         -       0.0%                       -                              -       

522 Залихе производње;                         -       0.0%                       -                              -       

523 Залихе робе за даљу продају                         -       0.0%                       -                              -       

531 Драгоцености                         -       0.0%     
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540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
                        -       0.0%                       -                              -       

541 Земљиште;                         -       0.0%                       -                              -       

542 Рудна богатства;                         -       0.0%                       -                              -       

543 Шуме и воде                         -       0.0%                       -                              -       

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а                         -       0.0%                       -                              -       

551 Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а                         -       0.0%                       -                              -       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ            3,000,000       1.0%                       -               3,000,000       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима           3,000,000       1.0%                       -               3,000,000       

612 Отплата главнице страним банкама                         -       0.0%                       -         

613 Отплата дуга по гаранцијама                         -       0.0%                       -         

614 Отплата домаћих камата                         -       #N/A     

620 Набавка финансијске имовине                         -       0.0%                       -                              -       

621 Набавка домаће фин. Имовине                         -       0.0%                       -                              -       

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ        312,256,968       100.0%    336,263,042           648,520,010       

    

           
312,256,968    

        
336,263,042  

         
648,520,010  

 

II     ПОСЕБАН ДЕО 
   

Члан 9. 

        Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 417.986.348,82  динара, 

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

из буџета 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна  

средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1 1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    
0602-

0001 
      

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
      

      110     
Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 
      

        1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,798,416   1,798,416 

        2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 309,756   309,756 

        3 423 Услуге по уговору - накнаде одборника и комисије 10,057,000   10,057,000 

        4 465 Остале донације, дотације и трансфери 234,241   234,241 

        5 481 
Дотације невладиним организацијама - политичке 

странке 
163,804   163,804 

            Извори финансирања за функцију 110:       

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

            Функција 110: 12,563,217 0 12,563,217 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001: 
      

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

            Свега за програмску активност 0602-0001: 12,563,217 0 12,563,217 

                    

            Извори финансирања за главу 1.1:       

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

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

                    



Број    2    27.02.2015    “Службени лист општине Нова Црња“    Страна 14 

            Извори финансирања за раздео 1:       

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

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

                    

2 2         
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО 

ВЕЋЕ 
      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    
0602-

0001 
      

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
      

      111     Извршни и законодавни органи       

        6 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,441,094   4,441,094 

        7 412 Социјални доприноси на терет послодавца 742,941   742,941 

        8 422 Трошкови путовања - дневнице 255,000   255,000 

        9 423 
Услуге по уговору - накнаде чланова општинског 

већа 
2,178,000   2,178,000 

        10 423 Услуге по уговору - репрезентација 2,975,000   2,975,000 

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

        11 465 Остале донације, дотације и трансфери 576,004   576,004 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 11,588,039 0 11,588,039 

            Функција 110: 11,588,039 0 11,588,039 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 11,588,039 0 11,588,039 

            Свега за програмску активност 0602-0001: 11,588,039 0 11,588,039 

                    

    
0602-

0007     
  Канцеларија за младе       

      150     Опште јавне услуге - истраживање и развој       

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

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

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

            Извори финансирања за функцију 150: 300,000 400,000 700,000 

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   400,000 400,000 

            Функција 150: 300,000 400,000 700,000 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0602-0007: 
      

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   400,000 400,000 

            Свега за програмску активност 0602-0007: 300,000 400,000 700,000 

                    

    
0602-

0008     
  Програми националних мањина       

      840     Верске и остале услуге заједнице       

        15 421 Стални трошкови   150,000 150,000 

        16 422 Трошкови путовања   200,000 200,000 

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

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

        19 512 Машине и опрема 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 840: 400,000 1,600,000 2,000,000 

          01 Приходи из буџета 400,000     



Број    2    27.02.2015    “Службени лист општине Нова Црња“    Страна 15 

          07 Донације од осталих нивоа власти   1,600,000   

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

            
Извори финансирања за програмску активност 

0602-0008: 
      

          01 Приходи из буџета 400,000   0 

          07 Донације од осталих нивоа власти 0 1,600,000   

            Свега за програмску активност 0602-0008: 400,000 1,600,000 2,000,000 

                    

    
0602-

П1 
      Општинске манифестације       

      111     Извршни и законодавни органи       

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

        21 424 Специјализоване услуге 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 111 1,500,000 0 1,500,000 

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

            Функција 111: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за пројектат 0602-П1:       

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

            Свега за пројекат 0602-П1: 1,500,000 0 1,500,000 

                    

    
0602-

П2 
      Штаб за ванредне ситуације       

      110     Извршни и законодавни органи       

        22 423 Услуге по уговору 2,100,000   2,100,000 

        23 425 Текуће поправке и одржавање 300,000   300,000 

        24 426 Материјал 1,000,000   1,000,000 

        24/1 512 Опрема 500,000   500,000 

        25 484 
Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода 

5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 110:       

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

            Функција 110: 8,900,000 0 8,900,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П2:       

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

            Свега за пројекат 0602-П2: 8,900,000 0 8,900,000 

                    

            Извори финансирања за пројекте       

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

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

                    

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 22,688,039 0 20,788,039 

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,000,000 2,000,000 

            Свега за Програм 15: 22,688,039 2,000,000 22,788,039 

                    

            Извори финансирања за Главу 2.1:       

          01 Приходи из буџета 22,688,039   22,688,039 

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,000,000 2,000,000 

            Свега за Главу 2.1: 22,688,039 2,000,000 24,688,039 
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            Извори финансирања за Раздео 2:       

          01 Приходи из буџета 22,688,039   22,688,039 

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,000,000   

            Свега за Раздео 2: 22,688,039 2,000,000 24,688,039 

                    

3 3         ОПШТИНСКА УПРАВА       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    
0602-

0001 
      

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
      

            Опште услуге       

        26 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23,973,615   23,973,615 

        27 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,227,078   4,227,078 

        28 413 Накнаде у натури 100,000   100,000 

        29 414 Социјална давања запосленима 200,000   200,000 

        30 415 Накнаде трошкова за запослене 2,000,000   2,000,000 

        30/1 416 Награде запосленима-јубиларне награде 500,000   500,000 

        31 421 Стални трошкови - накнаде УТ 2,000,000   2,000,000 

        32 421 Стални трошкови - електрична енергија 2,300,000   2,300,000 

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

        34 421 Стални трошкови - поштанске услуге 650,000   650,000 

        35 421 Стални трошкови - телефони 700,000   700,000 

        36 421 Стални трошкови - мобилни телефони 1,500,000   1,500,000 

        37 421 Стални трошкови - осигурање 900,000   900,000 

        38 421 Стални трошкови - чланарина СКГО 158,000   158,000 

        39 422 Трошкови путовања - дневнице 600,000   600,000 

        40 423 Услуге по уговору 2,393,529   2,393,529 

        41 424 Специјализоване услуге 300,000   300,000 

        42 425 Текуће поправке и одржавање 500,000   500,000 

        43 425 Текуће поправке и одржавање возила 2,000,000   2,000,000 

        44 425 Текуће поправке и одржавање објеката 1,447,395   1,447,395 

        45 425 Текуће поправке и одржавање станова 80,000   80,000 

        46 426 Материјал 3,000,000   3,000,000 

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

        48 465 Остале донације, дотације и трансфери 3,133,410   3,133,410 

        49 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 350,000   350,000 

        50 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,000,000   3,000,000 

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

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 62,513,027 0 62,513,027 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 130: 62,513,027 0 62,513,027 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001: 
      

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

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Свега за програмску активност 0602-0001: 62,513,027 0 62,513,027 
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0602-

0003   
    Управљање јавним дугом       

      170     Трансакције јавног дуга       

        52 441 Отплата домаћих камата 700,000   700,000 

        53 444 Пратећи трошкови задуживања 300,000   300,000 

        54 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 170:       

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

            Функција 170: 4,000,000 0 4,000,000 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0003: 
      

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

            Свега за Програмску активност 0602-0003: 4,000,000 0 4,000,000 

                    

    
0602-

0010 
      Резерве       

      112     Финансијски и фискални послови       

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

        56 49912 Текућа резерва 6,125,163   6,125,163 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 7,656,453   7,656,453 

            Функција 112: 7,656,453 0 7,656,453 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0010: 
      

          01 Приходи из буџета 7,656,453   7,656,453 

            Свега за Програмску активност 0602-0010: 7,656,453 0 7,656,453 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 0   0 

          07 Донације од осталих нивоа власти       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       

            Свега за Програм 15: 74,169,480 0 66,513,027 

                    

    
0901   

    
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА       

    
0901-

0001 
      Социјалне помоћи       

    
  070 

    
Социјална помоћ некласификована на другом 

месту       

        57 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
социјално угрожено становништво 

10,000,000   10,000,000 

        58 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета  - 

прворођено дете 
2,000,000   2,000,000 

        59 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз 

ђака основно образовање 
1,000,000   1,000,000 

        60 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз 
ђака средње образовање 

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

        61 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - дом за 

ученике 
300,000   300,000 

        62 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 

ученичке и студентске награде 
300,000   300,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета   1,000,000 29,600,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти       

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

            
Извори финансирања за програмску активност 

0901-0001: 
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          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за програмску активност 0901-0001: 28,600,000 1,000,000 29,600,000 

                    

    
0901-

0005 
      Активности Црвеног крста       

      090     
Функција: Социјална заштита некласификована 

на другом месту 
      

        63 481 Дотације невладиним организацијама 950,000   950,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 950,000 0 950,000 

            Функција 090: 950,000 0 950,000 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0005: 
      

          01 Приходи из буџета 950,000 0 950,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0005: 950,000 0 950,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета       

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

                    

    1301       
ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
      

    
1301-

0001 
      

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 
      

      810     Услуге рекреације и спорта       

        64 481 

Дотације невладиним организацијама, Средства на 

овој апропријацији трошиће се по спроведеном 
конкурсу 

5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

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

            Функција 810: 5,000,000 0 5,000,000 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

1301-0001: 
      

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

            Свега за Програмску активност 1301-0001: 5,000,000 0 5,000,000 

                    

    
1301-

0002 
      

Подршка предшколском, школском и 

рекреативном спорту и масовној физичкој 

култури 

      

      810     Услуге рекреације и спорта       

        65 423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Функција 810: 500,000 0 500,000 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

1301-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Свега за Програмску активност 1301-0002: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 5,500,000 0 5,500,000 

            Свега за Програм 14: 5,500,000 0 5,500,000 
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1101 

      
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
      

    1101-

П1 
    

  

Израда пројектно техничке документације за 

опремање индустријских зона у Српској Црњи 
      

      620     Развој заједнице       

        66 511 Зграде и грађевински објекти 300,000 2,700,000 3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,700,000 2,700,000 

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

            Извори финансирања за пројекат 1101-П1:       

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,700,000 2,700,000 

            Свега за пројекат 1101-П1: 300,000 2,700,000 3,000,000 

                    

    1101-

П2 
    

  

Инфраструктурно опремање индустријских 

зона у Српској Црњи 
      

      620     Развој заједнице       

        67 511 Зграде и грађевински објекти 3,800,000 34,200,000 38,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 3,800,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   34,200,000   

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

            Извори финансирања за пројекат П2:       

          01 Приходи из буџета 3,800,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   34,200,000   

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

                    

    
1101-

П3 
      

Бушење бунара и изградња постројења за 

производњу пијаће воде у насељеном месту 

Нова Црња 

      

      620     Развој заједнице       

        68 511 Зграде и грађевински објекти   40,400,000 40,400,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти   40,400,000 40,400,000 

            Функција 620:     0 

            Извори финансирања за пројекат П3:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти   40,400,000 40,400,000 

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

                    

    
1101-

П4 
      

Изградња капеле у насељеном  месту Нова 

Црња 
      

      620     Развој заједнице       

        69 511 Зграде и грађевински објекти 581,760 5,235,840 5,817,600 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 581,760     

          07 Донације од осталих нивоа власти   5,235,840   

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

            Извори финансирања за пројекат П4:       

          01 Приходи из буџета 581,760     
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          07 Донације од осталих нивоа власти   5,235,840   

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

                    

    
1101-

П5 
      Изградња капеле у насељеном месту Тоба        

      620     Развој заједнице       

        70 511 Зграде и грађевински објекти 484,000 4,356,000 4,840,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 484,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   4,356,000   

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

            Извори финансирања за пројекат П5:       

          01 Приходи из буџета 484,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   4,356,000   

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

                    

    
1101-

П6 
      

Бушење, опремање и повезивање у систем 

бунара у насељу Радојево и повезивање са 

водоводом у Српској Црњи 

      

      620     Развој заједнице       

        71 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 9,000,000   

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   9,000,000   

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

            Извори финансирања за пројекат П6:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   9,000,000   

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

                    

    
1101-

П7 
      

Изградња метрополитен мреже у општини 

Нова Црња 
      

      620     Развој заједнице       

        72 511 Зграде и грађевински објекти 600,000 5,400,000 6,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 600,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   5,400,000   

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

            Извори финансирања за пројекат П7:       

          01 Приходи из буџета 600,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   5,400,000   

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

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

    
1101-

П8 
      

Изгадња канализационе мреже у насељеним 

местима општине Нова Црња 
      

      620     Развој заједнице       

        73 511 Зграде и грађевински објекти   90,093,849 90,093,849 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од осталих нивоа власти   90,093,849 90,093,849 

            Функција 620:   90,093,849 90,093,849 
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            Извори финансирања за пројекат П8:       

          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од осталих нивоа власти   90,093,849 90,093,849 

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

                    

    
1101-

П9 
      

Постављање ЛЕД расвете у свим насељеним 

местима општине Нова Црња 
      

      620     Развој заједнице       

        74 511 Зграде и грађевински објекти 1,500,000 13,500,000 15,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти   13,500,000 13,500,000 

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

            Извори финансирања за пројекат П9:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти   13,500,000 13,500,000 

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

                    

    
1101-

П10 
      Изградња трансфер станице       

      620     Развој заједнице       

        75 511 Зграде и грађевински објекти 500,000 4,500,000 5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   4,500,000 4,500,000 

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

            Извори финансирања за пројекат П10:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   4,500,000 4,500,000 

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

                    

    
1101-

П11 
      

Израда пројектно техничке докуметације за 

побољшање енергетске ефикасности у зградама 

општине Нова Црња 

      

      620     Развој заједнице       

        76 511 Зграде и грађевински објекти 200,000 1,800,000 2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

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

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

            Извори финансирања за пројекат П11:       

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

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

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

                    

    
1101-

П12 
      

Израда пројектно техничке докуметације за 

реконструкцију крова зграде Дома културе у 

Новој Црњи 

      

      620     Развој заједнице       

        77 511 Зграде и грађевински објекти 50,000 200,000 250,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       
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          01 Приходи из буџета 50,000   50,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   200,000 200,000 

            Функција 620: 50,000 200,000 250,000 

            Извори финансирања за пројекат П12:       

          01 Приходи из буџета 50,000   50,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   200,000 200,000 

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

                    

    
1101-

П13 
      

Израда пројекта за опремање базена у 

Александрову 
      

      620     Развој заједнице       

        78 511 Зграде и грађевински објекти 100,000 900,000 1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   900,000 900,000 

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

            Извори финансирања за пројекат П13:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   900,000 900,000 

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

                    

                    

    
1101-

П14 
      

Постројење за грејање базенске воде сунчевом 

енергијом 
      

      620     Развој заједнице       

        79 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 21,042,412 22,042,412 

            Извори финансирања за функцију 620:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти   21,042,412 21,042,412 

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

            Извори финансирања за пројекат П14:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти   21,042,412 21,042,412 

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

                    

    
1101-

П15 
      

Изградња водовода са извориштем воде у 

насељеном месту Александрово 
      

      620     Развој заједнице       

        80 511 Зграде и грађевински објекти 1,744,448 15,700,040 17,444,488 

            Извори финансирања за функцију 620:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти   15,700,040 15,700,040 

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

            Извори финансирања за пројекат П15:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти   15,700,040 15,700,040 

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

                    

    
1101-

П16 
      

Ојачање коловозне конструкције и санација 

улица у насељеним местима општине Нова 

Црња - Тоба 
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      620     Развој заједнице       

        81 511 Зграде и грађевински објекти 3,327,844 29,950,593 33,278,437 

            Извори финансирања за функцију 620:       

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

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

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

            Извори финансирања за пројекат П16:       

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

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

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

                    

    
1101-

П17 
      Изградња улица - Железничка Александрово       

      620     Развој заједнице       

        82 511 Зграде и грађевински објекти 4,256,822 38,311,397 42,568,219 

            Извори финансирања за функцију 620:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти   38,311,397 38,311,397 

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

            Извори финансирања за пројекат П17:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти   38,311,397 38,311,397 

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

                    

    
1101-

П18 
      

Реконструкција дела дворишта и изградња 

спортских терена (кошаркашког и 

одбојкашког) са трибинама у Српској Црњи 

      

      620     Развој заједнице       

        83 511 Зграде и грађевински објекти 720,824 6,487,411 7,208,235 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 720,824   720,824 

          07 Донације од осталих нивоа власти   6,487,411 6,487,411 

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

            Извори финансирања за пројекат П18:       

          01 Приходи из буџета 720,824   720,824 

          07 Донације од осталих нивоа власти   6,487,411 6,487,411 

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

                    

    
1101-

П19 
      

Партерно уређење комплекса спортске хале у 

Српској Црњи 
      

      620     Развој заједнице       

        84 511 Зграде и грађевински објекти 257,500 2,317,500 2,575,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 257,500   257,500 

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,317,500 2,317,500 

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

            Извори финансирања за пројекат П19:       

          01 Приходи из буџета 257,500   257,500 

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,317,500 2,317,500 

            Свега за пројекат П19: 257,500 2,317,500 2,575,000 
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1101-

П20 
      

Гасна инсталација за балон халу у Српској 

Црњи и гасни прикључак 
      

      620     Развој заједнице       

        85 511 Зграде и грађевински објекти 302,000 2,718,000 3,020,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 302,000   302,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,718,000 2,718,000 

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

            Извори финансирања за пројекат П20:       

          01 Приходи из буџета 302,000   302,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,718,000 2,718,000 

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

                    

    
1101-

П21 
      Опремање балон хале у Српској Црњи       

      620     Развој заједнице       

        86 511 Зграде и грађевински објекти 250,000 2,250,000 2,500,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,250,000 2,250,000 

            Функција 620: 250,000 2,250,000 2,500,000 

            Извори финансирања за пројекат П21:       

          01 Приходи из буџета 250,000   250,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,250,000 2,250,000 

            Свега за пројекат П21: 250,000 2,250,000 2,500,000 

                    

            Извори финансирања за пројекте:       

          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од осталих нивоа власти       

            Свега за пројекте: 20,975,198 331,063,042 352,038,240 

                    

    0601       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    
0601-

0003 
      Одржавање депонија       

      510     Управљање отпадом       

        87 421 Стални трошкови  2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000 0 2,000,000 

            Функција 510: 2,000,000 0 2,000,000 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0601-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 2,000,000 0 2,000,000 

            Свега за програмску активност 0601-0003: 2,000,000 0 2,000,000 

                    

    
0601-

0009 
      Уређење и одржавање зеленила       

      510     Управљање отпадом       

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

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета       

            Функција 510: 1,000,000   1,000,000 
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Извори финансирања за програмску активност 

0601-0009: 
      

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

            Свега за програмску активност 0601-0009: 1,000,000   1,000,000 

                    

    
0601-

0014 
      Остале комуналне услуге       

      510     Управљање отпадом       

        88 421 Стални трошкови - чишћење просторија 3,000,000   3,000,000 

        88/1 423 
Услуге по уговору-зоохигијена и ванлинијски 

превоз 
1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

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

            Функција 510: 4,000,000 0 4,000,000 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0601-0014: 
      

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

            Свега за програмску активност 0601-0014: 4,000,000 0 4,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Програм 2: 7,000,000 0 7,000,000 

                    

    1501       
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 
      

    
1501-

П1 
      Локални акциони план запошљавања       

      411     Општи економски и комерцијални послови       

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

            Извори финансирања за функцију 411       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,000,000 2,000,000 

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

            Извори финансирања за пројекат 1501-П1:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти   2,000,000 2,000,000 

            Свега за пројекат 1501-П1: 3,000,000 2,000,000 5,000,000 

                    

            Извори финансирања за програм 3        

          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од других нивоа власти       

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

                    

    0101       ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    
0101-

0001 
      

Унапређење услова за пољопривредну 

делатност 
      

      421     Пољопривреда       

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

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 421: 26,500,000 0 26,500,000 
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Извори финансирања за програмску активност 

0101-0001: 
      

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за програмску активност 0101-0001: 26,500,000 0 26,500,000 

                    

    
0101-

0002 
      Подстицаји пољопривредној производњи       

      421     Пољопривреда       

        91 451 Текуће субвенције за пољопривреду 3,000,000     

            Извори финансирања за функцију 421:       

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

            Функција 421: 3,000,000 0 56,000,000 

            
Извори финансирања за програмску 

активности 0101-0002: 
      

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

            Свега за програмску активност 0101-0002: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за Програм 5:       

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

            Свега за Програм 5: 29,500,000 0 0 

                    

    1201       ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    
1201-

0002 
      

Подстицај културном и уметничком 

стваралаштву 
    0 

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

    0 

        92 481 
Дотације невладиним организацијама - удружења 

грађана 
2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

            Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Функција 160: 2,000,000   2,000,000 

                  0 

    
1201-

0002 
      

Подстицај културном и уметничком 

стваралаштву 
    0 

      840     Верске и остале услуге заједнице     0 

        93 481 Дотације невладиним организацијама - цркве 600,000   600,000 

            Извори финансирања за функцију 840     0 

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Функција 840: 600,000   600,000 

                  0 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002 
    0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 2,600,000   2,600,000 

                  0 

            Извори финансирања за Програм 13     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за програм 13: 2,600,000   2,600,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 3.1:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 
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            Свега за Главу 3.1: 172,294,678 334,063,042 469,201,267 

                    

3 3         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    
0602-

0002     
  Месне заједнице - Александрово       

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
      

        94 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 670,799   670,799 

        95 412 Социјални доприноси на терет послодавца 123,592   123,592 

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

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

        98 425 Текуће поправке и одржавање 600,000   600,000 

        99 426 Материјал 500,000   500,000 

        100 465 Остале текуће дотације по закону 88,266   88,266 

        101 481 Дотације невладиним организацијама 300,000   300,000 

        102 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000   50,000 

        103 511 Зграде и грађевински објекти 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 160: 6,163,657 0 6,163,657 

                    

    
0602-

0002 
      Месне заједнице - Тоба       

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

      

        104 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 535,000   535,000 

        105 412 Социјални доприноси на терет послодавца 97,091   97,091 

        106 421 Стални трошкови 534,000   534,000 

        107 423 Услуге по уговору 490,000   490,000 

        108 425 Текуће поправке и одржавање 200,000   200,000 

        109 426 Материјал 485,000   485,000 

        110 465 Остале текуће дотације по закону 1,000   1,000 

        111 481 Дотације невладиним организацијама 89,000   89,000 

        112 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30,000   30,000 

        113 511 Зграде и грађевински објекти 492,065   492,065 

        114 512 Машине и опрема 20,000   20,000 

            Извори финансирања за функцију 160       

          01 Приходи из буџета       

            Функција 160: 2,973,156   2,973,156 

                    

    
0602-

0002 
      Месне заједнице - Нова Црња       

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
      

        115 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 522,000   522,000 

        116 412 Социјални доприноси на терет послодавца 94,104   94,104 

        117 416 Накнаде запосленима и остали посебни расходи 50,000   50,000 

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

        119 422 Трошкови путовања 100,000   100,000 



Број    2    27.02.2015    “Службени лист општине Нова Црња“    Страна 28 

        120 423 Услуге по уговору 770,000   770,000 

        121 424 Специјализоване услуге 750,000   750,000 

        122 425 Текуће поправке и одржавање објеката  250,000   250,000 

        123 425 Текуће поправке и одржавање опреме 200,000   200,000 

        124 426 Материја 530,000   530,000 

        125 465 Остале текуће дотације по закону 68,456   68,456 

        126 481 Дотације невладиним организацијама 600,000   600,000 

        127 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30,000   30,000 

        128 511 Зграде и грађевински објекти 292,065   292,065 

            Извори финансирања за функцију 160       

          01 Приходи из буџета       

            Функција 160: 6,356,625   6,356,625 

                    

    
0602-

П3 
      Изградња капеле на катастарској парцели 2911       

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
      

        129 511 Зграде и грађевински објекти 250,000   250,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 160 250,000   250,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П3     0 

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за пројекат 0602-П3: 250,000   250,000 

                  0 

    
0602-

П4 
      Организовање манифестације дани села     0 

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
    0 

        130 424 Специјализоване услуге 650,000   650,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета      0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 160 650,000   650,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П4     0 

          01 Приходи из буџета      0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за пројекат 0602-П4 650,000   650,000 

                    

            
Извори финансирања за пројекте 0602-П3 и 

0602-П4 
      

          01 Приходи из буџета       

            Свега за пројекте 0602-П3 и 0602-П4 900,000   900,000 

                    

            
Извори финансирања за функцију 160 и 

пројекте 0602-П3 0602-П4 
      

          01 Приходи из буџета       

            
Свега за функцију 160 и пројекте 0602-П3 и 

0602-П4 
7,256,625   7,256,625 
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0602-

0002 
      Месне заједнице - Војвода Степа        

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

      

        131 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 435,170   435,170 

        132 412 Социјални доприноси на терет послодавца 60,233   60,233 

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

        134 423 Услуге по уговору 470,000   470,000 

        135 425 Текуће поправке и одржавање  2,700,000   2,700,000 

        136 426 Материјал 700,000   700,000 

        137 465 Остале текуће дотације по закону 45,075   45,075 

        138 481 Дотације невладиним организацијама 1,100,000   1,100,000 

        139 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15,000   15,000 

        140 511 Зграде и грађевински објекти 292,065   292,065 

            Извори финансирања за функцију 160       

          1 Приходи из буџета     0 

            Функција 160 7,517,543   7,517,543 

                  0 

    
0602-

0002 
      Месне заједнице - Српска Црња     0 

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
    0 

        141 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 937,800   937,800 

        142 412 Социјални доприноси на терет послодавца 172,800   172,800 

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

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

        145 425 Текуће поправке и одржавање  300,000   300,000 

        146 426 Материјал 600,000   600,000 

        147 465 Остале текуће дотације по закону 123,400   123,400 

        148 481 Дотације невладиним организацијама  2,500,000   2,500,000 

        149 511 Зграде и грађевински објекти 779,065   779,065 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160: 10,213,065   10,213,065 

                    

    
0602-

П5 
      

Израда бетонских стаза на оба православна 

гробља од капела до гробних места 
      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
      

        150 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160: 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П5     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П5 1,000,000   1,000,000 

                  0 

    
0602-

П6 
      

Очување животне средине одржавање јавних 

површина 
    0 

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
    0 

        151 424 Специјализоване услуге 300,000   300,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 
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          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160:     0 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П6     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П6 300,000   300,000 

                  0 

    
0602-

П7 
      Организација манифестације Боемске ноћи     0 

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
    0 

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

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160: 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П7     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П7 1,000,000   1,000,000 

                  0 

    
0602-

П8 
      

Организација ускршњег турнира у туцању 

ускршњим јајима 
    0 

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
    0 

        153 424 Специјализоване услуге 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160: 50,000   50,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П8     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П8 50,000   50,000 

                  0 

    
0602-

П9 
      Организација дочека православне Нове године     0 

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
    0 

        154 424 Специјализоване услуге 150,000   150,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160: 150,000   150,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П9     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П9 150,000   150,000 

                    

            
Извори финансирања за пројекте 0602-П5, 

0602-П6, 0602-П7, 0602-П8 и 0602-П9 
      

          01 Приходи из буџета       

            
Свега за пројекте 0602-П5, 0602-П6, 0602-П7, 

0602-П8 и 0602-П9 
2,500,000   2,500,000 

                    

            
Извори финансирања за функцију 160 и 

пројекте 0602-П3, 0602-П4, 0602-П5, 0602-П6 и 

0602-П7 

      

          01 Приходи из буџета       

            
Свега за фунцкију 160 и пројекте 0602-П3, 

0602-П4, 0602-П5, 0602-П6 и 0602-П7 
12,713,065   12,713,065 
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0602-

0002 
      Месне заједнице - Радојево       

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

      

        155 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 661,129   661,129 

        156 412 Социјални доприноси на терет послодавца 104,969   104,969 

        157 421 Стални трошкови  910,000   910,000 

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

        159 425 Текуће поправке и одржавање 493,425   493,425 

        160 426 Материјал 225,250   225,250 

        161 465 Остале текуће дотације по закону 13,325   13,325 

        162 482 Порези, обавезне таксе и пенали  5,000   5,000 

        163 483 Новчане казне  и пенали по решењу судова 330,000   330,000 

        164 511 Зграде и грађевински објекти 292,065   292,065 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

            Приходи из буџета     0 

            Функција 160: 4,135,163   4,135,163 

                    

    
0602-

П10 
      Уређење тржног-пословног простора        

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
      

        165 424 Специјализоване услуге 150,000   150,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160:     0 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П10     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П10 150,000   150,000 

                    

    
0602-

П11 
      

Сусрети братимљених месних заједница 

Врбашка и Радојево 
      

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

      

        166 424 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160:     0 

            Извори финансирања за пројеката 0602-П11     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П11 100,000   100,000 

                    

    
0602-

П12 
      Обележавање дана ослобођења села       

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

      

        167 424 Специјализоване услуге 120,000   120,000 

            Извори финансирања за функцију 160     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 160:     0 

            Извори финансирања за пројекат П12     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 0602-П12 120,000   120,000 
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            Извори финансирања за пројекте        

          01 Приходи из буџета        

            Свега за пројекте 370,000   370,000 

                    

            
Извори финансирања за функцију 160 и 

пројекте 0602-П10, 0602-П11 и 0602-П12 
      

          01 Приходи из буџета       

            
Свега за функцију 160 и пројекте 0602-П10, 

0602-П11 и 0602-П12 
4,505,163   4,505,163 

                  0 

            
Извори финансирања за програмске 

активности 0602-0002 
    0 

          01 Приходи из буџета      0 

            Свега за програмску активност 0602-0002: 37,359,209   37,359,209 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за Програм 15: 41,129,209 0 41,129,209 

            Извори финансирања за Главу 3.2:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за главу 3.2- укупно МЗ: 41,129,209 0 41,129,209 

                    

3 3.3.1 912       ОСНОВНЕ ШКОЛЕ       

    912       ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2002-

0001 
      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

        168 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,400,131   5,400,131 

            Извори финансирања за функцију 912:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 912: 5,400,131 0 5,400,131 

            
Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001: 
    0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 5,400,131 0 5,400,131 

                    

  3.3.2 912       ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТЕФИ ШАНДОР       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2002-

0001 
      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

        169 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 6,687,200   6,687,200 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета     0 
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            Функција 912: 6,687,200 0 6,687,200 

            
Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001: 
      

          01 Приходи из буџета       

            Свега за програмску активност 2002-0001: 6,687,200 0 6,687,200 

                    

  3.3.3 912       ОСНОВНА ШКОЛА 4. ОКТОБАР       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2002-

0001 
      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

        170 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,430,434   4,430,434 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 4,430,434   4,430,434 

            Функција 912: 4,430,434 0 4,430,434 

            
Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 4,430,434   4,430,434 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 4,430,434 0 4,430,434 

                    

  3.3.4 912       ОСНОВНА ШКОЛА ЂУРА ЈАКШИЋ       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2002-

0001 
      Функиционисање основних школа     0 

      912     Основно образовање     0 

        171 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 6,593,760   6,593,760 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 6,593,760   6,593,760 

            Функција 912: 6,593,760 0 6,593,760 

            
Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 6,593,760   6,593,760 

            Свега за програнску активност 2002-0001: 6,593,760 0 6,593,760 

                    

  3.3.5         ОСНОВНА ШКОЛА СТАНКО КРСТИН       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2001-

0001 
      Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

        172 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,909,511   3,909,511 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета       

            Функција 912:       

            
Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001: 
      

          01 Приходи из буџета       

            Свега за програнску активност 2002-0001: 3,909,511   3,909,511 

                    

            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета       

            Свега за Програм 9: 27,021,036 0 27,021,036 
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            Извори финансирања за главу 3.3       

            Приходи из буџета       

            Свега за главу 3.3 27,021,036   27,021,036 

                    

3 3.4         СРЕДЊА ШКОЛА ЂУРА ЈАКШИЋ       

    2003       ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2003-

0001 
      Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

        173 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,287,326   4,287,326 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета       

            Функција 920:       

            
Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001: 
      

          01 Приходи из буџета       

            Свега за програнску активност 2003-0001: 4,287,326   4,287,326 

                    

            Извори финансирања за Програм10:       

          01 Приходи из буџета     0 

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

            Извори финансирања за Главу 3.4:       

          01 Приходи из буџета     0 

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

                    

3 3.5         УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

    3.5.1       НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЂУРА ЈАКШИЋ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    
1201-

0001 
      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        174 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,744,820   2,744,820 

        175 412 Социјални доприноси на терет послодавца 496,277   496,277 

        176 413 Накнаде у натури - давања запосленима 2,000   2,000 

        177 415 Накнаде трошкова за запослене 3,000   3,000 

        178 421 Стални трошкови 335,000   335,000 

        179 422 Трошкови путовања 50,000   50,000 

        180 423 Услуге по уговору 260,000   260,000 

        181 425 Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме 60,000   60,000 

        182 426 Материјал 250,000   250,000 

        183 465 Остале донације, дотације и трансфери 360,120   360,120 

        184 512 Машине и опрема 150,000   150,000 

        185 515 Нематеријална имовина 300,000   300,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 5,011,217 0 0 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 5,011,217 0 0 
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1201-

П1 
      Манифестација Липарске вечери       

      820     Услуге културе       

        186 423 Услуге по уговору 180,000   180,000 

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

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

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

            Извори финансирања за пројекат 1201-П1:       

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

          07 Донације од осталих нивоа власти   200,000 200,000 

            Свега за пројекат 1201-П1: 1,200,000 200,000 1,400,000 

                    

    
1201-

П2 
      

Смотра рецитатора и остали културни 

садржаји 
      

      820     Услуге културе       

        188 423 Услуге по уговору 180,000   180,000 

        189 424 Специјализоване услуге 180,000   180,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 180,000   180,000 

            Функција 820: 360,000 0 360,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П2:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П2: 360,000 0 360,000 

                    

            
Извори  финансирања за пројекте 1201-П1 и 

1201-П2 
      

          01 Приходи из буџета 1,560,000     

          07 Донације од осталих нивоа власти   200,000   

            Свега за пројекте 1201-П1 и 1201-П2 1,560,000 200,000 1,760,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за Програм 13: 6,571,217 200,000 6,771,217 

            Извори финансирања за Главу 3.5.1:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за Главу 3.5.1: 6,571,217 200,000 6,771,217 

                    

  3.5.2         
СПОРТСКО КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ 

ЦЕНТАР ЂУРА ЈАКШИЋ 
      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    
1201-

0001 
      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        190 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 812,819   812,819 

        191 412 Социјални доприноси на терет послодавца 167,632   167,632 
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        192 421 Стални трошкови 75,000   75,000 

        193 423 Услуге по уговору 218,000   218,000 

        194 426 Материјал 220,000   220,000 

        195 465 Остале донације, дотације и трансфери 108,939   108,939 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 820: 1,602,390 0 1,602,390 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 1,602,390 0 1,602,390 

                    

    
1201-

П3 
      Изложбе       

      820     Услуге културе       

        196 424 Специјализоване услуге 10,000   10,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 10,000 0 10,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П3:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П3: 10,000 0 10,000 

                    

    
1201-

П4 
      Радионице - предавања       

      820     Услуге културе       

        197 424 Специјализоване услуге 15,000   15,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 820: 15,000 0 15,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П4:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П4: 15,000 0 15,000 

                    

    
1201-

П5 
      Биоскоп       

      820     Услге културе       

        198 424 Специјализоване услуге 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 820: 30,000   30,000 

            Извори финансирања за пројекат П5:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за пројекат П5: 30,000 0 30,000 
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1201-

П6 
      Кишобран за двоје       

      820     Услуге културе       

        199 424 Специјализоване услуге 15,000   15,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 15,000 0 15,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П6:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П6: 15,000 0 15,000 

                    

    
1201-

П7 
      Издаваштво музички цд       

      820     Услуге културе       

        200 424 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 100,000   100,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П7:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П7: 100,000   100,000 

                  0 

    
1201-

П8 
      Шворц     0 

      820     Услуге културе     0 

        201 424 Специјализоване услуге 80,420   80,420 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 80,240   80,240 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П8:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П8: 80,420   80,420 

                  0 

    
1201-

П9 
      Позоришни програм     0 

      820     Услуге културе     0 

        202 424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 200,000   200,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П9:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П9: 200,000   200,000 

                  0 

    
1201-

П10 
      Музички и омладински програм     0 

      820     Услуге културе     0 

        203 424 Специјализоване услуге 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 30,000   30,000 
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            Извори финансирања за пројекат 1201-П10:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П10: 30,000   30,000 

                  0 

    
1201-

П11 
      Летњи програм     0 

      820     Услуге културе     0 

        204 424 Специјализоване услуге 30,000   30,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 30,000   30,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П11:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П11: 30,000   30,000 

                  0 

    
1201-

П12 
      Дечје липарске вечери     0 

      820     Услуге културе     0 

        205 424 Специјализоване услуге 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 50,000   50,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П12:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П12: 50,000   50,000 

                  0 

    
1201-

П13 
      Венац липарских градова     0 

      820     Услуге културе     0 

        206 424 Специјализоване услуге 250,000   250,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 820: 250,000   250,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П13:     0 

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за пројекат 1201-П13: 250,000   250,000 

                    

            Извори финансирања пројекте:       

          01 Приходи из буџета       

            Свега за пројекте: 810,420   810,420 

                    

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001 и пројекте: 
      

          01 Приходи из буџета       

            
Свега за програмску активност 1201-0001 и 

пројекте: 
2,412,810   2,412,810 

                    

                    

    
1201-

0002 
      

Подстицаји културном и уметничком 

стваралаштву 
      

      860     
Рекреација, култура и вере некласификоване на 

другом месту 
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        206/1 421 Стални трошкови - Историјски архив Зрењанин 78,800   78,800 

        207 481 Дотације невладиним организацијама - КУД-ови 1,500,000   1,500,000 

            
Извори финансирања за функционалну 

класификацију 860 
      

          01 Приходи из буџета       

            Функција 860       

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002 
      

          01 Приходи из буџета       

            Свега за програмску активност 1201-0002 1,578,800 0 1,578,800 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за Програм 13: 10,562,827 0 10,562,827 

            Извори финансирања за Главу 3.5:       

          01 Приходи из буџета     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Свега за главу 3. 5: 10,562,827 200,000 10,562,827 

                    

  3.6         ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

    
0901   

    
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА       

    
0901-

0001 
      Социјалне помоћи       

    
  090 

    
Социјална помоћ некласификована на другом 
месту       

        208 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1,350,000     

        209 4631 472600 Накнада из буџета у случају смрти 750,000     

        210 4631 472900 Једнократне помоћи 1,300,000     

        211 4631 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

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

            Функција 090: 3,500,000 0 3,500,000 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0001: 
      

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 3,500,000 0 3,500,000 

      
              

      
              

    
0901-

0004 
      

Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 
      

      090     
Социјална заштита некласификована на другом 

месту 
      

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

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 090: 3,390,636 0 3,390,636 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0004: 
      

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Програмску активност 0901-0004: 3,390,636 0 3,390,636 
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0901-

0006 
      Дечја заштита        

      090     
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

      

        213 4631 472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 120,000   120,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета       

            Функција 090: 120,000   120,000 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0901-0006: 
      

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за програмску активност 0901-0006: 120,000 0 120,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета       

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

            Извори финансирања за Главу 3.6:       

          01 Приходи из буџета     0 

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

                    

  3.7         ЗДРАВСТВО       

    
1801   

    
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА       

    
1801-

0001 
      

Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 
      

      740     Услуге јавног здравства       

        214 464 
411Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
2,171,000   2,171,000 

        215 464 
412 Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
389,000   389,000 

        216 464 
415 Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
300,000   300,000 

        217 464 
416 Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
180,000   180,000 

        218 464 
424 Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
3,160,000   3,160,000 

            Извори финансирања за функцију 740:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 740: 6,200,000 0 6,200,000 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

1801-0001: 
      

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Програмску активност 1801-0001: 6,200,000 0 6,200,000 

            Извори финансирања за Програм 12:       

          01 Приходи из буџета     0 

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

            Извори финансирања за Главу 3.7:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Главу 3.7: 6,200,000 0 6,200,000 

                    

                    

  3.8         ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ        

    
0401   

    
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ       
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0401-

0001 
      

Управљање заштитом животне средине и 

природних вредности 
      

    
  550 

    
Заштита животне средине: исттаживање и 
развој       

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

        220 424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 550:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 550: 4,000,000 0 4,000,000 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

0401-0001: 
      

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Програмску активност 0401-0001: 4,000,000 0 4,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета     0 

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

            Извори финансирања за Главу 3.8:       

          01 Приходи из буџета     0 

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

                    

  3.9         ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ       

    0701       ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА       

    
0701-

0001 

  
    Управљање саобраћајном инфраструктуром 

      

      451     Друмски саобраћај       

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

        222 424 
Специјализоване услуге - зимско одржавање 
путева 

1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета     0 

            Функција 451: 2,500,000 0 2,500,000 

            
Извори финансирања за Програмску активност 

0701-0001: 
      

          01 Приходи из буџета     0 

            Свега за Програмску активност 0701-0001: 2,500,000 0 2,500,000 

                    

    
0701-

0002 
      Одржавање путева       

      451     Друмски саобраћај       

        222/1 424 
Специјализоване услуге - крпљење рупа на 
путевима 

1,000,000   1,000,000 

        223 511 Зграде и грађевински објекти - нафтна рента 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета       

            Функција 451: 2,000,000 0 2,000,000 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0701-0002 
      

          01 Приходи из буџета       

            Свега за програмску активност 0701-0002 2,000,000 0 2,000,000 

                    

            Извори финансирања за програм 7        

          01 Приходи из буџета       
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            Свега за програм 7 4,500,000 0 4,500,000 

                    

            Извори финансирања за главу 3.9:       

          01 Приходи из буџета       

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

                    

            Извори финансирања за раздео 3:       

          01 Приходи из буџета       

          07 Донације од осталих нивоа власти       

            Свега за раздео 3: 277,005,712 334,263,042 611,268,754 

                    

            Извори финансирања за раздео 1, 2 и 3:       

          01 Приходи из буџета 306,258,168     

          07 Донације од осталих нивоа власти   336,263,042   

            Свега за раздео 1,2 и 3: 312,256,968 336,263,042 648,520,010 

 

 

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

  

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

од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања. 

  

Члан 11. 

       Овом одлуком о буџету општине обезбеђују се средства за 43 запослених на неодређено време и 1 запослених на 

одређено време. Одлуком о буџету за 2015. годину обезбеђују се средства за укупан број запослених на одређено и 

неодређено време из става 1. Овог члана. 

 

Члан 12. 

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

одлуком. 

 

Члан 13. 

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

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

председника општине/општинског већа. 

          У случају из става 1. Овог члана корисници средстава буџета општине Нова Црња могу преузети обавезе по уговору 
само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских 

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

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

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

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

става 1. овог члана. 

 

Члан 14. 

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

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

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

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

извршавање расхода по том основу. 

 

Члан 15. 

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

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

корисника буџетских средстава. 

 

Члан 16. 

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

класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода. 
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             Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни орган буџетског 

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

 

 

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

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

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

Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 18. 

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

према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања. 

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

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

 

Члан 19. 

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

акта, уколико законом није друкчије прописано. 

        Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти: 

        1) о намени преузимања обавезе; 

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

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

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

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

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

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

 

Члан 20. 

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

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

текуће буџетске резерве. 

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

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

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

расход чији се износ умањује. 

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

општине/општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу 
буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису 

предвиђена у довољном обиму. 

        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. 
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Члан 24. 

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

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

односно деветомесечног периода. 

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

 

Члан 25. 

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

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

консолидованом рачуну трезора. 

 

Члан 26. 

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

у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

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

 

Члан 27. 

        Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. години само у складу са чланом 10. 

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

овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 
Члан 28. 

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

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

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

новим лицима до краја 2015. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру 

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

рационализације из става 1. Овог члана. 

 

Члан 29. 

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

Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови 

корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине 

и уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 

 

Члан 30. 

        У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса 

предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, 
осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2015. години. 

 

Члан 31. 

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

трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

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

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

регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

Члан 32. 

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

носиоци директни корисници буџетских средстава , и то:  

 

Раздео 1 –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). 
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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 2015. години обрачунату исправку вредности нефинансијске 

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

 

Члан36. 

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

враћају у буџет општине. 

 

Члан 37. 

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

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

врсту расхода. 
 

Члан 38. 

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

других финансијских организација, у складу са Законом. 

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

 

Члан 39. 

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

више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено. 

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

 

Члан 40. 

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

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

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

 
Члан 41. 

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

Министарства финансије Републике Србије. 

 

 

 

 IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 42. 

                         Корисници буџетских средстава, до 31.децембра 2015.године пренеће на рачун извршења буџета општине    

сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015.години, која су тим корисницима пренета у складу са 

Одлуком о буџету општине за 2015.годину. 

       Члан 43. 

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

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

 

Председник СО 
Ранко  Брборић 

____________________ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-3/15-2 

Дана: 26.02.2015.године 

Н  О В А  Ц Р Њ А  

 

 4.На основу члана 35. тачка 3а.Закона о 

ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС“, 

број 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, 

број 129/07 и 83/14), Скупштина општине Нова 

Црња, на седници одржаној дана 26.02..2015. 

године, донела је следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

Члан 1. 

 Усваја се извештај о раду Општинског 

штаба за ванредне ситуације Нова Црња за 

2014.годину. 

Члан 2. 

Извештај о раду Општинског штаба за 

ванредне ситуације Нова Црња за 2014. 

годину,чини саставни део овог Закључка. 

 

Члан 3. 

Овај Закључак објавиће се  у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 

Председник СО 

Брборић Ранко 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-3/15-3 

Дана: 26.02.2015.године 

Н  О В А  Ц Р Њ А  

 

 5.На основу члана 35. тачка 3а.Закона о 

ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС“, 

број 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, 

број 129/07 и 83/14), Скупштина општине Нова 

Црња, на седници одржаној дана 26.02.2015. 

године, донела је следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

Члан 1. 

 Усваја се план рада Општинског штаба за 

ванредне ситуације Нова Црња за 2015.годину. 

 

Члан 2. 

План рада општинског штаба за ванредне 

ситуације Нова Црња за 2015. годину,чини 

саставни део овог Закључка. 

 

Члан 3. 

Овај Закључак објавиће се  у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 

                           Председник СО 

                                     Брборић Ранко 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нова Црња 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-3/15-4 

Дана: 26.02.2015.године 

 

6.На основу члана 41 став 1 Закона о 

запошљавању и осигурању за случај 

незапослености (,,Службени гласник РС“ бр. 36/09 

и 88/10), члана 32 Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14) и 

члана 41 тачка 7 Статута општине Нова Црња 

(,,Службени лист општине Нова Црња“ бр. 9/08 и 

16/12), уз прибављање мишљења Локалног савета 

за запошљавање, Скупштина општине Нова Црња 

на седници одржаној дана 26.02.2015. године,  

доноси: 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА  

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 

2015.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Усваја се локални акциони план 

запошљавања општине Нова Црња за 2015.годину. 

 

Члан 2. 

Локални акциони план запошљавања 

општине Нова Црња за 2015.годину чини саставни 

део ове Одлуке. 

Члан 3. 

Одлука ће бити објављена у „Службеном 

листу општине Нова Црња“. 

 

    Председник СО                                                                                                    

Брборић Ранко 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 
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Број: II-06-3/15-5 

Дана: 26.02.2015.године 

Н  О В А  Ц Р Њ А  

7.На основу чланa 97. став 7. Закона о 

планирању и изградњи (“Службени гласник 

Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 

– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ), 

чланова 32. Закона о локалној самоуправи ( «Сл. 

Гласник Републике Србије», бр. 129/2007 и 

83/2014-др. Закон)  и члана 41. став 1. тачка 6. и 7. 

Статута општине Нова Црња („Службени лист 

општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12), 

Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 26.02.2015. године  донела је: 

   

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се поступак 

обрачуна и наплате доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, зоне и врсте намена 

објеката, износи коефицијената зоне и намене, 

критеријуми, износ и поступак умањивања 

доприноса, посебна умањења за недостајућу 

инфраструктуру и услови и начин обрачуна 

умањења за трошкове инфраструктурног 

опремања средствима инвеститора као и друга 

питања од значаја за обрачун и наплату доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта.  

 

Члан 2. 

Уређивање грађевинског земљишта 

обухвата његово припремање и опремање.  

Припремање земљишта обухвата истражне 

радове, израду геодетских, геолошких и других 

подлога, израду планске и техничке 

документације, програма за уређивање 

грађевинског земљишта, расељавање, уклањање 

објеката, санирање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата изградњу 

објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 

уређење површина јавне намене.  

Уређивање грађевинског земљишта врши 

се према средњорочним и годишњим програмима 

уређивања.  

Члан 3. 

Општина Нова Црња – Одељење за 

финансије и буџет врши обрачун и наплату  

 

доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта. 

Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта плаћа инвеститор. 

Средства добијена од доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта користе се за 

уређивање грађевинског земљишта, прибављање 

грађевинског земљишта у јавну својину и за 

изградњу и одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре.  

 

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 

Члан 4. 

Износ доприноса се утврђује решењем о 

издавању грађевинске дозволе, а на основу 

обрачуна доприноса који врши Одељење за 

финансије и буџет.   

Висина доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта за изградњу објекта 

обрачунава се тако што се просечна цена 

квадратног метра станова новоградње у општини 

Нова Црња, објављена од стране Републичког 

завода за статистику за територију општине Нова 

Црња, помножи са укупном нето површином 

објекта који је предмет градње, израженом у м² и 

са коефицијентом зоне и коефицијентом намене 

објекта утврђеним овом Одлуком. 

Ако за Општину Нова Црња нису 

објављени подаци о просечној цени квадратног 

метра станова новоградње, допринос за уређивање 

грађевинског земљишта биће утврђен на основу 

просека износа просечних цена квадратног метра 

станова новоградње у свим јединицама локалне 

самоуправе истог степена развијености у складу са 

законом којим се уређује регионални развој, за 

које су ти подаци објављени. 

 

Члан 5. 

Грађевинско земљиште потпуно комунално 

опремљено за грађење је земљиште на коме је 

изграђен приступни пут са тротоаром и јавном 

расветом, водоводна и канализациона мрежа. 

Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта не обухвата трошкове 

електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ 

мреже и објеката и кабловски дистрибутивни 

систем, мрежу и објекте гасификације, које 

инвеститор посебно уговара са надлежним јавним 

предузећима.   

 

а ) ЗОНЕ   

Члан 6. 

 



Број    2    27.02.2015    “Службени лист општине Нова Црња“    Страна 48 

 

За утврђивање доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта одређују се следеће зоне  

и то:  

 I  ЗОНА 

         А) Нова Црња 

Обухвата подручје насељеног места Нова Црња  

- Улицу Кошут Лајоша од М.Тита до П. 

Шандора. 

- Улицу ЈНА од ул.1 Маја до Криве. 

  

           Б) Српска Црња 

 Обухвата подручје насељеног места Српска Црња 

- Улицу Краља Александра од Кнез 

Михајлове до Петра Кочића и Бензинске 

пумпе. 

- Улицу 5.октобра, од улице Кнез Михајлове 

до Петра Кочића. 

- Улица Партизанска од Кнез Михајлове до 

Петра Кочића. 

- Улице: Кнез Михајлова – непарна страна, 

Патријарха Арсенија Чарнојевића, Саве 

Ковачевића и Петра Кочића – парна страна 

од Партизанске до Краља Александра. 

  

           Ц ) Радојево 

Обухвата подручје насељеног места Радојево 

- Улицу Карађорђеву од Војводе Путника до 

Војводе Мишића. 

 

           Д ) Александрово 

 Обухвата подручје насељеног места 

Александрово 

- Улица Николе Тесле од Ђуре Јакшића до 4. 

октобра. 

- Улица Михајла Пупина од Војводе 

Мишића до Бранака Радичевића. 

 

           Е ) Војвода Степа 

 Обухвата подручје насељеног места Војвода 

Степа. 

- Улица ЈНА од Николе Тесле до Змај 

Јовине. 

 

II  ЗОНА 

Обухвата насеље Тоба и све што није 

обухваћено у I зони у насељима Нова Црња, 

Српска Црња, Радојево, Александрово и Војвода 

Степа. 

 

б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  

Члан 7. 

Намене објеката за које се плаћа допринос су:  

- стамбена: индивидуални и колективни стамбени 

објекти, стамбени простор у стамбено - пословним  

 

објектима, и пратећи гаражни простор у 

стамбеним и стамбено - пословним објектима; 

- комерцијална: трговински објекти, пословни 

објекти и канцеларије, пословно-стамбени 

апартман, мењачнице, кладионице, видео клубови, 

гараже као засебни комерцијални објекти, хотели, 

угоститељски објекти, бензинске пумпе, као и 

други објекти комерцијалног и услужног 

карактера; 

- остала: помоћни објекти, економски објекти, 

магацински простор, стоваришта. 

Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, 

уподобиће се најсличнијој наведеној намени.  

 

в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  

 

Члан 8. 

За обрачунавање доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта одређују се следећи 

коефицијенти: 

Коефицијент за зону (Кзона): 

Урбанистичка 

зона 

Коефицијент 

Прва зона 0,002 

Друга зона 0,0015 

 

Коефицијент за намену (Кн): 
 

 

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): 

У случају опремљености грађевинског земљишта 

приступним путем, канализационом и водоводном 

мрежом, тротоаром и јавном расветом, 

коефицијент комуналне опремљености је 1. 

 

Члан  9. 

Уколико је земљиште непотпуно 

опремљено комуналном инфраструктуром, 

допринос обрачунат у складу са чланом 4. ове 

Одлуке (Цукупна) умањује се за одређени проценат, 

у складу са следећом табелом: 

Недостајућа 

комунална 

инфраструктура 

Проценат 

умањења 

приступни пут 20% 

канализациона мрежа  25% 

водоводна мрежа 5% 

тротоар 5% 

јавна расвета 5% 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 1 

Комерцијална 1,5 

Остала (помоћни 

обј.) 

0,5 
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Члан 10. 

Обрачун доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта врши се на захтев 

инвеститора из члана 3. ове Одлуке, а на основу 

достављене урбанистичко - техничке 

документације, односно правоснажних 

локацијских услова, извода из пројекта за 

грађевинску дозволу, сепарата пројекта за 

грађевинску дозволу која се мења, пројекта 

изведеног стања и др. документације прописане 

важећим Законом о планирању и изградњи и 

подзаконским актима. 

 

Члан  11. 

Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта не обрачунава се за објекте јавне 

намене у јавној својини, објекте комуналне и друге 

инфраструктуре, производне и складишне објекте, 

подземне етаже објеката високоградње (простор 

намењен за гаражирање возила, подстанице, 

трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за 

делове подземне етаже које се користе за 

комерцијалне делатности, отворена дечија 

игралишта и отворене спортске терене и атлетске 

стазе. 

Члан 12. 

За изградњу објеката за обављање 

делатности која је од посебног значаја за 

привредни развој општине, допринос се може 

умањити до 50 %, уз сагласност Oпштинског већа. 

Уз захтев за умањење доприноса, инвеститор је у 

обавези доставити Елаборат о оправданости 

умањења доприноса у којем се наводе погодности 

за општину у смислу запошљавања одређеног 

броја радника на неодређено време у одређеном 

временском периоду. 

Умањење из става 1 овог члана не односи 

се на објекте станоградње. 

Члан 13. 

Уколико се мења намена објекта, односно 

дела објекта у другу намену објекта за коју је 

прописан већи износ доприноса, инвеститор је у 

обавези да плати разлику доприноса за другу 

(нову) намену објекта за коју је прописан већи 

износ доприноса. 

Члан 14. 

Уколико у току изградње настану измене у 

односу на грађевинску дозволу и инвеститор 

изгради већу површину обавезан је да достави 

нови пројекат за грађевинску дозволу, односно 

сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће  

 

се сачинити обрачун доприноса за разлику 

у површини, који ће бити саставни део измењеног 

решења о грађевинској дозволи. 

 

Члан 15. 

Инвеститор који уклања постојећи објекат 

који је изграђен у складу са законом, у циљу 

изградње новог објекта на истој локацији плаћа 

допринос за уређивање грађевинског земљишта 

само за разлику у броју квадрата корисне 

површине између објекта који планира да изгради 

и објекта који се уклања. 

Легалност и површина објекта из става 1. 

овог члана доказује се: изводом из Листа 

непокретности; грађевинском и употребном 

дозволом или актом надлежног одељења 

Општинске управе Нова Црња,  да је објекат 

грађен  у периоду када за његову изградњу није 

било потребно издавање грађевинске дозволе. 

Уколико наведене исправе не садрже податке о 

површини објекта, иста се утврђује на основу акта 

надлежног одељења, или техничке документације 

која је саставни део грађевинске дозволе, копије 

плана или увиђаја на лицу места од стране 

овлашћеног лица надлежног одељења Општинске 

управе Нова Црња. 

 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 16. 

Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта може се платити једнократно у целости 

или на рате.  

Инвеститор допринос за уређивање 

грађевинског земљишта може платити на следећи 

начин:  

-     једнократно у целости са умањењем  у износу 

од 30%,  или 

-  у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на 

месечном нивоу, са индексом потрошачких цена 

према подацима  Републичког завода за 

статистику.  

У случају плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта на рате, инвеститор је 

дужан да као средство обезбеђења плаћања 

достави: 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу 

на први позив, без приговора која гласи на 

укупан износ недоспелих рата и која је 

издата на рок који мора бити дужи три 

месеца  од дана доспећа последње рате или, 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди 

најмање 30% више од укупног  



Број    2    27.02.2015    “Службени лист општине Нова Црња“    Страна 50 

износа недоспелих рата у корист Општине 

Нова Црња, на основу процене вредности 

објекта од стране надлежног органа. 

У случају плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта на рате за изградњу 

објеката чија укупна бруто развијена грађевинска 

површина не прелази 200м² и који не садржи више 

од две стамбене јединице, не достављају се 

средства обезбеђења.  

Право на умањење од 30% има и инвеститор 

који плаћање врши у ратама, у случају 

једнократног плаћања преосталих недоспелих 

рата.  

Члан 17. 

Инвеститор је дужан да изврши уплату 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта у 

целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву 

рату и достави средства обезбеђења, најкасније до 

подношења пријаве почетка извођења радова. 

 

Уколико инвеститор не измири доспели 

износ доприноса у прописаном року, наплата ће се 

извршити принудним путем у поступку 

прописаном важећим Законом о пореском систему 

и пореској администрацији. 

Трошкови принудне наплате падају на 

терет инвеститора. 

 

IV  УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ 

МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ 

КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

Члан  18. 

Грађевинско земљиште које није уређено у 

смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату 

планског документа на основу кога се могу издати 

локацијски услови, односно грађевинска дозвола, 

може се припремити, односно опремити и 

средствима физичких или правних лица.  

Заинтересовано лице, односно инвеститор 

објекта који се гради на неуређеном грађевинском 

земљишту подноси Општинској управи општине 

Нова Црња предлог о финансирању припремања, 

односно опремања грађевинског земљишта. 

Уз предлог о финансирању лице из става 2. 

овог члана прилаже/доставља: 

-   правоснажне локацијске услове 

-  доказ о решеним имовинско – правним 

односима за  парцелу на којој намерава да гради 

објекaт, 

-   копију плана парцеле и  

 

-  предлог динамике и рокова изградње.  

 

Члан  19. 

Комисија образована и именована Решењем 

Председника општине, након разматрања предлога 

лица из става 2. члана 18. ове Одлуке и 

достављене документације, припрема Елаборат о 

заједничком припремању, односно опремању 

грађевинског земљишта и предлог уговора о 

заједничком припремању, односно опремању 

грађевинског земљишта.  

Елаборат из става 1. овог члана садржи: 

- податке о локацији односно зони, 

- податке из урбанистичког плана и техничке 

услове за изградњу недостајуће 

инфраструктуре, 

- податке из програма уређивања 

грађевинског земљишта, 

- границе локације која се опрема са пописом 

катастарских парцела, 

- динамику и рок изградње комуналне 

инфраструктуре, 

     -   обавезу Општине Нова Црња да обезбеди 

стручни надзор у току извођења радова, 

     -   одређивање учешћа сваке уговорне стране у 

обезбеђивању, односно финансирању израде 

техничке документације и стручне контроле 

техничке документације, извођењу радова и 

избору извођача радова, као и других трошкова у 

вези са опремањем грађевинског земљишта, 

укључујући висину и рокове обезбеђивања 

финансијских и других средстава;  

     -   одређивање објеката који се граде и који ће 

прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

     -  одређивање износа учешћа лица из става 1. 

овог члана у финансирању припремања, односно 

опремања грађевинског земљишта који ће бити 

умањен за износ доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта;  

      -   средства обезбеђења испуњења обавеза 

уговорних страна.  

 

Члан 20. 

На основу елабората из члана 19. ове 

Одлуке закључује се Уговор о заједничком 

припремању, односно опремању грађевинског 

земљишта између лица из става 2. члана 18.  ове 

Одлуке и Општине Нова Црња. 

 

Уговор из става 1. овог члана садржи 

следеће:  

- податке о локацији, односно зони у којој се 

планира опремања грађевинског земљишта;  

- податке из планског документа и техничке 

услове за изградњу;  
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- податке из програма уређивања грађевинског 

земљишта;  

- границе локације која се припрема, односно 

опрема са пописом катастарских парцела;  

- динамику и рок изградње;  

- обавезу Општине Нова Црња  да обезбеди 

стручни надзор у току извођења радова;  

- одређивање учешћа сваке уговорне стране у 

обезбеђивању, односно финансирању израде 

техничке документације и стручне контроле 

техничке документације, извођењу радова и 

избору извођача радова, као и других трошкова у 

вези са опремањем грађевинског земљишта, 

укључујући висину и рокове обезбеђивања 

финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који ће 

прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог 

члана у финансирању припремања, односно 

опремања грађевинског земљишта за који ће бити 

умањен износ доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта;  

- вредност земљишта које инвеститор уступа 

јединици локалне самоуправе за изградњу 

инфраструктурних објеката и, 

- средства обезбеђења за испуњење обавеза 

уговорних страна.  

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 21. 

Инвеститори који су закључили уговоре 

Општином Нова Црња о регулисању накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта или исте 

закључе до 01.03.2015. године у обавези су да 

плаћају накнаду за уређивање грађевинског 

земљишта у свему у складу са закљученим 

уговором. 

Члан 22. 

 

  Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине Нова 

Црња“, а  примењиваће се од 01.03.2015. године. 

Од 01.03.2015. године престају да важe 

одредбе Одлуке о утврђивању накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта („Службени 

лист општине Нова Црња“, број: 2/2012) које су у 

супротности са овом Одлуком.   

                                                   Председник СO                                                   

                                                     Ранко Брборић 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке 

садржан је у члану 97. став 7. Закона о планирању 

и изградњи (“Службени гласник Републике 

Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 

УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ).  

Предлогом Одлуке о утврђивању доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта,  је у складу 

са Законом предложена реформа досадашње 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта, и 

увођење доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта који више нема карактер  

парафискалног намета. Предвиђа се ограничење 

висине доприноса, поједностављивање поступка 

обрачуна и утврђивања висине доприноса, 

утврђују се ослобођења обавезе плаћања 

доприноса за одређене врсте инвестиција и 

одређене додатне погодности за инвеститоре, као 

што су могућност плаћања доприноса у 36 

месечних рата или умањење износа накнаде од 

30%, за једнократно плаћање. 

Основ за обрачун  висине доприноса 

представља последње званично саопштење 

Републичког завода за статистику о ценама 

станова новоградње у Републици Србији. За оне 

градове и општине за које податак о просечној 

цени стана није објављен, обрачунава се просечна 

цена обрачуната за све градове и општине из исте 

групе развијености.  У складу са до сада 

објављеним подацима, просечна цена стана за 

трећу категорију развијености, којој припада 

Општина Нова Црња је 75.911,00 динара. 

 

            Општинска управа Општине Нова Црња - 

Одељење за привреду,  je израдилo нацрт Одлуке о 

утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта,  и доставилo је  Општинском већу 

Општине Нове Црње на даљу надлежност.  

Општинско веће Општине Нова Црња као 

овлашћени предлагач аката и других материјала 

која разматра и доноси Скупштина  општине Нова 

Црња, на седници одржаној _________године, 

утврдило је предлог Одлуке о утврђивању 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта и 

предлаже Скупштини Општине Нова Црња да је  

усвоји као у предлогу материјала за седницу. 

                                                                           

OПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
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-Скупштина општине- 

Број: II-06-3/15-6 

Дана: 26.02.2015.године 

Н  О В А  Ц Р Њ А  

 

8.На основу чл.32. тачка 20.Закона о 

локалној самоуправи(«Сл.гласник РС» бр. 129/07 и 

83/14) и члана 41.тачка 32.Статута општине Нова 

Црња („Службени лист општине Нова Црња“, 

бр.9/08 и 16/12), Скупштина општине Нова Црња, 

на седници одржаној дана 26.02.2015.године, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О  СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ  ОДЛУКЕ   

О ОБРАЗОВАЊУ  РАДНЕ ГРУПЕ  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука 

о образовању Радне групе за финансирање 

пројеката удружења грађана из буџета општине 

Нова Црња,број II-06-18/14-12 од 14.04.2014. 

године („Службени лист општине Нова Црња“, 

бр.10/14).   

Члан 2. 

Одлука се ставља ван снаге због промене 

законске регулативе која уређује поступак 

финансирања удружења грађана. 

  

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу општине 

Нова Црња» 

  Председник СO                                                                                                        

Ранко Брборић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-3/15-7 

Дана: 26.02.2015.године 

Н  О В А  Ц Р Њ А  

            

                 9.На основу члана 13. став 1. Закона о 

комуналним делатностима ("Службени гласник 

РС", бр. 88/11), члана 32. Закона о локалној 

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

члана 41. Статута општине Нова Црња (Сл. лист 

Општине Нова Црња“ бр. 9/07 и 16/12) чл. 3 

Одлуке о комуналним делатностима ("Сл. лист 

Општине Нова Црња", бр. 6/13), Скупштина  

 

општине Нова Црња, на седници одржаној 26.02. 

2015. године,  донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВРШЕЊА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

  Овом одлуком уређују се услови и 

начин обављања комуналне делатности – 

димничарске услуге, права и обавезе привредног 

субјекта које обавља димничарске услуге и 

корисника услуга на територији општине Нова 

Црња, прикупљање и чување података, 

финансирање обављања димничарске услуге, 

начин поступања и овлашћења органа општине у 

случају прекида у обављању димничарских услуга, 

мере забране, надзор над вршењем димничарске 

услуге, као и друга питања везана за обављање 

димничарске услуге. 

Члан 2. 

  Димничарске услуге као комунална 

делатност, врше се ради обезбеђивања исправног 

функционисања димоводних и ложишних објеката 

и уређаја у циљу превентивне заштите живота и 

имовине од пожара и спречавања загађивања 

ваздуха. 

Члан 3. 

Под обавезним димничарским услугама, у 

смислу ове Одлуке, подразумевају се: 

1. чишћење и вађење чађи из димоводних и 

ложишних објеката и уређаја; 

2. спаљивање и стругање чађи у димоводним и 

ложишним објектима и уређајима; 

3. димничарска контрола исправности свих 

димоводних и ложишних објеката и уређаја; 

4. чишћење и контрола сувих вентилација и 

масних вентилација 

Члан 4. 

 Под димоводним и ложишним објектима и 

уређајима из тачке 1-3. члана 3. ове Одлуке 

сматрају се: димњаци, димоводне цеви (цилиндри, 

сунд-димњаци, димњаци са каналима и 

ложиштима за централно и индивидуално 

грејање), димњаци и ложишта индустријских и 

занатских постројења и њима слични објекти и 

уређаји. 

Члан 5. 
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 Корисници димничарских услуга су 

власници, закупци и други корисници станова у 

зградама колективног становања, индивидуалних  

 

стамбених зграда, пословних и производних 

просторија и објеката. 

 Под корисницима димничарских услуга у 

смислу става 1. овог члана не подразумевају се 

зграде колективног становања и објекти 

индивидуалног становања прикључени на систем 

даљинског грејања путем топловода. 

 

Члан 6. 

 Димничарске услуге на територији 

општине Нова Црња обавља ЈКП «8. Август» 

Српска Црња (у даљем тексту: Предузеће). 

 

II УСЛОВИ И НАЧИН ВРШЕЊА 

ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

 

Члан 7. 

 Димничарска услуга обавља се у циљу 

обезбеђивања исправног функционисања 

димоводних и ложишних објеката и уређаја, 

вентилационих канала и уређаја, превентивне 

заштите живота и имовине од пожара, заштите 

животне средине, као и енергетске ефикасности.  

 

Члан 8. 

 Привредни субјект је дужан да поседује 

минимално потребну техничку опремљеност,  

Одговарајуће дозволе за обављање димничарске 

делатности и простор за смештај материјала, 

опреме и алата за обављање димничарских услуга. 

 

Члан 9. 

 Димничарске услуге обављају запослени 

који су савладали основну обуку, проверу знања и 

практичну проверу знања за заштиту од пожара.  

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА И КОРИСНИКА УСЛУГА 

 

Члан 10. 

 Привредни субјект је дужан да обезбеди: 

1. трајно и несметано обављање димничарских 

услуга, 

2. прописани обим и квалитет димничарских 

услуга, 

3. развој и унапређење квалитета и врста 

димничарских услуга. 

 

Члан 11. 

 Предузеће је дужнно да донесе годишњи 

План чишћења и контроле димоводних и  

ложишних објеката и уређаја и вентилационих 

канала и уређаја који подлежу редовној контроли  

 

и чишћењу (у даљем тексту: План) најкасније до 

15. марта за текућу годину. 

  

На План из става 1. овог члана сагласност 

даје Скупштина општине Нова Црња. 

 

Члан 12. 

 Редовна контрола и чишћење димоводних и 

ложишних објеката и уређаја врши се у складу са 

Планом, у следећим временским размацима: 

 

1. два пута годишње у породичним стамбеним 

зградама и стамбеним зградама за колективно 

становање, 

2. једном у три месеца у угоститељским објектима, 

пекарама, кухињама за услужно спремање хране, 

3. једном годишње у пословним просторима и 

објектима са ложишним уређајем топлотне снаге 

до 50 кW, 

4. два пута годишње у пословним просторима и 

објектима са ложишним уређајем топлотне снаге 

од 50 кW до 1 МW. 

 Резервни димњаци и димњаци, који се не 

користе стално, контролишу се и чисте једном у 

три године. 

 Резервни димњаци и димњаци на који нису 

прикључени ложишни уређаји, контролишу се и 

чисте једном у десет година. 

 Спаљивање и стругање чађи у димоводним 

објектима и уређајима врши се на захтев странке, 

по потреби. 

 Спаљивање чађи у димоводним објектима и 

уређајима не сме се вршити за време жетве, 

великих врућина и јаког ветра.  

 Пре поступка спаљивања чађи у 

димоводним објектима и уређајима потребно је 

обавестити надлежну батрогасну јединицу. 

 

Члан 13. 

 Редовна контрола и чишћење 

вентилационих канала и уређаја врши се у складу 

са Планом, у следећим временским размацима: 

1. једном у три године за вертикални главни 

(примарни) вентилациони канал и централни  

вентилациони уређај, који је намењен искључиво 

за главни (примарни) канал и налази се на 

његовом врху, у породичним и стамбеним 

зградама за колективно становање, 

2. једном у три године за вентилациони канал и 

уређај (суве вентилације - HVAC клима 

вентилациони системи) за пословне просторе и 

објекте (пословни објекти тржних центара и сл.) и  



Број    2    27.02.2015    “Службени лист општине Нова Црња“    Страна 54 

 3. свака три месеца за вентилациони канал и 

уређај (масна вентилација) попут одсисних напа, 

филтера и вентилатора, у којима се стварају  

 

запаљива прашина или паре масноће (за 

просторије и објекте за услужно припремање 

хране). 

Члан 14. 

 Предузеће је дужно да корисника услуге о 

планираном термину редовне контроле и чишћења 

објеката и уређаја у смислу ове одлуке на 

транспарентан начин обавести писаним путем или 

да са корисником услуге путем средстава 

комуникације (телефон, електронска пошта и 

слично) договори термин доласка. 

 

Члан 15. 

Корисник услуге може да захтева, писаним путем, 

да се мимо прописане редовне контроле 

из чл. 12. и 13. ове Одлуке изврши контрола 

исправности димоводних и ложишних објеката и 

уређаја и вентилационих канала и уређаја, на терет 

подносиоца захтева. 

 

Члан 16. 

 Привредни субјект коме је поверено 

обављање димничарских услуга дужан је да о свим 

неисправностима на димоводним и ложишним 

објектима и уређајима, које констатује при 

вршењу обавезних димничарских услуга, писмено 

обавести кориснике тих објеката и уређаја, као и  

организациону јединицу Општинске управе 

надлежну за комуналне послове. 

 Организациона јединица Општинске управе 

надлежна за комуналне послове ће путем 

комуналног инспектора наложити решењем 

корисницима стамбеног, пословног или другог 

објекта да у одређеном року отклоне утврђене 

недостатке на димоводним и ложишним објектима 

и уређајима од којих прети опасност од пожара.  

 Уколико корисник у датом року не отклони 

утврђени недостатак, комунални инспектор ће 

решењем забранити коришћење неисправног 

димоводног и ложишног објекта и уређаја. 

 

Члан 17. 

 Као недостаци димоводних објеката који 

узрокују неисправност сматраће се нарочито: 

1. ако димњак није израђен по прописима о 

пројектовању и извођењу за димњаке, 

2. ако дебљина зидова димњака не износи најмање 

12цм, а код пролазних 20цм, с тим да је опека 

постављена по ширини, 

3. ако спојнице димњака нису са свих страна 

потпуно затворене продужним малтером или ако 

са спољне стране нису фуговане односно 

омалтерисане, 

4. ако је димњак саграђен од ситних парчади опеке  

 

или другог материјала, као и од грађевинског  

материјала неотпорног на утицај повишене 

температуре, до које може доћи у димњаку услед 

његове употребе, 

5. ако не постоји двострука горња и доња врата од 

несагоривог материјала у циљу омогућавања 

нормалног вршења димничарских услуга или 

ватростални материјал, које треба поставити на 

најдоњем делу димњака као и на тавану, с тим да 

најмање одстојање од плафона и крова износи 

80цм и 

6. ако димњак изграђен од опеке није удаљен од 

дрвених плафонских, међуспратних и кровних 

конструкција као и од других запаљивих 

конструкција или предмета на најмање 20цм, а код 

лимених димњака најмање на 50цм при чему се 

метална облога око лимених димњака не сматра 

средством изолације. При томе лимена димоводна 

цев мора бити изведена испод ивице најнижег дела 

крова за 1м, осигурана против варничења и пада. 

 

Члан 18. 

 Као недостаци ложишних објеката и 

уређаја који узрокују неисправност сматраће се 

нарочито: 

1. ако су изграђени или постављени тако да могу 

изазвати пожар или експлозију, 

2. ако нису изоловани од преноса топлоте на под 

или на конструкцију изграђену од запаљивог 

материјала или се налазе у близини запаљивих 

предмета, 

3. ако се у објекту у којем се користи течно 

гориво, не испуњавају технички услови прописани 

од стране произвођача у погледу сигурности од 

пожара или експлозије, 

4. ако се димњак и димоводне цеви користе за 

одвод димних гасова (бутан, пропан, метан и сл.) у 

својству вентилације. 

 

Члан 19. 

 Предузеће је дужно: 

1. да димничарске услуге врши на начин и у 

роковима прописаним овом одлуком и Планом из 

члана 11. ове Одлуке, 

2. да о термину вршења димничарских услуга 

обавести корисника услуге у складу са чланом 14. 

Ове Одлуке и 3. да својим запосленима који су 

непосредни извршиоци димничарске услуге 

обезбеди службену легитимацију минималне 

димензије 70x100мм, која садржи образац са 

насловном страном на којој су лични подаци 
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запосленог (фотографија, име и презиме, стручни 

степен димничара, потпис), подаци о 

димничарском реону (општина, град и слично),  

 

основни подаци о овлашћеној димничарској 

организацији (назив, седиште и слично) као и 

печат и потпис одговорног лица које је оверава, 

рок важења и број службене легитимације. 

 Ималац службене легитимације је дужан да 

за време обављања димничарске делатности исту 

носи и покаже, увек при улазу у објекат у којем се 

налази димоводни и ложишних објекат и уређај и 

вентилациони канал и уређај и ако се то од њега 

захтева. 

 

IV ПРИКУПЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ 

ПОДАТАКА 

 

Члан 20. 

 Предузеће је дужно да води евиденцију 

димоводних и ложишних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја и о извршеним 

димничарским услугама на њима која садржи: 

1. улицу и кућни број објекта, 

2. име и презиме власника, односно корисника 

објекта, име и презиме лица или назив органа који  

управља зградом, 

3. број и врсту димоводних и ложишних објеката и 

уређаја и вентилационих канала и уређаја са 

датумом увођења у евиденцију, 

4. основне податке о димоводном објекту (тип, 

врсту, материјал, димензије и сл.) и ложишног 

уређаја (тип, врсту горива, снагу и сл.), односно о 

вентилационим каналима и уређајима (тип, врсту, 

материјал, димензије и сл.), који се чисте, односно 

контролишу, 

5. напомене о стању димоводних објеката, 

ложишних уређаја и вентилационих канала и 

уређаја, ванредним догађајима и сл. 

6. опис обављене димничарске услуге, са датумом 

чишћења и контроле и потпис непосредног 

вршиоца димничарске услуге и 

7. потпис лица, корисника услуге, као потврду о 

извршеним димничарским услугама.  

 

Члан 21. 

 Корисник услуга дужан је: 

1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз 

димоводним и ложишним објектима и уређајима и 

вентилационим каналима и уређајима, 

2. да омогући чишћење димоводних и ложишних 

објеката и уређаја и вентилационих канала и 

уређаја, 

3. да омогући контролу димоводних и ложишних 

објеката и уређаја и вентилационих канала и 

уређаја 

4. да плаћа цену према стварно пруженим 

димничарским услугама и 

 

5. да уколико уочи неисправност димоводних и 

ложишних објеката и уређаја и вентилационих 

канала и уређаја које утичу на употребљивост и 

сигурност као што су оштећења (обрушавање, 

пукотине, растрешеност и сл.) одмах обавести 

Предузеће. 

Члан 22. 

 Ако престане са употребом димоводних и 

ложишних објеката и уређаја, због престанка 

коришћења стамбеног објекта или преласка на 

други начин грејања, корисник може привремено 

или трајно да откаже коришћење димничарских 

услуга, о чему писмено обавештава Предузеће у 

ком не врши димничарску услугу. 

 Ако Предузеће утврди да се објекти и 

уређаји из става 1. овог члана употребљавају, 

заказаће њихово чишћење и о томе одмах 

обавестити корисника и надлежни орган управе за 

послове комуналне инспекције који решењем 

издаје налог за чишћење. 

 У случају када корисник поново отпочне са 

коришћењем димоводних и ложишних објеката за 

које је отказао димничарску услугу, дужан је да 

одмах о томе обавести Предузеће. 

 

V ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА 

ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

 

Члан 23. 

 Предузеће за време вршења услуге добија 

право да финансирање обављања димничарских 

услуга обезбеђује у целости наплатом накнаде од 

корисника услуга. 

 Висину накнаде обавезних димничарских 

услуга утврђује Предузеће у складу са 

законом и Одлуком о комуналним делатностима, с 

тим да се обавезна димничарска услуга 

предвиђена у члану 3. став 1. тачка 3.- 

димничарска контрола исправности димоводних и 

ложних објеката и уређаја финансира из буџета 

Општине. 

 Сагласност на цену димничарских услуга 

даје Скупштина општине Нова Црња. 

 

Члан 24. 

 Корисник услуге плаћа утврђену накнаду 

према стварно пруженој димничарској услузи, на 

основу достављеног рачуна, односно записника у 

којем је наведена услуга која је извршена. 
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Члан 25. 

 Предузеће је дужно да свој рад и пословање 

организује тако да кроз реализацију Планa из  

 

 

члана 11. ове Oдлуке, обезбеди одговарајући обим, 

врсту и квалитет димничарских услуга. 

 

VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И 

ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У 

СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ 

ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

 

Члан 26. 

 Предузеће је дужно да посебним актом 

пропише минимум процеса рада, потребан  

број и структуру радника и опреме као и ред 

првенства у случају прекида у пружању 

димничарских услуга због непредвиђених 

околности (хаварије, елементарне непогоде, 

ванредне ситуације и др.) или штрајка запослених. 

штрајка запослених у Привредном субјекту. 

 На акт из претходног става овог члана 

сагласност даје Општинска управа по претходно 

прибављеном мишљењу Општинског већа. 

 Уколико Предузеће у случају прекида или 

поремећаја у пружању димничарске услуге из 

разлога предвиђених у ставу 1. овог члана, не 

обезбеди минимум процеса рада, Општинска 

управа ће на предлог Општинског већа, а на терет 

тог Привредног субјекта исти обезбедити 

ангажовањем другог јавног предузећа, привредног 

друштва, предузетника односно другог 

привредног субјекта.  

 

VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

 

Члан 27. 

 На димоводним објектима и 

вентилационим каналима није дозвољено: 

1. извођење грађевинских и других радова без 

одговарајућег акта Општинске управе у складу са 

Законом о планирању и изградњи, 

2. постављање инсталација других 

инфраструктурних објеката и уређаја, 

3. ложење гума или отпада било ког порекла који 

на било који начин могу утицати на загађење 

животне средине и 

4. користити их супротно намени. 

 

VIII НАДЗОР 

 

Члан 28. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

организациона јединица Општинске управе 

општине Нова Црња надлежна за комуналне 

послове и организациона јединица 

Општинске управе општине Нова Црња надлежна 

за послове привреде и развоја. 

  

Инспекцијски надзор у примени одредби из ове 

одлуке врши организациона јединица Општинске 

управе општине Нова Црња путем комуналног 

инспектора. 

 За прекршаје прописане овом одлуком 

инспектор је овлашћен да поднесе Захтев за  

покретање прекршајног поступка или прекршајни 

налог у складу са чланом 31. ове Одлуке. 

 

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 29. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 

привредно друштво или други привредни субјект 

(правно лице) коме је поверено вршење 

димничарске услуге ако: 

1. не донесе годишњи План чишћења и контроле 

димоводних и ложишних објеката и уређаја и  

вентилационих канала и уређаја (члан 11), 

2. не контролише и не чисти димоводне и 

ложишне објекте и уређаје у прописаним 

временским 

размацима (члан 12.), 

3. не врши редовну контролу и чишћење 

вентилационих канала и уређаја у прописаним 

временским размацима (члан 13.), 

4. не води евиденцију у складу са чл. 19. и 20. ове 

Одлуке и 

5. не чува и не достави податке у складу са чланом 

20. ове Одлуке, 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице у привредном друштву или  другом 

привредном субјекту новчаном казном од 5.000,00 

динара до 75.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се предузетник новчаном казном од 10.000,00 

динара до 250.000,00 динара. 

 

Члан 30. 

 Новчаном казном у износу од 30.000,00 

динара казниће се за прекршај корисник услуге 

правно лице ако не омогући контролу и чишћење 

димоводних и ложишних објеката и уређаја, 

вентилационих канала и уређаја (члан 21.) 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се одговорно лице у правном лицу новчаном  

казном у износу од 10.000,00 динара. 
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 За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се предузетник новчаном казном у износу од  

10.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се физичко лице новчаном казном у износу од  

6.000,00 динара. 

 

Члан 31. 

 Новчаном казном у износу од 30.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице које 

поступи супротно мерама забране прописаним 

чланом 27. ове Одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се одговорно лице у правном лицу новчаном  

казном у износу од 10.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се предузетник новчаном казном у износу од  

10.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се физичко лице новчаном казном у износу од  

6.000,00 динара. 

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Нова Црња“. 

             Даном ступања на снагу ове Одлуке, 

престаје да важи Одлука о димничарској 

делатности („Сл. лист општине Нова Црња“, број 

3/98). 

                                                                                             

Председник СО  

Ранко Брборић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-3/15-8 

Дана: 26.02.2015.године 

Н  О В А  Ц Р Њ А  

 
          10.     На основу члана 13. ст. 1. у вези са 

чланом 5. став 2. и 3. Закона о комуналним 

делатностима („Слгласник РС“, бр.  88/2011), 

члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима 

(„Сл.гласник СРС“ бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и 

„Сл.гласник РС“ бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 и 

120/2012) и члана 41. Статута општине Нова Црња 

(„Сл. лист Општине Нова Црња“, бр. 9/07 и 16/12) 

Скупштина општине Нова Црња, на седници 

одржаној  26.02.2015.  године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УРЕЂИВАЊУ, ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА 

И САХРАЊИВАЊУ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 1. 

Овом Oдлуком прописују се услови и 

начин организовања послова на уређивању и 

одржавању гробља, сахрањивању, одређивању и 

стављању гробља ван употребе као и други услови 

везани за обављање погребних услуга на 

територији општине Нова Црња. 

Уређивање, одржавање гробља и 

сахрањивање је комунална делатност од општег 

интереса. 

 
Члан 2. 

  Гробље је земљиште које је урбанистичким 

планом одређено за сахрањивање, спада у групу 

комуналних објеката од посебног друштвеног 

интереса и не може бити предмет јавног промета. 

Гробље у употреби мора испуњавати 

услове прописане важећим законским прописима. 

 

Члан 3. 

Приликом одређивања земљишта за гробље 

мора се посебно водити рачуна о заштити 

изворишта за снабдевање водом, објеката за 

снабдевање водом за пиће, геолошком саставу тла, 

као и санитарним и другим условима прописаним 

важећимзаконским прописима за подизање 

гробља. 

 

Члан 4. 

     Управљање гробљима, уређивање и одржавање 

гробаља у општини Нова Црња врши Јавно 

комунално предузеће ''8. Август'' из Српске Црње. 

(У даљем тексту Предузеће) и верске заједнице. 

 
II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ГРОБЉА 

 

Члан 5. 

Уређивање и одржавање гробља у смислу 

ове Одлуке је опремање простора за сахрањивање, 

уређивање, опремање и одржавање објеката и 

уређаја на гробљу који служе за обављање 

погребних услуга (капеле, чуварске кућице, јавни 

WC-и, јавне чесме и сл.), уређивање и одржавање 

путева и стаза унутар гробља и простора између 

гробних места, одржавање зеленила, јавне расвете, 

чистоће и реда на гробљу, уклањање снега и леда 

унутар гробља, као и обављање других послова 
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који су у вези са уређивање и одржавање гробља и 

одржавање гробних места и надгробних обележја. 

Уређивање и одржавање гробља врши се у 

складу са урбанистичким и санитарним прописима 

као и програмом предузећа коме је поверено 

обављање ове комуналне делатности. 

 

Програм се доноси до краја календарске 

године за следећу годину. Сагласност на програм 

Предузећа дају и верске заједнице којима је 

поверено управљање гробљима, као и уређивање и 

одржавање гробља. 

Уколико Предузеће није власник парцеле 

на којој се налази гробље исто ће уредити 

имовинске односе са власником одговарајућим 

Уговором о коришћењу или употреби исте ради 

обављања делатности која се овом Одлуком 

поверава. 

Члан 6. 

 Предузеће je дужнo да по истеку рока од 

40 дана од дана сахране уклони са гроба положене 

венце и осушено цвеће. 

 
Члан 7. 

  Занатски и други радови на гробљу могу се 

обављати под следећим условима: 

1. по претходној пријави и добијеном одобрењу 

предузећа и надлежног органа општинске управе; 

2. предузеће у одређене дане и у одређено доба 

године може забранити извођење радова на 

гробљу ван радног времена, у дане кад се не ради 

и у дане државних и верских празника; 

3. грађевински материјал (песак, шљунак, камен, 

цемент и др.) дозвољено је држати на гробљу само 

за време које је неопходно за завршетак радова, а у 

случају прекида радова, као и после завршених 

радова, извођач је дужан да простор на коме су 

извођени радови без одлагања доведе у исправно 

стање; 

4. за превоз материјала потребног за извођење 

занатских радова на гробљу могу се користити 

само путеви и стазе које одреди предузеће; 

5. ако се приликом извођења радова пронађу 

делови сандука, људски посмртни остатци и сл, 

радови се морају одмах обуставити и о томе без 

одлагања обавестити предузеће; 

6. ако се приликом извођења радова нађу предмети 

од вредности, они се морају без одлагања предати 

предузећу; 

 Извођачу радова који се не придржава 

одредаба овог члана, предузеће може забранити 

рад на гробљу. 

Предузеће може да уклони све додатне 

предмете и засаде чије је постављање, односно 

сађење забрањено овом Одлуком, и то о трошку 

корисника гробног места. 

 

Члан 8. 

Гробља - споменици културе, спомен-

гробнице и споменици који су проглашени за  

 

културно добро, уређују се и одржавају по 

одредбама Закона о заштити споменика културе. 

Евиденцију о споменицима културе из 

става 1. овог члана води надлежна организација за 

заштиту споменика културе. 

 
Члан 9. 

Уређивање и одржавање гробља и гробова 

бораца врши се у складу са Законом који регулише 

ту област. 

Гробља и спомен-обележја на гробовима 

бораца који су проглашени за споменике културе 

уређују се и одржавају по одредбама Закона о 

заштити споменика културе. 

 
III САХРАЊИВАЊЕ 

 

а) Опште одредбе 

 

Члан 10. 

Под сахрањивањем, у смислу ове Одлуке, 

подразумева се укоп посмртних остатака умрлог 

на гробљу које је у употреби и друге радње које се 

са тим циљем предузимају. 

 

Члан 11. 

Сахрањивање посмртних остатака на 

гробљу, врши се из просторија на гробљу у којима 

се смештају и чувају посмртни остаци до сахране, 

(у даљем тексту капела) или преношењем 

посмртних остатака од куће умрлог до гробља на 

уобичајени начин. 

 

Члан 12. 

Сахрањивање се може вршити само на 

гробљу које је одређено одлуком донетом у складу 

са законом. 

Сахрањивање ван гробља (на приватним 

имањима и слично), није дозвољено. 

Уколико је сахрањивање извршено ван 

гробља, надлежни орган општинске  управе 

надлежан за комуналне послове издаће 

одговарајући акт лицима која су сахрањивање 

извршила да у одређеном року о свом трошку 

изврше ископавање и премештање посмртних 

остатака умрлог на начин прописан ставом 1. овог 

члана. 
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Члан 13. 

Сахрањивање се врши у складу са 

одговарајућим санитарним прописима на начин 

који одговара пијетету умрлог, достојанству места 

на коме он почива и уз поштовање сродника 

умрлог и других особа која су била блиска са 

умрлим. 

 
б) Пријављивање смртног случаја 

 

Члан 14. 

Лица која су дужна да изврше 

сахрањивање, односно најближи сродници умрлог 

дужни су најкасније у року од 12 часова по 

утврђеној смрти, пријавити смртни случај 

предузећу и верским заједницама ради одређивања 

времена сахране, преноса посмртних остатака до 

капеле на гробљу и вршења других услуга везаних 

за сахрањивање. 

 
Члан 15. 

Предузеће ће преузети посмртне остатке 

умрлог, смести у капелу на гробљу и чувати их до 

сахране уколико то захтева лице које је дужно да 

изврши сахрањивање. 

 

Члан 16. 

Уколико је смрт наступила у болници или у 

установи где је лице било смештено, а у року од 24 

часа се не јави лице које је по закону дужно да 

обезбеди сахрану, надлежна служба болнице, 

односно установе социјалне заштите пријавиће 

смртни случај предузећу ради преузимања и 

сахрањивања посмртних остатака. 

Трошкове преноса и сахрањивања умрлих 

лица из става 1. овог члана сноси општина Нова 

Црња. 

Општина Нова Црња има право на накнаду 

трошкова из става 3. овог члана од лица која су 

била дужна да обезбеде сахрањивање, односно из 

заоставштине умрлог лица. 

 

Члан 17. 

Пренос посмртних остатака из места у 

место, врши се специјалним возилом или 

средствима јавног саобраћаја под посебним 

условима. 

За пренос посмртних остатака умрлог од 

заразних болести примењују се посебни прописи. 

 
Члан 18. 

Ковчег са посмртним остацима умрлог 

може остати у капели до времена за сахрану, с тим 

што то време не може бити дуже од 48 часова од 

пријема посмртних ностатака. 

Ковчег са посмртним остацима може 

остати у кући умрлог до времена за сахрану, с тим 

што то време не може бити дуже од 48 сати од 

момента утврђивања смрти. 

Сахрањивање се може извршити најраније 

по истеку 24 часа од момента наступања смрти. 

 

 

в) Коришћење гробног места 

 

Члан 19. 

Покопавање посмртних остатака врши се у 

одређено гробно место на за то предвиђеној 

парцели.  

Под гробним местом подразумева се гроб и 

гробница. 

Умрли чланови једне породице сахрањују 

се по правилу један поред другог, ако има 

слободних гробних места. 

Гробна места могу бити одвојена 

(појединачна) и повезана (породична), али не више 

од четири гробна места у једном опсегу. 

 
Члан 20.  

Гробно место из члана 20. ове Одлуке 

одређује  Предузеће или верска заједница. 

             За коришћење гробног места не плаћа се 

накнада. 

Члан 21. 

Гробно место код прве сахране даје се на 

коришћење сродницима умрлог по следећем 

редоследу: брачни друг умрлог, дете умрлог 

(брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог. 

У случају да нема лица из става 1. овог 

члана гробно место даје се на коришћење лицу по 

следећем редоследу: остали сродници умрлог по 

крви у побочној линији до IV степена сродства, 

брачни другови сродника наведених у овом ставу. 

Изузетно, ако нема лица из ст. 1. и 2. овог 

члана, гробно место даје се на коришћење лицу 

које обезбеди сахрањивање умрлог. 

 
Члан 22. 

Гробно место даје се на коришћење лицу по 

редоследу утврђеном у ст. 1. и 2. члана 21. ове 

Одлуке. 

 Ако има више лица истог степена сродства 

са умрлим, корисник гробног места је лице које 

они споразумно, између себе, одреде. У 

супротном, предузеће, предузетник, односно 

месна заједница ће одредити корисника гробног 

места. 

 
Члан 23. 
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После прве сахране у исто гробно место 

могу се уз писмену сагласност корисника гробног 

места сахранити лица из ст. 1. и 2. члана 21. ове 

Одлуке. У случају одсутности корисника гробног 

места, сагласност дају лица по редоследу сродства 

из члана 21. ове Одлуке. 

 
Члан 24. 

 

У случају смрти корисника гробног места, 

право коришћења гробног места припада 

физичком лицу које је оглашено за његовог 

наследника. 

Ако је више лица оглашено за наследнике, 

ова лица дужна су једног између себе да одреде 

као заједничког пуномоћника и да примерак 

пуномоћја, овереног код суда, доставе предузећу, 

предузетнику, односно месној заједници. У 

противном, то лице у складу са одредбама Одлуке 

одредиће предузеће, предузетник, односно месна 

заједница а остала лица евидентираће као 

сукориснике гробног места.  

 
Члан 25. 

Изградња, односно реконструкција 

гробнице може се вршити уз претходно 

прибављено одобрење надлежног органа 

општинске управе. 

 

Члан 26. 

Предузеће, верска заједница и месна 

заједница  дужни су да о сахрањивању воде 

уредну евиденцију. 

 

г) Ископавање и пренос посмртних 

остатака 

Члан 27. 

Надлежно одељење општинске управе, на 

захтев заинтересованог лица издаје одговарајући 

акт којим се одобрава ископавање посмрних 

остатака сахрањеног ради преноса истих на друго 

гробље. 

Уз захтев из предходног става мора се 

приложити: 

1. Решење о испуњености услова за вршење 

ексхумације посмртних остатака Републичког 

санитарног инспектора, 

2. Доказ о обезбеђењу места за сахрану на другом 

гробљу. 

Члан 28. 

Захтев за ископавање и пренос посмртних 

остатака сахрањеног могу поднети сродници 

сахрањеног и друга заинтересована лица, а 

оправданост поднетог Захтева за ископавање и 

пренос посмртних остатака цени орган надлежан 

за издавање одобрења. 

Трошкове ископавања и преноса посмртних 

остатака сноси подносилац захтева. 

 
IV УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПСЕГА 

ГРОБНИХ МЕСТА И НАДГРОБНИХ 

СПОМЕНИКА 

 

 

Члан 29. 

Корисник гробног места дужан је да  

гробно место уреди изградњом опсега. 
 

Члан 30. 

  О облику надгробних споменика одлучују 

лица која их постављају, с тим да се надгробни 

споменици по димензијама и начину израде 

уклапају у План уређења гробља. 

Лица која постављају надгробне споменике 

потребно је да пре њихове уградње прибаве 

сагласност предузећа, да су надгробни споменици 

израђени у складу са планом уређења гробља. 

 
V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ 

 

Члан 31. 

  О одржавању реда на гробљу стара се 

предузеће и верска заједница. 

 

Члан 32. 

  На гробљу је забрањено:  

1.наношење штете надгробним обележјима 

(споменицима и другим предметима нагробним 

местима); 

2. гажење зелених површина, ломљење дрвећа, 

кидање цвећа идругих засада; 

3. гажење, прљање и скрнављење гробних места; 

4. нарушавање мира на гробљу; 

5. увођење животиња; 

6. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног 

возила ако то није одобрено посебном дозволом 

предузећа, осим у случају потребе везане за 

сахрану, задушнице и подушја; 

7. на стазама, путевима и зеленим површинама 

стварати нечистоћу, бацати увело цвеће и друге 

предмете; 

8. исписивање непристојних натписа, слика или 

било каквих других погрдних и увредљивих речи; 

9. отварање гробова и гробница; 

10. употребљавање објеката на гробљу противно 

сврси за коју су намењене; 

11. држање грађевинског материјала у гробљима; 

12. сахрањивање умрлог ван одобреног гробног 

места; 
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13. продавање било какве робе без одобрења 

предузећа; 

14. сваки поступак којим се скрнаве надгробни 

споменици, гробнице и гробља. 

15. на гробљу је забрањено подизање и 

постављање обележја или других ознака које нису 

у вези са сахрањеним лицима на гробљу. 

16. забрањено је постављање обележја на 

гробницама, споменицима и спомен-обележјима  

који изгледом, знацима или натписом вређају 

патриотска, верска,национална и друга осећања 

грађана. 

 
Члан 33. 

Одредбе ове Одлуке којима се прописује 

ред на гробљу предузеће је, дужно  да истакне на 

видном месту на улазу у гробље. 

Уколико предузеће уочи било који 

прекршај из члана 32. ове Одлуке дужно је да 

упозори прекршиоца, а у случају непоступања 

поднесе захтев комуналној инспекцији. 

 
VI СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ИЛИ ДЕЛА 

ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ 

 

Члан 34. 

Гробље или део гробља се може ставити 

ван употребе (забранити сахрањивање) из 

санитарних, урбанистичких и других оправданих 

разлога или ако на гробљу више нема места за 

сахрањивање. 

Одлуку о стављању гробља или дела 

гробља ван употребе доноси Скупштина општине 

Нова Црња на предлог предузећа. 

Гробље стављено ван употребе или део 

таквог гробља може се користити за друге намене 

према урбанистичком плану и у складу са законом 

по истеку рока почивања за сва гробна места, или 

после извршеног преноса посмртних остатака из 

оних гробних места за која још није истекао рок 

којим је продужено почивање посмртних остатака. 

 
VII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 35. 

Средства за обављање комуналне 

делатности сахрањивања обезбеђују се из цене 

комуналне услуге коју плаћају непосредни 

корисници. 

Средства за нова гробља и изградњу 

објеката за потребе гробља обезбеђују се у буџету 

Општине, из средстава предузећа,  као и из  

других извора у складу са законом. 

 

Члан 36. 

За сахрањивање и друге погребне услуге у 

вези са сахрањивањем (опремање умрлих, превоз 

посмртних остатка, чување посмртних остатака до 

сахрањивања, спровођење церемоније 

сахрањивања и др.), предузеће утврђује цену 

услуге у складу са Законом о комуналним 

делатностима, уз сагласност оснивача. 

 
Члан 37. 

За закуп, коришћење, уређивање и 

одржавање објеката на гробљу, као и за 

коришћење услуга на гробљу (одржавање путева и 

стаза, простора између гробних места, зеленила, 

јавне расвете, чистоће и реда и др.), корисник 

гробног места не плаћа накнаду. 

 

VIII НАДЗОР 

 
Члан 38. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се орган 

општинске управе надлежан за комуналне 

послове. 

Послове инспекцијског надзора над 

применом ове Одлуке врши комунални инспектор. 

 
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 

250.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузеће ако не поступи по одредбама члана 6, 

12, 13, 15, 17, 22, 31, 32, 33,  ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном у износу од 5.000,00 до 

25.000,00 динара и одговорно лице у предузећу. 

 

Члан 40. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 

25.000,00 динара казниће се физичко лице ако 

поступи супротно одредбама члана 7, 12, 14, 18, 29 

и  32 ове Одлуке. 

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 41. 

 Решавање имовинско-правних односа и 

прибављање земљишта за потребе проширења 

гробаља у општини Нова Црња врше надлежни 

органи општинске управе. 

 
Члан 42. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о сахрањивањима и гробљима („Сл.лист 

општине НОва Црња“ бр.3/1998) од 23.06.1998. 
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Члан 43. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Нова Црња''. 

      ПРЕДСЕДНИК СО  

                                                           Ранко Брборић 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број: II-06-3/15-9 

Дана: 26.02.2015.године 

Н  О В А  Ц Р Њ А  

 

11.На основу члана 54.став 2.у вези члана 

55.став 3.тачка 3. 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 и 

16/12) Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 26.02.2015. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ 

СРПСКА ЦРЊА 

 

I 

Разрешава се члан Школског одбора 

Средње школе "Ђура Јакшић" Српска 

Црња,из реда локалне самоуправе. 

 

 1.Воларов Предраг,из Александрова. 

  

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-06-3/15-10 

Дана: 26.02.2015.године 

Н  О В А  Ц Р Њ А  

 

12.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 и 16/12)  

 

Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној дана 26.02.2015. године,донела 

је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ 

СРПСКА ЦРЊА 

 

I 

Именује се за члана Школског одбора 

Средње школе "Ђура Јакшић" Српска 

Црња,из реда локалне самоуправе. 

  

1.Илисин Мирослав,из Српске Црње 

  

II 

 Изборни период именованог из члана 

1.овог Решења, траје до истека мандата Школског 

одбора. 

III 

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-06-3/15-11 

Дана: 26.02.2015.године 

Н  О В А  Ц Р Њ А  

 

13.На основу члана 54.став 2. у вези члана 

55.став 3. 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 26.02.2015. године,донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

АЛЕКСАНДРОВО 

 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора 

Основне школе «Бранко Радичевић» 

Александрово,из реда локалне самоуправе: 

1. Диклић Драгана. 

 

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-06-3/15-12 

Дана: 26.02.2015.године 

Н  О В А  Ц Р Њ А  

 

14.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 и 16/12) 

Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној дана 26.02.2015. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

АЛЕКСАНДРОВО 

 

I 

ИМЕНУЈE СЕ члан Школског одбора 

Основне школе «Бранко Радичевић» 

Александрово,из реда локалне самоуправе: 

 

1.Адамов Соња из Александрова. 

 

II 

 Изборни период именованог из члана 

1.овог Решења, траје до истека мандата Школског 

одбора. 

 

III 

Ово Решење објавиће се у "Службеном 

листу општине Нова Црња". 

 

 Председник СО 

Ранко Брборић 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
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1. Увод 
 

Локални акциони план запошљавања општине Нова Црња за 2015. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ), 

представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2015. години. Њиме се 

дефинишу циљеви и приоритети и утврђују програми и мере које ће се спроводити како би се унапредила 

запосленост и омогућио њен одрживи раст на територији општине Нова Црња (у даљем тексту: Општина).  

 

Правни основ за усвајање ЛАПЗ чини члан 41 став 1 Закона о запошљавању и осигурању за случају 

незапослености (,,Службени гласник РС“ бр. 36/09 – у даљем тексту: Закон). 

 

ЛАПЗ је усклађен са Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину и Националном 

стратегијом запошљавања за период 2011 – 2020. године, као и са приоритетима активне политике 

запошљавања у 2015. години на подручју АП Војводина. У обзир су узете и смернице Европске стратегије 

2020 које се односе на ову област. 

 

Имплементација ЛАПЗ-а подразумева активно учешће и сарадњу свих релевантних институција и 

социјалних партнера са територије Општине, а очекује се и подршка надлежних министарстава Републике 

Србије, секретеријата АП Војводина, Националне службе за запошљавања и донатора.  
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2. Профил општине Нова Црња 

 
2.1 Географске карактеристике 

 

Општина се налази у северо-источном делу Баната и припада Средњебанатском округу. На западу и 

северо-западу граничи се са општином Кикинда, на југу са општином Житиште, док њену северо-источну 

 границу представља део државне границе са Румунијом. Она се простире на 273 км2, односно заузима 

свега1,3% територије АП Војводина (Републички завод за статистику, 2004. године), а чини је шест насеља:  

Александрово, Војвода Степа, Нова Црња, Радојево, Српска Црња и Тоба. 

 

Путна мрежа Општине састоји се од око 71 км категорисаних путева. Међународни пут М-7 је главна 

саобраћајница, која преко њене територије прелази спајајући Зрењанин са граничним прелазом између 

Србије и Румуније и даље са Темишваром. Идући од југа према северу, добре саобраћајне услове имају 

Александрово, Нова Црња и Српска Црња, управо због тога што су лоцирани уз М-7. Од Нове Црње ка југо-

западу овај пут води за Зрењанин из ког се разилазе асфалтни путеви и железничке пруге према Београду, 

Новом Саду и северним војвођанским градовима и Мађарској. Такође од насеља Нова Црња се у правцу 

северо-истока одваја асфалтни пут који, преко Руског Села, води до Кикинде. Ускотрачна железница је 

постојала од 1898. до 1969. године и повезивала је већи број насељени места са Зрењанином. Такозвани 

,,Ћира“ је превозио дневне мигранте и пољопривредне производе. Развојем друмског саобраћаја, железница 

је постала нерентабилна. 

 

Рељеф Општине има равничарско обележје. Разлика између највише и најниже тачке је 5,5 м, а 

просечна надморска висина терена је 78 м. Својим највећим делом лежи у итебејској депресији, а мањим 

делом налази се на теренима лесне терасе. Лесно-песковита греда се простире средином Општинске 

територије. Због угрожености од високих подземних вода Александрово, Војвода Степа, Нова Црња и 

Српска Црња, као и међународни пут М-7 изграђени су на поменутој греди. 

 

Климатске карактеристике сврставају Општину у умерено континенталну област. Микроклиматске 

разлике су минималне.  Према подацима Кикиндске метеоролшке станице, просечна вредност годишње 

температуре ваздуха износи 10,9 °C. Најизразитији ветар је кошава, која се најчешће јавља крајем јесени и 

почетком лета и доноси ведро и суво време. Други по учесталости је северо-западни ветар, који доноси 

облачно време и падавине. 

 

Општина је богата подземним, а сиромашна површинским воденим токовима. Канали за 

одводњавање имају малу апсорпциону моћ и карактерише их јако споро гравитационо отицање и мали број 

црпних станица. Површинске воде чине два канала и неколико мањих бара и језера. Канал Итебеј – Српска 

Црња својим рачвањем пролази кроз атаре пет насељених места Општине – са изузетком Тобе, а други канал 

је прокопан од Старог Бегеја и протеже се кроз атаре два места суседне општине Житиште – Честерег и 

Банатско Карађорђево и кроз Александровачки атар. 

 

Топографску површину Општине чине земљишта настала распадањем седиментних стена, леса и 

алувијалних наноса. Преко три четвртине територије покривене су ритском црницом и њеним варијатетима. 

Поред њих пристуни су и ливадска црница карбоната и карбонатни чернозем. Биљна производња се обавља 

на око 24.800 ha пољопривредне површине. У општини има око 27 ha ливада и 145 ha пашњака. 

 

Иницијална вегетација Општине била је степско-панонска, али је на 95% површине она замењена 

разноврсним културним биљем, међу којим доминирају жито, индустријско биље, воће и поврће.  

 

2.2 Демографска слика 
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Према резултатима последњег пописа из 2011. године, на територији Општине живи 10.465 

становника. Најнасељеније место је Српска Црња која броји 3.753 становника, док је најмање насељена Тоба 

у којој живи свега 520 људи. 

 

Табела 1:  Број становника Општине по насељеним местима 

 

Насељено место Број становника 

Александрово 2.127 

Војвода Степа 1.412 

Нова Црња 1.535 

Радојево 1.071 

Српска Црња 3.753 

Тоба 520 

 

Општина има високу стопу незапослености. Од 1.709 незапослених лица жене чине мање од 

половине – односно 45,82%. Према подацима НСЗ у Новој Црњи, већину незапослених чини становништва 

са стеченим I и II степеном стручне спреме. Становништво са завршеном средњом школом, односно 

стеченим III и IV степеном стручне спреме чини око четвртину незапосленог становништва. 

Најобразованије становништво је 

 најмање незапослено – оно чини свега 4,51%. 

 

Табела 3: Структура незапосленог становништва у Општини према степену стручне спреме 

 

Степен 

стручне 

спреме 

 

I и II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI-1 

 

VI-2 

 

VII-1 

 

VII-2 

Број 

незапослен

их лица 

 

877 

 

379 

 

376 

 

2 

 

27 

 

10 

 

37 

 

1 

Удео 

изражен у 

процентим

а (%) 

 

51,31 

 

22,18 

 

22,00 

 

0,12 

 

 

1,58 

 

0,59 

 

2,16 

 

0,06 

 

2.3 Економски показатељи 

 

Више од половине становништва Општине (52,7%) бави се пољопривредом, која је уједно и главни 

извор прихода. Према подацима Републичког звода за статистику из 2002. године, по заступљености се даље 

издвајају делатности везане за прерађивачку индустрију (16%), трговину, поправку моторних возила, 

мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство (8,7%), државну управу и одбрану, обавезно 

социјално осигурање (5,4%) и образовање (4,2%). Остале делатности су заступљене са по 3% или мање 

удела. 

 

Насеља Општине се разликују по доминантности одређених привредних делатности. Пољопривреда 

превладава у свих шест насељених места, међутим број оних који се њоме баве у Тоби, Александрову, Новој 

Црњи и Радојеву превазилази 50%. За Војвода Степу и Српску Црњу карактеристично је то да је скоро 

петина становништва запослена у прерађивачкој индустрији. Српска Црња је насеље у ком је удео 

запослених у трговини, поправци моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и 

домаћинство дупло већи од Општинског просека. 

 

Када се све делатности категоришу у примарни, секундарни, терцијарни и квартални (напривредне 

делатности) сектор, долази се до података да је, према Општинском просеку, већина становништва  
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запослена у примарном сектору, скоро петине у секундарном и више од по десетине у терцијарном  и 

кварталном. У поређењу са просеком АП Војводина дупло више запослених се бави примарним 

делатностима, а удео запослених у свим другим секторима је по око 1,5 пут мањи.  

 

Уколико се сагледа ситуација насељених места појединачно, поменути однос запослених у 

пољопривреди је идентичан са односом из примарног сектора. Секундарне делатности су најзаступљеније у 

 Војвода Степи и Српској Црњи, док је најмањи удео забележен у Тоби. Подаци за терцијарни сектор 

одступају од Општинског просека. Преко петине запослених у Српској Црњи ангажовано је у овој области, 

док је у Тоби то незнатан број. У осталим местима Општине удео је нешто нижи од просека. Подаци који се 

односе на квартлане делатности такође варирају. Највећи број оних који на овај начин остварују зараду 

живи у Војвода Степи и Српској Црњи, а најмањи у Тоби и Радојеву. Покрајински просек је превазиђен у 

примарном сектору и у случају Војвода Степе у терцијарном сектору.  

 

2.4 Пословно окружење и привредна структура 

 

Иако на пословну климу пресудан утицај имају привредно-системски прописи и мере економске 

политике Републике Србије и АП Војводина, постоје бројне могућности за подстицајно деловање и јединица 

локалне самоуправе. Уобичајено, реч је о следећим мерама: подршка развоју малих и средњих и оснивању 

нових предузећа, промоција страних и домаћих инвестиција (оснивање индустријских зона, комунално 

опремање грађевинског земљишта...), развој ,,тешке“ пословне инфраструктуре (изградња и поправка 

локалних путева, изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре...), развој ,,меке“ пословне 

инфраструктуре (пружање разних типова образовних услуга актуелним и потенцијалним предузетницима 

или власницима малих предузећа, подршка истраживању и развоју, пословно саветовање, обезбеђивање 

лакшег приступа финансијским средствима, подршка оснивању и развоју пословних асоцијација, 

омогућавање пословног повезивања, побољшање квалитета живота, побољшање услуга локалних органа 

управе...), развој кластера... Уз све то неопходани су и партнерски приступ, кооперација и партиципација  

различитих актера, како на локалном, тако и на вишим нивоима власти, како би се остварио конзистентан 

систем подршке локалном економском развоју. 

 

Општина се определила за оснивање Канцеларије за локални економски развој која представља 

стожер подршке економском развоју и стварању подстицајном пословног амбијента. Основни задатак ове 

Канцеларије је праћење конкурса републичких и покрајинских институција за подстицај привредног раста и 

пружање помоћи предузећима приликом аплицирања на исте.  

 

У Општини не постоји привредна комора, али је основано Опште удружење предузетника.  

 

Општина је донела основна планска документа – просторни, урбанистички и стратешки план развоја. 

Инвеститорима су у понуди грађевинске парцеле, као и индустријске зоне, за које је предвиђено пет 

локација, од којих се три налазе у Српској Црњи, а две на магистралном путу М-7. 

 

Окосницу привредне структуре Општине чине пољопривреда, прерађивачка индустрија, саобраћај и 

трговина у оквиру којим делују средња и мала предузећа и предузетничке радње. По резултатима 

пословања, доприносу запошљавању и досадашњем развоју привреде Ооштине издвајају се предузећа: АД 

,,Банат“, испоставе ,,Гомекс“ и ,,Српско-руска кућа“. 

 

Предузетнички сектор традиционално  је усмерен на трговину (61 предузетничка радња,  односно  

41,22%  од  укупног  броја  предузетничких  радњи),  угоститељство  (28 предузетничких  радњи,  односно  

18,92%  од  укупног  броја  радњи)  и  личне  услуге (фризерске  услуге  (5  радњи)),  салони  за  улепшавање  

(3  радње)  и  здравствене  услуге  (1 ординација).  Неки  предузетници  по  својој  величини  не  заостају  за  

многим  малим предузећима.  Тако  су  нпр.  међу  највећим  предузетничким  радњама  СЗТР  „Нада”,  која 

запошљава око 15 радника. 

 

Иако Општина не располаже  званичним  статистичким подацима о  структури предузећа по 

величини,  на  основу  података  добијених  анкетом може  се  закључити  да  на њеном подручју послују: 1 

велико предузеће, 4 предузећа средње величине и 38 малих предузећа. Истовремено, по истом извору , у 
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2008. години било је 148 предузетника.  Највећи број малих и средњих предузећа је у пољопривреди (15 

малих и 2 средња), трговини (6 малих), прерађивачкој индустрији (2 мала и 2 средња), саобраћају (4 мала), а 

осталих  11  малих  предузећа  је  из  разних  других  делатности.  Слична  је структура  предузетничких   

радњи  –  највећи  број  ових  привредних  субјеката  послује  у  делатности трговине  (61),  туризму и  

угоститељству  (28), прерађивачкој индустрији  (12)  саобраћају (10)  грађевинарству  (2),  а  осталих  35  

предузетничких  радњи  припада  другим привредним  делатностима.  Може се видети  да  су  у  2008. 

години  у  предузетничким  радњама  била  запослена 232  радника,  што представља  26,88%  од  укупног  

броја  запослених  у  привредним  организацијама (предузећима  и  предузетничким  радњама).  По  учешћу  

запослених  у  сектору  малих  и средњих  предузећа  у  укупном  броју  запослених  Општина  је далеко  

испод просека Србије, што сведочи о неразвијености овог сектора.  

 

Само су два предузећа у државној својини, једно је у мешовитој својини, девет у задружној, а сва 

остала су у приватној својини. Стечајни  поступци  у  Општини  су  раније  завршени,  тако  да  се  у  

скоријој  будућности  не очекује отварање нових. 

 

У периоду од 2005. до 2008. године  страни инвеститори су на подручју Општине уложили преко пет 

милиона евра. Следи табеларних приказ поменутих инвестиција.  

 

Табела 4: Преглед страних инвестиција у Општини у периоду 2005 – 2008. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуналне послове, обавља ЈКП „ 8. Август“ из Српске Црње, у сарадњи са месним  зајеницама. 

 

О  стању пословног  амбијента  у Општини  говоре и  ставови  анкетираних чланова радне групе за 

привреду и мала и средња предузећа. Као највеће проблеме они истичу: неуспелу приватизацију у скоро 

свим приватизованим привредним  субјектима, недовршен  систем  водоснабдевања  за  заливање и 

непостојање стратешког  опредељења  развоја  општине  и  утврђивање  привредне  гране  која  би  била  

носилац  развоја. Њихови предлози за превазилажење оваквог стања су:  улагање новчаних  средстава  у  

привреду  (уз контролу њиховог коришћења), подстицање и привлачење страних инвестиција и стварање 

услова  за  развој  предузећа  за  прераду  хране.  Они се уједно залажу за то да се развој Општине базира на 

развоју пољопривреде, да се обезбеде средства за обезбеђивање одводно-доводних канала, да се оснује 

индустријски парк на простору старе шећеране (обзиром на то да тамо постоји сва потребна  

инфраструктура),  да  се  унапреди  и  повећа  узгој  јунади,  као и  да  се  припреме идентификационе мапе 

месних заједница општине Нова Црња. 

 

2.5 Планиране активности економског развоја 

 
1. Подстицање постојећих и привлачење домаћих и страних директних инвестиција 

 

Активности: 

- Промоција инвестиционих могућности Општине 

- Развој капацитета локалне самоуправе за привлачење директних домаћих и страних инвестиција  

Компанија Земља 
порекла 

 

Делатност 
 

Тип 
инвестиције 

 

Висина 
инвестиције 

 

Година 
инвестирања 

 

PP Cairnwell Велика 
Британија 

Пољопривред
на 

производња 
 

Приватизациј
а 
 

3.000.000 
евра 

 

2005. 

Српско-
руска 

трговинска 
кућа 

Русија 
Србија 

 

Производња 
хране 

 

Аквизиција 
 

1.500.000 
евра 

 

2008. 
 

Биљемеркан
т 
 

Оснивач из 
Хрватске 

 

Производња 
и 

трговина 
 

Приватизациј
а 
 

600.000 
евра 

 

2007. и 2008. 
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- Промоција, опремање и развој радних зона 

 

2. Развој предузетништва подстицањем оснивања нових предузећа и стварањем повољних услова 

привређивања за развој постојећих малих и средњих предузећа и предузетниких радњи  

 

Активности: 

- Оснивање Општинских организација за подстицање локалног економског развоја  

- Покретање кластерских иницијатива за шире репродукционо повезивање малих и средњих предузећа у 

приоритетним гранама 

 

3. Повећање интезивности пољопривредне производње и повећање заступљености сточарске 

производње до нивоа еколошког оптимума 

 

Активности: 

- Боље коришћење земљишта кроз просторну и накнадну сетву 

- Интензивирање биљне производње већим улагањем у поједине линије производње 

- Интензивирање сточарске производње 

- Уређење инфраструктуре и развој установа у руралним подручјима  

 

4. Развој руралне средине у економском, образовном и културном погледу 

 

Активности: 

- Успостављање и развој пољопривредне саветодавне службе 

- Интеграција производње, прераде и пласмана 

- Унапређење капацитета Канцеларије за рурални развој Општине 

 

5. Заштита животне средине и развој комуналне инфраструктуре 

 

Активности: 

- Подизање еколошке свести и израда Локалног еколошког акционог плана 

- Завршетак водовода и гасовода у свим насељима Општине 

- Решавање система оптималног руковања комуналним отпадом  

- Почетак планирања изградње канализационе мреже 

- Реконструкција застарелих и неодговарајућих техничких објеката за пренос електричне енергије 

 

6. Развој саобраћајне инфраструктуре као подстрек транзитном туризму  

 

Активности: 

- Планирање обилазнице 

- Развој граничног прелаза и изградња инфраструктуре ради прихвата транзитног туризма  

 

7. Реконструкција и изградња саобраћајне инфраструктуре у функцији бољег преноса људи и робе и 

ефикаснијег функционисања интерних и међународних комуникација  

 

Активности: 

- Развој инфраструктурне мреже у функцији повезивања Општинских насеља и привредних објеката 

међусобно и са центрима у унутрашњости и граничним прелазом према Румунији  

- Реконструкција и изградња савремене регионалне и локалне путне мреже 

- Радити на осавремењавању система неопходног за функционисање телекомуникација  

 

8. Промоција Општине и њено етаблирање на туристичкој мапи Војводине и Србије 

 

Активности: 

- Интензивирање промотивних активности и оживљавање манифестације ,,Ђурини дани“ у Скадарлији  

- Стварање визиторског центра у Новој Црњи 
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9. Привлачење страних инвестиција у туризму 

 

Активности: 

- Студија изводљивости spa и wellness центра 

 

10. Превенција обољења и побољшање здравственог стања становништва  

 

Активности: 

- Едуковање становништва у погледу коришћења услуга институција за здравствену заштиту  

- Промовисање здравог начина живота 

 

11. Смањити број лица у стању социјалне потребе 

 

Активности: 

- Развијање програма доквалификовања и преквалификовања у циљу подстицања развоја приватног 

предузетништвс и смањења броја одраслих материјално необезбеђених лица 

- Реализвоање програма помоћи у кући и збрињавање старог становништва, као и других  лица у стању 

социјалне потребе 

- Остварити већу сарадњу у домену социјалне заштите између различитих привредних и ванпривредних 

институција на нивоу Општине, а са циљем смањења броја лица у стању социјалне потребе  

 

12. Побољшање услова рада и доступности образовних установа 

 

Активности: 

- Изградити наменске објекте за предшколске васпитно-образовне организације 

- Обезбедити услове за укључивање деце са посебним потребама у образовне институције  

 

13. Реализовати оне културне садржаје који доприносе развоју мултикултуралности, међународне 

толеранције и унапређењу суживота различитих етничких група на подручју Општине  

 

Активности: 

- Очување културне баштине различитих етничких група које живе на подручју Општине  

- Обезбедити, уколико не постоји или није задовољавајући, простор и опрему за рад организација из 

области културе 

 

2.6 Заинтересоване стране општине Нова Црња (стејкхолдери)  

 

1. Влада Републике Србије 

2. Влада Аутономне покрајине Војводине 

3. Покрајински секретаријати 

4. Министарство рада и социјалне политике 

5. Министарство економије и регионалног развоја 

6. Министарство здравља 

7. Министарство просвете 

8. Министарство омладине и спорта 

9. Министарство за државну управу и локалну самоуправу 

10. Министарство унутрашњих послова 

11. Републички завод за статистику 

12. Национална служба за запошљавање 

13. Међународне организације (Светска банка, ММФ, МОР, Савет Европе, ЕАР и др.)  

14. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

15. Министарство рударства и енергетике 

16. Министарство науке и заштите животне средине 

17. Регионалне агенције 
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18. Фонд за развој 

19. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова 

20. Удружење незапослених 

21. Осигуравајућа друштва 

22. Институти за медицину рада 

23. Овлашћена предузећа, институти и факултети  

24. Невладине организације 

25. Осигуравајућа друштва 

26. Медијске куће 

27. Особе са инвалидитетом 

28. Незапослена лица 

29. Удружења особа са инвалидитетом, Рома, незапослених – локална, регионална и национална 

30. Привредни субјекти 

31. Јединице локалних самоуправа 

32. Центри за социјални рад 

33. Фонд Пензијског и инвалидског осигурања (ПИО) 

 

3. Стање на тржишту рада у општини Нова Црња1 

 
3.1 Анализа постојеће ситуације у области запошљавања 

 

Према подацима филијале НСЗ из Зрењанина укупан број незапослених лица у Општини износи 1709 (783 

жена). 

Табела 5: Број незапослених лица према степену стручне спреме и полу на подручју Општине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Анализа урађена у сарадњи са филијалом НСЗ из Зрењанина 

Степен стручне 

спреме 

Укупан 

број 

Мушкарци Жене 

 

I 

 

877 

 

490 

 

387 

 

II 

 

88 

 

26 

 

 

 

62 

 

III 

 

379 

 

270 

 

109 

 

IV 

 

376 

 

183 

 

193 

 

V 

 

2 

 

2 

 

/ 

 

VI - 1 

 

27 

 

14 

 

13 

 

VI - 2 

 

10 

 

4 

 

6 

 
 

VII - 1 

 

37 

 

17 

 

20 

 
 

VII - 2 

 

1 

 

/ 

 

1 
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Табела 6: Број незапослених лица према трајању назапослености на подручју Општине (дужина чекања на 

запослење) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 7: Број незапослених лица према годинама старости у Општини 

 

Дужина чекања 

на запослење 

Укупан 

број 

Мушкарци Жене 

 

до 3 месеца 

 

275 

 

169 

 

106 

 

3 – 6 месеци 

 

148 

 

76 

 

72 

 

6 – 9 месеци 

 

141 

 

76 

 

65 

 

9 – 12 месеци 

 

104 

 

61 

 

43 

 

1 – 2 године 

 

343 

 

176 

 

167 

 

2 – 3 године 

 

226 

 

132 

 

94 

 

3 – 5 година 

 

259 

 

122 

 

137 

 

5 – 8 година 

 

125 

 

74 

 

51 

 

8 – 10 година 

 

23 

 

15 

 

 

8 

 

преко 10 година 

 

65 

 

25 

 

40 

 

Старосна доб 

Укупан 

број 

Мушкарци Жене 

 

15 – 19 година 

37 19 18 

 

20 – 24 године 

224 125 99 

 

25 – 29 година 

192 97 95 

 

30  - 34 године 

175 85 90 
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3.2 Најугроженије категорије незапослених лица 

 

1. Дугорочно назапослена лица 

2. Вишкови запослених 

3. Незапослени без квалификације или нискоквалификовани 

4. Особе са инвалидитетом 

5. Припадници ромске националне мањине 

6. Избегла и расељена лица 

7. Повратници по споразуму о реадмисији 

 

 

3.2 Специфичне потребе послодаваца 

 

Послодавци су пријавили потребе за радницима који поседују додатне вештине у области 

књиговодства, односно оне који имају звање овлашћеног рачуновође и дозволу за израду завршног рачуна. 

Такође тражени су и агрономи који су дипломирали на одсеку за заштиту биља, као и специјализанти из ове 

области. Што се инжењера тиче, постоји потреба за онима који поседују лиценце. 

 

 

Готово сви конкурси расписани за раднике од IV до VI степена стручне спреме (пре свега 

административна занимања) подразумевају знање рада на рачунару, што може представаљати проблем код 

људи старијих од 45 година (којих је тренутно највише на бироу рада), јер је већина њих информатички 

неписмена. 

 

4. Активна политике запошљавања општине Нова Црња 

 
4.1 Дугорочни циљ 

 

До краја 2016. године успоставити ефикасан и одржив систем запошљавања, односно успостављен стабилан 

тренд раста запослености. 

 

4.2 Средњорочни циљ 

 

- Рад на црно и неформалан рад, односно сиву економију до краја 2015. године свести на најнижи ниво. 

- До краја 2015. године  повећано учешће радне снаге у радно способном становништву. 

 

4.3 SWOT анализа 

 

35 – 39 година 

182 90 92 

 

40 – 44 године 

175 80 

 

95 

 

45 – 49 година 

215 113 102 

 

50 – 54 године 

224 114 110 

 

55 – 59 година 

170 110 60 

 

60 – 65 године 

115 93 22 
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4.4 

Приоритети политике запошљавања у Општини 

 

Политика запошљавања у потпуности је усаглашена са политиком запошљавања Републике Србије, 

као и политиком запошљавања АП Војводине. 

 

Предност у укључивању у мере активне политике запошљавања у 2015. години имаће горе наведене 

најугроженије категорије незапослених лица. 

 

Уважавајући смернице и препоруке европске политике запошљавања, политику запошљавања у 

Републици Србији и политику запошљавања у АП Војводина као приоритети истичу се: 

 

a) Подршка отварању нових радних места, смањивање утицаја економске кризе на постојеће 

послове и подстицање формалног запошљавања у приватном сектору, уз значајно  учешће 

социјалних партнера. 

 

СНАГЕ 

 

 

СЛАБОСТИ 

 

 Усвојени позитивно правни прописи, 

акта на локалном нивоу 

 

 Добра репутација општине Нова Црња у 

погледу решавања захтева клијената 

 

 Задовољавајућа сарадња са 

међународним организацијама 
 

 Позитивна искуства у реализацији 

реформских пројеката у сарадњи са 

националним органима, организацијама 

и међународним организацијама 

 

 

 Неразвијеност општине 

 

 Висока стопа незапослености 
 

 Флуктуација едукованих кадрова 
 

 Недовољно развијене информационо-

комуникацијске мреже и базе података 
 

 Недовољан кадровски капацитет 

 

 

МОГУЋНОСТИ 

 

 

ПРЕТЊЕ 

 

 Наставак процеса прикључења 

Европској унији 

 

 Област запошљавања препозната као 

један од приоритета Владе и 

међународних институција 

 

 Подршка међународних 

организација у спровођењу 

реформских процеса 

 

 Могућност коришћења стечених 

искустава осталих земаља у 

транзицији 

 

 Лоши демографски трендови 

(неповољна структура 

становништва) 

 

 Недостатак средстава и капацитета 

других институција неопходних за 

остваривање циљева 

 

 Недовољно развијена сарадња на  

регионалном нивоу 

 

 Неизвесност примене донетих 

прописа 
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b) Смањивање незапослености младих и промовисање запошљавања младих, посебно оних који су 

погођени смањеном могућношћу за запошљавање. 

c) Децентрализација политике запошљавања и подстицање развоја регионалне и локалне политике 

запошљавања проактивним приступом локалних власти. 

d) Веће улагање у људске ресурсе побољшањем образовања и обука у циљу усклађивања понуде и 

потражње на тржишту рада. 

e) Промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности на тржишту 

рада. 

 

4.5 Циљеви и задаци у 2015. години 

На основу стратешких опредељења и дефинисаних приоритета политике запошљавања у 2015. 

години утврђени су следећи циљеви који се постижу спровођењем  програма и  мера активне политике 

запошљавања: 

а) Отварање нових радних места, смањивање ефеката економске кризе на постојећа  радна места и 

повећање формалне запослености 

 

1. Подстицање запошљавања и превенција незапослености: 

 

 Промовисање запошљавања и смањење незапослености 

 Саветовање и посредовање у запошљавању 

 Организовање и спровођење додатног образовања и обука 

 Промоција отварања нових радних места и запошљавања подстицањем предузетништва и    

самозапошљавања доделом субвенција 

 Промоција и организовање јавних радова 

 

 

 

2. Подстицање запошљавања младих и особа са инвалидитетом: 

 

 Обезбеђивање синергијског деловања различитих политика и успостављање јединствене 

политике запошљавања младих и особа са инвалидитетом 

 Развој каријерног вођења и саветовања 

 Повећање запошљивости младих  и особа са инвалидитетом стицањем додатних знања и 

вештина, реализацијом мера професионалне рехабилитације 

 Оспособљавање и усавршавање за самосталан рад 

 Подстицаји послодавцима за запошљавање младих и особа са инвалидитетом 

 Пружање подршке младим предузетницима, социјалном предузећу, удружењима која се баве 

младим и особама са инвалидитетом 

 Финансирање мера активне политике преко Фонда за запошљавање младих и Буџетског фонда 

за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом 

 

3. Јачање капацитета институција тржишта рада, улоге социјалних партнера на подручју Општине: 

 

 Унапређење рада и модернизација Општинских служби 

 Унапређење и јачање социјалног дијалога 

 

4. Подршка смањивању неформалног рада: 

 

 Јачање механизама контроле и борбе против сиве економије 

 Промовисање и подстицање флексибилних облика рада 

 Промовисање пристојног рада и подстицање предузетника и послодаваца на легалан рад 
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б) Развој људских ресурса 

 

Унапређивање система образовања и обука и усклађивање са потребама тржишта  рада: 

 

 Јачање капацитета институција и успостављања сарадње у циљу унапређења система  и 

политика образовања и запошљавања 

 

4.6  Програми и мере активне политике запошљавања 

 

1. Посредовање у запошљавању лица која траже запослење (повезивање понуде и тражње на 

тржишту рада, селекција лица која траже запослење, саветовање усмерено на избор одговарајућих послова, 

обука за активно тражење посла, клуб за тражење посла, утврђивање индивидуалног плана запошљавања са 

незапосленим, упућивање лица које тражи запослење послодавцу ради избора за заснивање радног односа 

или другог радног ангажовања, сајам запошљавања и др.) . 

 

2. Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере (психолошко саветовање лица 

при избору, промени занимања и доношењу одлука у вези са каријерним развојем, унапређење компетенција 

за активно тражење посла – тренинг самоефикасности, психолошка процена за потребе селекције за 

запошљавање, за укључивање у програме додатног образовања и обука и програме предузетништва, 

психолошка процена за потребе класификације, пружање информација о тржишту рада и могућностима за 

развој каријере, организовање сајмова професионалне оријентације и др.). 

 

3. Субвенције за запошљавање послодавцима који првенствено припадају приватном сектору и који 

запошљавају незапослене на новоотвореним радним местима. 

 

Субвенција се исплаћује у једнократном износу, ради запошљавања до 50 незапослених лица која су 

пријављена на евиденцију НСЗ - филијала Зрењанин. Субвенција се може одобрити за запошљавање преко 

50 незапослених лица ради уједначавања  развоја делова Општине. 

 

Субвенције за отварање нових радних места намењене су послодавцима из приватног сектора, са 

седиштем на територији општине Нова Црња који ће се запослити са  евиденције НСЗ - филијала Зрењанин 

на неодређено време, са пуним радним временом. 

 

Право на субвенцију за отварању нових радних места не могу остварити удружења, државни органи, 

други корисници буџетских средстава, финансијске институције, банке и друштва за осигурање имовине и 

лица. 

 

Субвенција за ново запошљавање додељује се на основу јавног позива којег расписује НСЗ – флијала 

Зрењанин у сарадњи са Општином и она се остварује у складу са општим актима НСЗ и јавним позивом. 

 

Субвенција се одобрава послодавцима према којима није покренут стечајни, односно ликвидациони 

поступак. Јавни позив се објављује у локалним штампаним медијима, листу „Послови“ – огласним новинама 

НСЗ и на огласној табли НСЗ – филијала Зрењанин. 

 

Одлуку о додели субвенција доноси председник Општине, на предлог НСЗ - филијала Зрењанин. 

 

Запошљавање особа са инвалидитетом - субвенције за ново запошљавање особа са инвалидитетом 

намењене су послодавцима из приватног сектора, са средиштем подручју Општине, који ће запослити особе 

са инвалидитетом које се налазе на евиденцији НСЗ - филијала Зрењанин, на неодређено време, са пуним 

радним временом, следећих категорија: 

- ратни војни инвалиди 

- мирнодопски војни инвалиди 

- лице коме је извршена категоризација и друго лице коме је утврђена инвалидност, у складу са 

законом 
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- лице коме је, у складу са прописима о пензијском и ннвалидском осигурању, утврђена категорија 

инвалидности односно преостала радна способност 

- лице коме се, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом (Службени гласник РС број 36/09) процени радна способност сагласно којој постоји 

могућност запослења или одржања запослења, односно радног ангажовања 

 

Право на субвенцију за запошљавање особа са инвалидитетом не могу  остварити  државни органи, 

организације и други корисници буџетских средстава. 

 

Субвенције се одобравају послодавцима за опремање радних места за особе са инвалидитетом у складу са 

јавним позивом, општим актима и процедурама НСЗ. 

 

Пошто Општина спада у трећу групу по развијености,  за њу је предвиђено (у распону од 60% до 80% 

републичког просека) - 200.000,00 динара по кориснику. 

 

4. Подршка самозапошљавању јесу средства и стручна помоћ коју може да оствари незапослени 

који се самозапошљава. Средства за самозапошљавање се одобравају у виду субвенције ради оснивања 

радње, задруге или другог облика предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више 

незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. 

Кориснику новчане накнаде може се исплатити новчана накнада у једнократном износу ради 

самозапошљавања. Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања незапослени остварује кроз 

информативне и саветодавне услуге у пословним центрима, обуке из предузетништва, менторинг и 

специјалистичке обуке. 

 

Подршка самозапошљавању јесу средства која може да оствари незапослени који се самозапошљава у 

складу са ЛАПЗ и општим актима НСЗ.  Средства за самозапошљавање се одобравају у виду субвенције за 

набавку основних средстава, адаптацију пословног простора, сировина, репроматеријала и резервних 

делова, потребних за реализацију пословног програма. 

 

Субвенције се одобравају лицима која се налазе на евиденцији НСЗ – филијала Зрењанин, а која нису 

остварила право по истом основу код НСЗ – филијала Зрењанин. 

 

Субвенција за самозапошљавање се додељује на основу јавног позива. Јавни позив за доделу субвенција 

за самозапошљавање расписује НСЗ – филијала Зрењанин у сарадњи са Општином. 

Јавни позив се објављује у локалним штампаним медијима, листу „Послови“, огласним новинама НСЗ и на 

огласној табли НСЗ – филијала Зрењанин. 

Рок за достављање захтева утврђује се јавним позивом у складу за Законом о општом управном поступку. 

Одлуку о додели субвенције доноси председник Општине, на предлог НСЗ – филијала Зрењанин. 

 

5. Додатно образовање и обука јесу активности којима се незапосленом и запосленом за чијим је 

радом престала потреба код послодавца, коме није могуће обезбедити одговарајуће запослење, пружа 

могућност да кроз процес теоријског и практичног оспособљавања стекне нова знања и вештине ради  

запошљавања, односно стварања могућности за запошљавање и самозапошљавање. Додатно образовање 

и обука спроводиће се према програму додатног образовања и обуке који је утврђен овим акционим 

планом. 

 

Подстицање запошавања младих путем финансирања запошљавања и стручног оспособљавања 

приправника за самосталан рад у струци - субвенција овог типа намењена је послодавцима у приватним 

секторима, са средиштем на територији Општине, који ће запослити лица са високом, вишом и средњом 

стручном спремом, која се налазе на евиденцији незапослених лица НСЗ – филијала Зрењанин и активно 

траже посао. 
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Субвенција  у запошљавању приправника са најмање високим образовањем обезбедиће се у трајању 

од 12 месеци, за приправнике са вишом или високом трогодишњим образовањем 9 месеци, а за приправнике 

 са средњом стручном спремом 6 месеци. 

 
Програм стручне праксе – стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у струци без 

заснивања радног односа, ради стицања искуства за полагање приправничког односно стручног испита у складу 
са законом или општим актом послодавца. Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у 

струци са најмање средњим образовањем, без обзира на године живота. 

 

Програм стицања практичних знања – обављањем конкретних послова стицањем знања и вештина за 
рад, заснивањем радног односа код послодавца. Програм је намењен лицима без завршене средње школе, 

односно без квалификација, лицима без квалификација која су завршила кратку обуку или функционално 

основно образовање одраслих, без обзира на године живота. 
 

Послодавац заснива радни однос са незапосленим лицем и остварује право на накнаду трошкова зараде за 

укључена лица у трајању од 6 месеци. 

 
Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још 6 месеци након завршетка програма. 

 

Овај програм може да се реализује истовремено са субвенцијом за запошљавање послодавцима уколико 

се ради о отварању нових радних места, под истим условима под којима се та субвенција остварује без програма 
стицања практичних знања. 

 

Јавни конкурс се објављује у локалним штампаним медијима, листу „Послови“ – огласним новинама 

НСЗ и на огласној табли НСЗ – филијала Зрењанин. 

 

Одлуку о  2015. години, којом се врши избор пројеката доноси председник Општине, на предлог НСЗ 

- филијала Зрењанин. 

 

6. Подстицаји за кориснике новчане накнаде спроводи се тако што ће се онима који заснују радни 

однос на неодређено време, једнократно исплатити 30% укупног износа новчане накнаде (без доприноса за 

обавезно социјално осигурање) која би им била исплаћена за преостало време до истека права на новчану 

накнаду. 

 

7. Јавни радови - организовање јавних радова у трајању од највише шест месеци организује се у 

области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности, одржавања и обнављања јавне 

инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. Право учествовања у поступку 

организовања јавних радова имају органи територијалне аутономије и органи јединица локалне самоуправе; 

јавне установе и јавна предузећа; привредна друштва; предузетници; задруге; друштвене организације; 

удружења грађана. Удружења грађана имају право учествовања на јавном конкурсу као подносиоци пријава, 

уз услов да обезбеде послодавца извођача јавног рада регистрованог за обављање делатности која је предмет 

јавног рада. Средства намењена за организовање јавних радова користе се за зараде незапослених лица 

укључених у јавне радове, за накнаду трошкова за долазак и одлазак с рада, трошкове безбедности и 

здраваља на раду и за трошкове спровођења јавних радова, односно материјалне трошкове.  

 

Јавни конкурс за организовање и спровођење јавних радова расписује НСЗ – филијала Зрењанин, у 

сарадњи са надлежним органом Општине. 

 

Учесници у поступку за организовање и спровођење јавних радова подносе пријаву НСЗ – филијала 

Зрењанин. Јавни конкурс се објављује у локалном штампаним медијима, листу „Послови“ – огласним 

новинама НСЗ и на огласној табли НСЗ – филијала Зрењанин. 

 

Одлуку о организовању и спровођењу јавних радова од интереса за Општину којом се врши избор 

пројеката  доноси председник Општине, на предлог НСЗ - филијала Зрењанин, по прибављеном мишљењу 

Локалног савета  и Скупштине Општине. 
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Мере и програми из овог Акционог плана спроводе се у складу са општим актима НСЗ и у складу са 

ЛАПЗ. На основу одлуке о додели субвенције  за реализацију мера активне политике запошљавања, 

корисник субвенције и НСЗ - филијала Зрењанин или агенција за запошљавање коју овласти НСЗ, по 

претходно спроведеном поступку јавних набавки закључују уговор, којим се одређују међусобна права и 

обавезе, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању субвенције за реализацију конкретне 

мере. 

НСЗ – филијала Зрењанин дужна је да поднесе извештај Локалном савету за запошљавање и 

надлежном органу Општине о реализацији свих мера активне политике запошљавања које спроводи у 

складу са ЛАПЗ. 

 

4.7 Средства 

 

За реализацију програма и мера активне политике запошљавања издвојена су средства у буџету 

Општине у укупном износу од 3.000.000,00 динара у 2015. години.  Средства се преносе  на основу Одлуке 

Скупштине Општине и закљученог уговора између НСЗ - филијале Зрењанин и надлежног органа Општине. 

 

Одредбом члана 60 Закона утврђено је да локална самоуправа, може да поднесе захтев за финансијска 

средства Министарству рада, запошљавања, борачка и социјална питања за реализацију мера, програма 

активне политике запошљавања. 

 

Имајући у виду веома високу стопу незапослености на подручју Општине са једне стране и тешку 

материјално финансијску ситуацију у самој Општини са друге стране, опредељени износ не може да буде 

већи у буџету општине Нова Црња за 2015. годину. 

 

Табела 8: Предлог расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања  за 2014. 

годину 

 

Редни 

број 

Мере, програми 

активне политике 

запошљавања у 

2014. години 

Средства у 

динарима  из 

буџета 

Општине 

Средства у 

динарима  из 

буџета 

Републике 

Србије 

Средства у 

динарима 

из донација 

и других 

извора 

Обухват лица 

1. Подршка 

самозапошљавању 

-    

2. Ново запошљавање 

кроз давање 

субвенција 

послодавцима за 

отварање нових 

радних места 

 

-    

3. Програми додатног 

образовања и обуке 

- стручна пракса 

1.000.000,00 1.000.000,00   

Обуке 

 

-    

4. Јавни радови на 

локалном нивоу 

2.000.000,00 2.000.000,00   
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5. 

УКУПНА 

СРЕДСТВА И 

ОБУХВАТ ЛИЦА 

3.000.000,00 3.000.000,00   

 

5. Табеларни приказ циљева, програма и мера за реализацију ЛАПЗ општине Нова 

Црња за 2015. годину - табела 9 
 

а) Отварање нових радних места, смањивање ефеката економске кризе на постојећа радна места 

и  повећање формалне запослености на подручју општине Нова Црња 

 

 

1. Подстицање запошљавања и смањење незапослености 

 

Мера Очекивани резултати Индикатор 

 

Потребна 

средства 

Извор финансирања 

Буџет 

Општине 

Дона

ције 

Буџет 

РС 

Промовисање 

запошљавања и 

смањење 

незапослености  

на подручју 

Општине. 

-Опредељен износ 

средстава у буџету 

Општине за 

финансирање ЛАПЗ. 

-Повећан број лица 

укључених у активне 

мере на бази 

индивидуалних 

планова 

запошљавања. 

Однос између 

броја утврђених 

ИПЗ и укупног 

броја 

незапослених на 

евиденцији НСЗ, 

филијала 

Зрењанин. 

 

   

 

 

Саветовање и 

посредовање у 

запошљавању. 

-Повећан број лица 

укључених у 

саветовање и 

посредовање. 

-Пораст броја лица 

која се запошљавају 

након саветовања и 

посредовања. 

 

Број и структура 

лица укључених 

у саветовање и 

посредовање. 

 

    

Организовање 

и спровођење 

додатног 

образовања и 

обука. 

Повећан број лица 

обухваћен обукама. 

 

-Број и структура 

лица укључених 

у програме обука 

за потребе 

тржишта рада у 

Општини у 

односу на укупан 

број 

незапослених на 

евиденцији НСЗ, 

филијала 

Зрењанин. 

-Број и структура 

лица запослених 

6 месеци по 

завршетку 

програма обуке. 
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Промоција 

отварања 

нових радних 

места и 

запошљавања 

подстицањем 

предузетништв

а и 

самозапошљав

ања  доделом 

субвенција и 

запошљавања 

корисника 

новчане 

накнаде. 

-Промоција 

предузетништва и 

самозапошљавања уз 

помоћ  субвенције. 

-Повећано 

запошљавање 

додељивањем 

субвенција 

послодавцима. 

-Повећан број 

запослених из 

категорије корисника 

новчане накнаде 

којима је исплаћен 

једнократни износ 

(30% накнаде за 

подстицање 

запошљавања) због 

заснивања радног 

односа на неодређено 

време. 

 

-Број и структура 

корисника 

субвенције за 

самозапошљавањ

е. 

-Број 

предузетника 

који су започели 

посао уз помоћ 

субвенција. 

-Број 

послодаваца 

корисника 

субвенције. 

-Број и структура 

лица запослених 

уз субвенцију 

послодавцу. 

-Број и структура 

теже 

запошљивих 

лица запослених 

уз субвенцију 

послодавцу. 

 

    

Промоција и 

организовање 

јавних радова. 

Организовање јавних 

радова од интереса за 

локалну самоуправу. 

оносно за подручје 

Општине. 

-Број закључених 

уговора о 

реализацији 

јавних радова. 

-Број и структура 

запослених на 

јавним радовима. 

-Број лица која 

су прошла обуку. 

-Број учесника 

који су 

запослени  након 

завршетка јавног 

рада. 

4.000.000 2.000.000  2.000.000 

 

 

2. Подстицање запошљавања младих  и особа са инвалидитетом 

 

Мера Очекивани резултати Индикатор 

 

Потребна 

средства 

Извор финансирања 

Буџет 

Општин

е 

Дона

ције 

Буџет 

РС 
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Финансирање 

мера активне 

политике 

запошљавања 

преко Фонда за 

запошљавање 

младих. 

Функционисање 

фонда за 

запошљавање младих 

у циљу финансирања 

активних мера 

тржишта рада и 

Фонда за 

професионалну 

рехабилитацију и 

запошљавање ОСИ. 

 

-Број и структура 

младих корисника 

фонда. 

-Стопа активности 

рањивих 

категорија младих 

и ОСИ. 

 

    

Пружање 

подршке 

младим  и ОСИ 

за 

предузетништв

о. 

 

Повећан број младих 

предузетника којима 

је пружена подршка  

и ОСИ. 

 

Број годишње 

реализованих 

програма којима 

се унапређује 

предузетништво и 

самозапошљавање 

код младих 

и ОСИ. 

 

    

Повећање 

запошљивости 

младих 

стицањем 

додатних 

знања и 

вештина и 

особа са 

инвалидитетом

. 

Реализоване обуке за 

стицање додатних 

знања и вештина 

којима су унапређене 

компетенције и 

повећана 

запошљивост младих, 

као и повећано 

запошљавање 

полазника обука. 

-Број младих и 

ОСИ 

укључен у обуке 

за стицање 

додатних знања и 

вештина. 

-Број 

незапослених 

младих и ОСИ 

који су  напустили 

школу и 

укључени су у 

додатно 

образовање и 

обуке. 

-Број младих који 

се запослио 6 

месеци након 

обуке. 

 

   

 

 

Оспособљавањ

е и 

усавршавање 

за самосталан 

рад. 

Реализован програм 

приправника  за 

младе и ОСИ. 

-Број и структура 

лица укључен у 

програм 

приправника. 

-Број и структура 

лица који је 

засновао радни 

однос на 

неодређено време 

након завршетка 

програма. 

2.000.000 1.000.000  

 

1.000.000 

Подстицаји 

послодавцима 

Повећано 

запошљавање младих 

-Број и структура 

младих 
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за 

запошљавање 

младих и ОСИ. 

 

захваљујући 

подстицању 

послодаваца, 

првенствено 

субвенцијама за 

отварање нових 

радних места, као и 

субвенцијама  

доприноса за 

обавезно социјално 

осигурање. 

запослених уз 

субвенцију 

послодавцу у 

односу на укупан 

број незапослених 

младих. 

-Број послодаваца 

корисника 

субвенција 

доприноса за 

обавезно 

социјално 

осигурање. 

 

Јачање капацитета институција тржишта рада, улоге социјалних партнера на подручју 

Општине 

Мера Очекивани резултати Индикатор 

 

Потребна 

средства 

Извор финансирања 

Буџет 

Општи

не 

Донациј

е 

Буџе

т РС 

Унапређење 

рада и 

модернизација 

општинских 

служби. 

Модернизоване 

општинске службе и 

обучени кадрови. 

Број 

модернизованих 

служби и бриј 

обучених 

запослених у 

општинским 

службама. 

 

    

Унапређење и 

јачање 

социјалног 

дијалога. 

Социјални партнери  

активно учествују у 

креирању и 

имплементацији 

политике 

запошљавања. 

Број 

организованих 

тематских 

састанака, 

округлих 

столова, 

семинара. 

   

 

 

 

4. Подршка смањивању неформалног рада на подручју Општине 

 

Мера Очекивани резултати Индикатор 

 

Потребна 

средства 

Извор финансирања 

Буџет 

Општи

не 

Донациј

е 

Буџе

т РС 

Промовисање и 

подстицање 

флексибилних 

облика рада. 

 

Информисани 

послодавци о 

позитивним 

прописима у области 

рада и запошљавања, 

флексибилним 

облицима рада, 

субвенцијама и 

олакшицама приликом 

запошљавања. 

Број запослених 

на 

нестандардним 

облицима рада 

(са непуним 

радним 

временом и/или 

на одређено 

време) као 

проценат 

укупног броја 

запослених. 
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б) Развој људских ресурса 

Унапређивање система образовања и обука и усклађивање са потребама тржишта  рада на подручју 

Општине 

 

Мера Очекивани резултати Индикатор 

 

Потребна 

средства 

Извор финансирања 

Буџет 

Општи

не 

Донациј

е 

Буџе

т РС 

Јачање 

капацитета 

институција и 

успостављања 

сарадње у циљу 

унапређења 

система и 

политика 

образовања и 

запошљавања на 

подручју 

Општине. 

Унапређена сарадња у 

циљу унапређења 

система и политике 

образовања и 

запошљавања између 

органа на подручју 

Општине. 

Број лица 

обухваћен 

новим 

програмима. 

    

 

 

5.1. Годишњи програм додатног образовања и обуке на подручју Општине 

Годишњим програмом додатног образовања и обуке Општине утврђују се програми и мере у спровођењу 

додатног образовања и обуке, као мере активне политике запошљавања. 

 

Реализација овог Програма подразумева спровођење појединачних програма који ће допринети развоју 

квалификација незапослених лица, он је у потпуности усклађен са Националним годишњим програмом 

додатног образовања и обуке. 

 

Основ за укључивање незапосленог лица у Програм додатног образовања и обуке, у циљу подизања нивоа 

запошљивости, представља индивидуални план запошљавања. 

 

Табела 10:  Приказ програма додатног образовања и обуке 

Бр. Програм Опис програма Циљне групе 

 

Трошкови/средства 

1. II. П

р

и

п

р

а

в

н

и

ц

Оспособљавање за 

самосталан рад у 

струци 

кроз заснивање 

радног односа ради 

стицања искуства за 

полагање 

приправничког 

односно стручног 

испита у складу са 

Незапослена лица 

до 30 година 

старости, од III до 

VII степена стручне 

спреме, без радног 

искуства у струци. 

-Месечна субвенција 

послодавцу према стручној 

спреми приправника. 

-Трошкови новчане помоћи 

лицу за време праксе и 

трошкови осигурања за 

случај повреде на раду и 

професионалне болести. 



Број    2    27.02.2015    “Службени лист општине Нова Црња“    Страна 87 

и 

 

законом или 

општим актом 

послодавца уз 

могућност 

обављања праксе 

пре почетка 

оспособљавања. 

2. Обуке за тржиште 

рада 

 

 

 

 

 

 

 

а)Стицање додатних 

знања и вештина 

које, уз основно 

занимање, 

повећавају 

компетентност и 

конкурентност 

незапосленог лица 

на тржишту рада. 

Теже запошљива 

лица и лица 

суфицитарних 

занимања 

 

-Трошкови образовних 

услуга. 

-Трошкови превоза за време 

обуке. 

-Трошкови осигурања за 

случај повреде на раду и 

професионалне болести. 

 

б)Стицање додатних 

знања и вештина за 

обављање послова у 

оквиру истог или 

новог занимања 

чиме се повећава 

конкурентност 

незапосленог лица 

на тржишту рада. 

-Дугорочно 

незапослена лица и 

лица суфицитарних 

занимања.  -

Незапослена лица 

која су напустила 

школовање. 

-Лица у занимању 

код којих је мања 

стопа запошљавања. 

-Трошкови обуке 

образовној установи или 

послодавцу. 

-Трошкови новчане помоћи 

лицима за време обуке. 

-Трошкови превоза за време 

обуке. 

-Трошкови осигурања за 

случај повреде на раду и 

професионалног обољења. 

 

3. Обуке на захтев 

послодавца 

 

 

 

 

 

 

 

Стицање додатних 

знања и вештина 

потребних за 

обављање послова у 

оквиру истог или 

новог занимања код 

послодавца уз 

обавезу заснивања 

радног односа. 

-Лица без занимања. 

-Лица 

суфицитарних 

занимања. 

-Вишкови 

запослених. 

-Трошкови обуке 

образовној установи или 

послодавцу. 

-Трошкови новчане помоћи 

лицима за време обуке. 

-Субвенција дела зараде до 

3 месеца, а за ОСИ до 6 

месеци. 

-Трошкови превоза за време 

обуке. 

-Трошкови осигурања за 

случај повреде на раду и 

професионалне болести. 

4. Преквалификација и 

доквалификација 

 

Стицање нове 

квалификације у 

истом или вишем 

степену стручне 

спреме. 

 

-Дугорочно 

незапослена лица и 

лица суфицитарних 

занимања.  -

Незапослена лица 

која су напустила 

школовање. 

-Лица у занимању 

код којих је мања 

стопа запошљавања. 

-Трошкови 

преквалификације или 

доквалификације 

образовној установи. 

-Трошкови новчане помоћи 

лицима за време 

преквалификације или 

доквалификације. 

-Трошкови превоза за време 

обуке. 

-Трошкови осигурања за 

случај повреде на раду и 

професионалне болести. 

5. Функционално 

основно образовање 

Стицање основног 

образовања и прве 

Незапослена лица 

без основног 

-Трошкови образовној 

установи. 
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6. Имплементација, мониторинг и евалуација ЛАПЗ 
 

6.1 Механизми за имплементацију ЛАПЗ 
 

Механизми споровођења ЛАПЗ предвиђају предвиђају процедуре које ће омогућити његову 

имплементацију и јасно дефинисати улоге и одговорности актера у овом процесу.  

Циљеви механизама за спровођење ЛАПЗ: 
 

1. Успостављање мултисекторске сарадње између кључних актера у примени ЛАПЗ 

2. Коришћење организационих, људских и других ресурса у међусекторској повезаности, како би се 

избегла преклапања и омогућило максимално функционисање свих расположивих ресурса  

3. Успостављање механизама наручивања услуга у циљу интегративног приступа решавању проблема 

незапослености 

4. Јачањење партнерства локалних институција ( управа, јавна предузећа и установе), организација 

грађанског друштва и привредних субјеката у циљу примене политике запошљавања  

 

У оквиру локалних структура разликују се: 

 

 Структуре управљања 

 

Скупштина Општине 

 

- разматра и одлучује о усвајању ЛАПЗ 

- доноси одлуку о буџетским средствима за реализацију активности предвиђене акционим плановима  

- годишње разматра и одлучује о прихватању извештаја о имплементацији ЛАПЗ 

 

Локални савет за запошљавање 
 

- иницира и координира процес израде локалне политике запошљавања 

- учествује у креирању ЛАПЗ и прелаже га Скупштини Општине на усвајање 

- учествује у изради појединачних програма/пројеката у сагласности са ЛАПЗ и Националним 

акционим планом за запошљавање 

- прати остваривање ЛАПЗ и појединих пројеката/програма за запошљавање 

- доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима обавештава органе 

Општине 

- даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина Општине у областима 

значајним за запошљавање 

- усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне политике запошљавање и подноси их 

Скупштини на усвајање. 

- координира и подстиче сарадњу између заинтересованих страна и пружа помоћ у реализацији 

њихових активности 

- координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на реализацију политике 

запошљавања и о томе обавештава органе града  

 

одраслих 

 

квалификације за 

обављање 

једноставних 

послова. 

образовања (Роми, 

повратници по 

споразуму о 

реадмисији и друга 

лица) 

 

 

-Трошкови осигурања за 

случај повреде на раду и 

професионалне болести. 

-Трошкови новчане помоћи 

лицу за време кратке обуке. 

-Трошкови уџбеника. 

-Трошкови превоза. 
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Оперативне структуре 
 

Оперативну структуру за примену ЛАПЗ чине сви релевантни актери у локалној заједници, који могу да 

допринесу реализацији активности предвиђених акционим плановима, на професионалан, ефикасан, 

ефективан и транспарентан начин. 

 

Канцеларија за локално – економски развој: 

 

- пружа логистичку и административну подршку Локалном савету за запошљавање 

- благовремено и континуирано информише о свим програмима (националним и међународним) од 

значаја за реализацију циљева и активности дефинисаних ЛАПЗ 

- пружа подршку у изради пројеката/програма дефинисаних ЛАПЗ 

 

Национална служба за запошљавање – филијала Нова Црња 

 

- благовремено информише о програмима које реализује НСЗ 

- пружа стручну подршку у припреми предлога програма/пројеката  

 

Мрежа оперативне структуре отворена је за све институције, организације и појединце у циљу 

подстицања плуралитета пружалаца услуга и увећавања броја актера који делују на пољу реализације 

политике запошљавања. 

 

Стављањем у функцију већег броја институција и организација као дела оперативне структуре ствара се 

могућност јачања регионалних и међуопштинских веза, као и могућност да постојећи ресурси буду 

рационално искоришћени и доступни што већем броју незапослених. 

 

Активности на јачању сарадње и укључивање нових актера за спровођење ЛАПЗ су трајан стратешки 

задатак. 

6.2 Механизми за мониторинг и евалуацију ЛАПЗ 

 

Циљ мониторинга и евалуације ЛАПЗграда је систематично и редовно прикупљање података, 

праћење процеса имплементације стратешких циљева и задатака и процена успешности реализације овог 

стратешког документа. 

 

           Сврха мониторинга и евалуације је побољшање ефикасности и успешности ЛАПЗ, али и предлагање 

измена на основу извештаја о реализованим активностима. 

 

 

Временски 

оквир 

 

 

Мониторинг се спроводи у континуитету за цео период 

имплеметнације ЛАПЗ. 

 

 

Евалуација се спроводи једном годишње и прати имплеметнацију 

акционог плана. 
 

 

Предмет 

мониторинга и 

евалуације 

 

 

Мониторинг и евалуација представљају целовито сагледавање 

реализације стратешког и оперативних циљева и приоритета кроз:  

 

- прaћење процеса имплементације 

- праћење резултата спроведених активности 

- процену утицаја активности стратегије на квалитет живота 

корисника услуга 
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Индикатори 

 

 

 

Индикатори напретка и успешности остваривања ЛАПЗ одређени су на 

нивоу циљева, програма и пројеката. У реализацији активности користе 

се квалитативни и квантитативни индикатори. 

 

 

Методе и 

технике 

мониторинга и 

евалуације 

 

 

За потребе успешне реализације мониторинга и евалуације ЛАПЗ 

користе се: 

- извештаји носилаца реализације програма/ пројеката  

- евидентирање програма, корисника и услуга 

- анкете међу корисницима и пружаоцима услуга  

- интервјуи 

- скале процене 

- анализа документације 

- фокус групе 

- аудио и видео записи 
 

 

Носиоци 

процеса 

мониторинга и 

евалуације 

 

 

Мониторинг реализује Канцеларија за локално-економски развој уз 

стручну подршку НСЗ – филијала Нова Црња. 

 

 

Носилац процеса евалуације је Локални савет за запошљавање. 

Примена 

резултата 

мониторинга и 

евалуације 

 

Основна сврха прикупљања, обраде и анализе података о реализованим 

активностима је оцена оправданости и реалистичности ЛАПЗ као 

предуслова за планирање будућих активности и услуга намењених 

грађанима Општине. 
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15.На основу члана 76. став 6.  Закона о 

култури (“Сл.гласник РС” број 72/09) и  члана 61. 
Статута општине Нова Црња (“Службени лист 
општине Нова Црња” број 9/2008 и 16/2012), 
Општинско веће општине Нова Црња, на седници 

одржаној  25.02.2015. године, донело је  
 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА 

ЗА ИЗБОР 

ПРОГРАМА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ И 

СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

НОВА ЦРЊА  

 
Члан 1. 

 Овим Правилником се утврђује поступак и 
критеријуми за распоређивање средстава и  избор 
програма у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета општине Нова Црња(у даљем 
тексту: Општина). 

Члан 2. 

 Средства из члана 1. овог Правилника користе 
се за финансирање и суфинансирање програма у 
следећим областима: 

-очување и неговање народних обичаја 
-подстицање аматерског културно-уметничког рада 

-музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес 
-аматерско позоришно стваралаштво 
-програми гостовања у земљи и иностранству 
-набавка опреме 
-организовање културних догађаја(концерти, 
фестивали,манифестације, такмичења, програми, 
изложбе, сусрети) 

 
Члан 3. 

 Висина средстава за финансирање или 
суфинансирање програма  из члана 2. овог Правилника 
уврђује се сваке године одлуком о буџету Општине. 
 

Члан 4. 

  Средства за финансирање или суфинансирање 
програма  из члана 2. овог Правилника додељују се на 
основу јавног конкурса. 
 

Члан 5. 

 Мерила и критеријуми за избор програма  у 
култури који се финансирају или суфинансирају из 
буџета Општине су: 

 - стварање услова за подстицање културног и 
уметничког стваралаштва 
 - подстицање аматерског културног и 
уметничког стваралаштва 
 - подстицање стручних и научних истраживања 
у култури 
 - подстицање међународне културне сарадње 

 - подстицање дечијег стваралаштва 
 - подстицање стваралаштва за децу и младе, као 
и особа са инвалидитетом 

  
Члан 6. 

 Право подношења пријаве на јавни конкурс 
имају аматерска културно-уметничка  друштва,  
секције у склопу  културно-уметничких  друштава 
  и плесни клубови под условом да им је регистровано 

седиште на територији Општине Нова Црња.  
 

 Члан 7. 

 Јавни конкурс за финансирање или 
суфинансирање програма  у култури расписује 
председник општине. 

Члан 8. 

 Поступак јавног конкурса за доделу средстава 
спроводи  Радна група за  расподелу средстава из 
буџета општине за културне активности.  
 Радну групу именује скупштина опшштине. 
 Надлежности Радне гррупе су следеће: 
 - разматра пријаве на конкурс; 
 - врши избор програма  у култури који се 

предлажу за финансирање или суфинансирање; 
 - доставља председнику општине предлог 
решења о расподели средстава. 
   

Члан 9. 

 Текст конкурса садржи: 
 - намену средстава за који се расписује конкурс 
 - одређење субјеката у култури који су 

овлашћени за подношење пријаве на конкурс 
 - ознаку прилога који се обавезно прилажу уз 
пријаву 
 - рок за подношење пријаве 
 - адресу на коју се пријаве предају 
 - напомену да се непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће узети у разматрање 

 - друге елементе конкурса 
 Конкурс се објављује у  на огласној табли 
општине Нова Црња и на званичној интернет 
презентацији општине. 
 

Члан 10. 

 Пријава на конкурс подноси се Радној групи на 

обрасцу који чини саставни део конкурсне 
документације. 
 Уз прописани образац прилаже се: 

 извод из регистра у којем је подносилац 
пријаве регистрован 

 фотокопију ОП образца 

 - фотокопију личне карте одговорног лица 
 - преглед основних података о подносиоцу 
пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи 
пројекти и сл.) сачињен од стране подносиоца пријаве 
 - детаљан опис програма  у култури за чије се 
финансирање или суфинансирање подноси пријава.  

 Детаљан опс програма  у култури садржи 
следеће елементе:учеснике програма , значај, место и 
време реализације(уз опис је могуће приложити 
публикације други штампани материјал, аудио, видео, 
дигитални и други материјал о програму). 
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Саставни део пријаве чини изјава о прихватању 

обавезе подносиоца према којој одговорно лице 
подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном 
одговорношћу, изјављује: 
 - да су сви подаци наведени у пријави истинити 

и тачни 
 - да ће додељена средства бити наменски 
утрошена   
 - да ће у одређеном року бити достављен 
извештај о реализацији програма  у култури на 
прописаном обрасцу са финансијском документацијом. 
 Пријаве се подносе у штампаном облику 

поштом или предајом на писарници Општинске управе 
општине Нова Црња. 
 

Члан 11. 

 Радна група је дужна да у року од 30 дана од 
дана закључења конкурса размотри све приспеле 
пријаве. 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве Радна 
група неће узети у разматрање. 
 Радна група врши избор програма  и сачињава 
предлог  о расподели средстава. 
 На основу предлога Радне групе Председник 
општине доноси решење о расподели средстава. 
 Решење из става 4. овог члана је коначно. 
 Решење се објављује на огласној табли 

општине  и званичној интернет страници. 
 

Члан 12. 

 Након коначности решења о расподели 
средстава, са изабраним подносиоцима пријаве  
 
закључују се уговори о финансирању или 

суфинансирању програма  у култури. 
 Уговор у име општине потписује Председник 
општине. 
 Уговором из става 1. овог члана уређују се 
међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и 
рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију 
програма, односно пројеката у култури, обавеза 

подношења извештаја о реализацији  програма односно 
пројекта, као и друга права и обавезе уговорних страна. 

 

Члан 13. 

 Стручне и  административне послове  за 
потребе Радне групе обавља Одељење за општу управу, 
заједничке послове и јавне службе и Одељење за 
финансије и буџет. 

 
Члан 14. 

 Потписници уговора из члана 12. овог 
Правилника дужни су да по завршетку програма  а 
најкасније до 15.01. наредне године  поднесу извештај 
о реализацији програма  у култури и доставе доказе о 
наменском коришћењу средстава Радној групи. 

 Извештај о реализацији програма  у култури 
подноси се на обрасцу који чини саставни део 
конкурсне документације. 

  
Извештај се подноси у штампаном облику, 

предајом на писарници Општинске управе или 
поштом. 
 Извештај о реализованим програмима  у 
култури који су финансирани или суфинансирани из 

буџета Општине путем конкурса Радна група доставља 
Општинском већу до 31. марта текуће године за 
претходну годину.  
 

Члан 15. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о начину, критеријумима и 

мерилима за избор пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета општине 
Нова Црња број I-06-8/14-12 од 13.02.2014. године. 

Члан 16. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном листу општине Нова 
Црња”.                                                                          
 
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Нова Црња 

Општинско веће 
Број: I-06-04/15-11 
Дана:25.02.2015. године 
Н  о  в  а   Ц  р  њ  а 
 

                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                         
Пера Миланков 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sonovacrnja.org.rs/
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“Службени лист општине Нова Црња” 
издаје и штампа орган управе општине Нова Црња, 
23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 
Главни и одговорни уредник: Струјо Амела.Телефон број:815-031. 
Жиро рачун број ; 840-494845-81 
/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/. 

            “Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби. 
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