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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број:II/1-06-20/20-1 

Дана:30.11.2020 године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

97.На основу члан 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

("Сл. гласник РС", бр. 10/2013,142/2014, 103/15 i 101/16), Правилника о обрасцу и 

садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и 

политике руралног развоја ("Сл. гласник РС", бр. 24/15, 111/15, 110/16,16/18,87/19) и Члан 

41. став 1., тачка 30. Статута Општине Нова Црња (Службени лист општине Нова 

Црња“,број 9/08, 16/12, 16/15, 2/19) ), а уз сагласност Министарства пољопривреде , 

шумарства и водопривреде Републике Србије број: 320-00-07608/2020-09 од 

16.11.2020.године,Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној  дана 30.11.         

2020.године донела је: 

ЗАКЉУЧАК 

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ  

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

ЗА ОПШТИНУ НОВА ЦРЊА 

 

I 

Доноси се Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Нова Црња. 

II 

Овај Закључак  и Програм објавјавити у „Службеном листу општине Нова Црња“.   

 

      Председник СО 

Ана Марија Лекин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

Година XXIX Нова Црња 30.11.2020. године Број: 33 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина  општине- 

Број:II/1-06-20/20-2 

Дана:30.11.2020 године 

Н О В А  Ц Р Њ А  
 

98.На основу члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања („ 

Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018- др. закони,10/19 и 6/20),  члана 32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута („Службени 

лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12 ,16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња 

на седници одржаној дана  30.11.2020. године  донела је: 

 

ОДЛУКУ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА 

НА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВЕ ЦРЊЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се утврује начин остваривања права на додатну подршку ученицима  

I разреда у области средњег образовања који похађају Гимназију, Економску и Трговачку 

школу на територији општине Нова Црња, а у складу са планираним средствима у буџету 

општине Нова Црња. 

 

Члан 2. 

Додатна подршка ученику у смислу ове одлуке подразумева финансијску помоћ 

ученицима у износу од 2.000,00 (двехиљаде) динара сваког месеца за ученике који 

похађају I разред Гимназије, Економске и Трговачке школе на територији општине Нова 

Црња, коју ће финансирати општина Нова Црња. 

Члан 3. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за финансије и буџет  општине Нова 

Црња. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“ и важи за школску 2020/2021 годину. 

                      

Председник СО 

Ана Марија Лекин 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина  општине- 

Број:II/1-06-20/20-3 

Дана:30.11.2020 године 

Н О В А  Ц Р Њ А  
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99.На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. став 2. Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 26/01, 42/02-Одлука СУС, 80/02-др. закон, 135/04, 61/07, 

5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-Одлука УС РС , 47/13, 68/14, 95/18, 99/18- Одлука УС РС и 

86/19), члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. заокон и 47/2018)  и члана 41. тачка 3. Статута општине 

Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/2008, 16/12, 16/2015 и 2/19) 

Скупштина општине  Нова Црња  на седници одржаној дана 30.11.2020.  године, донела је: 

 

ОДЛУКА 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  

 

Члан 1. 

Ово одлуком  утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине 

Нова Црња. 

 

Члан 2. 

Утврђено је да су на територији општине Нова Црња одређене две зоне према 

комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 

централним деловима јединице локалне самоуправе, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу и то прва и друга зона а да је прва зона утврђена као најопремљенија 

зона. 

 

Члан 3.  

Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2021. годину на територији општине Нова Црња износе: 

Табела бр. 1: 

Групе непокретности                                           

Назив  

зоне 

                        Прва                     Друга 

1. Грађевинско земљиште 151,17 дин/м² 151,17 дин/м² 

2. Пољопривредно 

земљиште 

93,87 дин/м² 93,87 дин/м² 

3. Друго земљиште 37,55 дин/ м² 37,55 дин/ м² 

3. Станови 14.512,10 дин/м² 14.512,10 дин/м² 

4. Куће за становање 11.680,76  дин/м²  8.368,21 дин/м² 

5. Пословне зграде и друге 

(надземне и подземне) 

грађевинске објекте који 

служе за обављање 

делатности   

 

/ 

 

/ 

6. Гараже и гаражна места / / 
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За непокретности за које није утврђена просечна цена квадратног метра по зонама у 

складу 

са законом, обвезници за потребе утврђивања основице пореза на имовину користе 

просечна цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2020. годину утврђена 

основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у 

најопремљенијој зони износе: 

Табела бр. 2: 

Групе непокретности Цене које су важиле у текућој 2020. 

години 

1. Пословне зграде 9.914,72 

2. Гараже и гаражна места 18.196,51 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о  утврђивању просечних 

цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2020. годину. Општине Нова Црња број I-06-24/19-1 од 29.11.2019. године („Службени 

лист општине Нова Црња“, бр. 22/19). 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“ и на интернет 

страни www.sonovacrnja.org.rs. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“ а примењиваће се од  01. јануара 2021. године. 

 

Председник Скупштине општине 

                                         Ана Марија Лекин  
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

-Скупштина  општине- 

Број:II/1-06-20/20-4 

Дана:30.11.2020 године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

        

100.На основу члана 8. Закона о финансирању локалне  самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин.изн., 

95/15-усклађени дин.изн., 83/16, 91/2016-усклађени дин.изн. и 104/16 – др. закон), члана 

11. и 38б. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 42/02-Одлука 

СУС, 80/02-др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-Одлука УС РС , 47/13, 

68/14, 95/18, 99/18- Одлука УС РС и 86/19),  члана  20. став 1. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. заокон и 47/2018)  и 

члана 41. тачка 3. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 

9/2008, 16/12, 16/2015 и 2/19) Скупштина Општине Нова Црња на седници одржаној дана 

_30.11.2020. године, донела је: 

http://www.sonovacrnja.org.rs/
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О Д  Л У К У  

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се стопа пореза на имовину на непокретности на 

територији општине Нова Црња. 

Члан 2. 

Стопе пореза на имовину износе: 

1. на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге-   0,40% 

2. на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге-   0,25% 

3. на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим 

на земљишту у зависности од висине пореске основице, и то: 

 

 

На пореску основицу 

 

 

Плаћа се на име пореза 

(1)  до 10.000.000 динара 0,40% 
(2)  од 10.000.000 до 25.000.000 

динара 

порез из подтачке (1) +  0,60%  на износ преко 

10.000.000 динара 
(3)  од 25.000.000 до 50.000.000 

динара 

порез из подтачке (2) +  1,00%  на износ преко 

25.000.000 динара 
(4)  преко 50.000.000 динара порез из подтачке (3) + 2,00%  на износ преко 

50.000.000 динара 
 

Члан 3. 

Утврђивање, контрола  и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о 

порезима на имовину 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на 

имовину општине Нова Црња број II-06-37/18-3 од 30.11.2018. године („Службени 

лист општине Нова Црња“, бр. 23/18). 

Ову одлуку објавити на интернет страни  www.sonovacrnja.org.rs. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године. 

                                                                                                                         

  Председник Скупштине 

                   Ана Марија Лекин 
 

 
                      

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број:II/1-06-20/20-5 

Дана:30.11.2020 године 

Н О В А  Ц Р Њ А 

http://www.sonovacrnja.org.rs/
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101.На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 

бр. 72/11, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),  члана 3. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 

у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 41. Статута општине Нова Црња („Сл.лист 

Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/2012, 16/2015 и 2/19), а на предлог Општинског већа, 

Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној дана  30.11.2020. године, доноси: 

О Д Л У К У 

о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом 

у јавну својину Општине Нова Црња 

-кп. 2383/1 , к.о. Нова Црња- 

 

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ поступку прибављања у јавну својину Општине Нова Црња, 

непосредном погодбом, непокретност у власништву Доромбеш Иштвана из Нове Црње, 

Маршала Тита 135, обим удела 1/1, и то: 

- Катастарска парцела бр. 2383/1, уписана у лист непокретности бр. 875, к.о. Нова 

Црња, њива 2.класе, укупне површине 00ха 53а 91 м2, потес Уговорене земље.  

 

Члан 2. 

Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у следећем 

саставу: 

1. Бранислав Дамјанов, председник; 

2. Ружица Богдановић Адамовић, члан; 

3. Горан Лакић, члан; 

4. Невенка Миланков, члан; 

5. Иванка Стојадинов, члан. 

 

Члан 3. 

Задатак Комисије је да:  

• Спроведе поступак непосредне погодбе са власником непокретности ради 

прибављања непокретности у јавну својину Општине Нова Црња (прибави извештај 

надлежног органа о тржишној цени непокретности из  члана 1. ове Одлуке, прибави 

понуду за продају власника непокретности из члана 1. ове Одлуке); 

• Води записник о току непосредне погодбе, 

• Скупштини општине Нова Црња достави записник са одговарајућим предлогом на 

даљу надлежност. 

Члан 4. 

У поступку прибављања непокретности из члана 1. ове Одлуке у свему ће се 

поступити према одредбама Закона о јавној својини и Уредби о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, 

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 

 

Члан 5. 

Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавиће се по тржишној вредности, на 

основу акта лиценцираног проценитеља, у складу са Законом о јавној својини и Уредби о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
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ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 

 

Члан 6.  

По спроведеном поступку, Скупштина општине ће донети одлуку о прибављању  

непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавну својину Општине Нова Црња непосредном 

погодбом.  

 

Члан 7. 

Уговор о прибављању непокретности из члана 1. ове Одлуке закључује и потписује 

Председник општине. 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Нова Црња “ 

 

                                                                                           Председник СО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ана Марија Лекин 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење предлога Одлуке садржан је у члану 29. став 4. 

Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013 , 105/2014, 104/2016-др.закон, 

108/2016, 113/2017 и 95/2018), члану 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018). 

Чланом 29. став 4. Закона о јавној својини прописано је да се изузетно непокретне 

ствари могу прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод од стране 

надлежног органа процењене тржишне вредности вредности непокретности ( код 

отуђења), односно не изнад те вредности (код прибављања), ако у конкретном случају то 

представља једино могуће решење као и да предлог тог акта мора да садржи образложење 

из кога се може утврдити постојање ових околности. 

Чланом 3. Уредбе прописано је да се непокретности се могу прибавити у јавну 

својину непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене 

тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино 

могуће решење, под којим се подразумева случај када непокретност која се прибавља у 

јавну својину по својим карактеристикама једина одговара потребама власника, 

корисника, односно носиоца права коришћења, с тим да предлог акта, односно акт о 

оваквом располагању садржи образложење разлога оправданости и целисходности 

прибављања са аспекта остварења интереса Републике Србије, аутономне покрајине, 

односно јединице локалне самоуправе и разлоге због којих се прибављање не би могло 

реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда. Непокретности 

у јавној својини могу се отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али не испод, од 

стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном 

случају то представља једино могуће решење, уз посебно образложење разлога 

оправданости и целисходности отуђења и разлога због којих се отуђење не би могло 
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реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда. Пошто 

надлежни орган донесе акт да се непокретност прибави у јавну својину, односно отуђи из 

јавне својине непосредном погодбом, формира комисију која по окончаном поступку 

непосредне погодбе записник са одговарајућим предлогом доставља надлежном органу. 

Одлуку о предлогу комисије у погледу прибављања непокретности у јавну својину, 

односно отуђења непокретности из јавне својине, након спроведеног поступка непосредне 

погодбе, доноси надлежни орган. 

Катастарска парцела бр. 2383/1, уписана је у лист непокретности бр. 875, к.о. Нова 

Црња укупне површине 00ха 53а 91 м2. Узимајући у виду ситуацију на терену показало се 

да је атарски пут недовољне ширине, што представља сметњу проходности 

пољопривредних и прикључних машина у том делу атара, због чега је нужно проширење 

пута и омогућавања проходности чиме би се се задовољиле потребе општине Нова Црња, 

али и интереси свих пољопривредника који обрађују земљиште у овом делу атара, што за 

крајњи циљ има проширење пута укупну површину парцеле која је предмет прибављања. 

У природи се пут већ проширио на парцелу која је предмет прибављања. Такође, на већем 

делу пута налази се дрвеће за чије уклањање би се општина Нова Црња изложила великим 

трошковима, што је додатни разлог да се на овај начин изврши проширење атарског пута.  

У конкретном случају, по својим карактеристикама, предметна парцела одговара 

потребама Општине Нова Црња, што прибављање непосредном погодбом чини 

оправданим и целисходним са аспекта остварења интереса Општине Нова Црња. 

Скупштина општине Нова Црња, у складу са чл. 41. Статута општине Нова Црња 

(„Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) одлучује о прибављању 

непокретности у својину општине. 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

-Скупштина општине- 

Број:II/1-06-20/20-6 

Дана:30.11.2020 године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

102.На основу чланова 32.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 129/07 и 83/14) и члана 41. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња“ број 9/08 ,16/12 16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња на седници 

одржаној 30.11.2020. године,  доноси следећи 

Закључак 

 

Члан 1. 

 

 Д а ј е  с е  сагласност ЈКП „8.август“ Српска Црња ,на предлог Надзорног одбора 

број II-11-002/2020 од 17.11.2020.године о смањењу основног капитала . 

 

Члан 2. 
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 Предлог чини саставни део Закључка. 

 

Члан 3. 

 

О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа Нова Црња. 

 

Члан 4. 

 

Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

Број:II/1-06-20/20-7 

Дана:30.11.2020 године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

 103.На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ број 88/2017),  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 16/12,16/16 и 2/2019)   

и  прибављене сагласности Националног савета Мађарске Националне мањине Извршни 

одбор број V/Z 230/2020  од 27.10.2020.године ,Скупштина општине Нова Црња на 

седници одржаној дана  30.11.2020. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ НОВА ЦРЊА 

ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

I 

 

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора основне  школе „Петефи Шандор“  

Нова Црња,из реда локалне самоуправе: 

1.Чисар Лорабел 

2.Швелер Геза и 

3.Ердег Деже.  

II 

 

 Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нова Црња“. 

 

 

Председник СО 

Ана Марија Лекин 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

Скупштина општине 

Број:II/1-06-20/20-8 

Дана:30.11.2020 године 

Н О В А  Ц Р Њ А  

 

104.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 16/12,16/16 и 2/2019)  Скупштина 

општине Нова Црња на седници одржаној дана  30.11.2020.године,донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ «ЂУРА ЈАКШИЋ» СРПСКА ЦРЊА 

ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 I 

  

Разрешава се члан Школског одбора Средње школе «Ђура Јакшић» Српска 

Црња,из реда локалне самоуправе:  

1. ГАВРИЋ АНИЦА 

 

II 

Именује се за члана Школског одбора Средње школе «Ђура Јакшић» Српска 

Црња,из реда локалне самоуправе:  

1. ОБРАДОВИЋ ДЕЈАНА 

 

 

III 

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

 

 

 Председник СО  

Ана Марија Лекин 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: I-400-30/20 

Дана: 30.11.2020. године 

 

105.На основу члана 81. Закон о буџетском систему (,,Службени гласник Републике 

Србије"   број:   54/2009, 73/2010,   101/2010, 101/ 2011 , 93/2012, 62/2013, 63/ 2013 - 

исправка, 108/2013, 142/2014,  68/20 15- д р. закон, 103/2015  99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/2019 и 72/2019), члана 7. став 2. Правилника о заједничким критеријумима и 

стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског 

управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

89/2019) Председник општине, доноси 
 

СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

ОПШТИНЕ  НОВА ЦРЊА 

 

УВОД  

Управљање ризицима у општини Нова Црња (у даљем тексту: Општина ) је законска 

обавеза у постизању стратешких и оперативних циљева доброг управљања. Управљање 

ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и 

ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остварење циљева корисника јавних 

средстава, са задатком да се остваре циљеви организације, односно да пруже разумно 

уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво дефинисан 

у процедурама за управљање ризиком. 

 

Тачком 3.2.2. Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у 

Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 61/2009 и 23/2013) и чланом 6. 

Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013) прописано је да ради управљања 

ризицима, руководилац корисника јавних средстава усваја стратегију управљања ризиком, 

која се ажурира сваке три године, као и у случају када се контролно окружење значајније 

измени, а да контроле које служе за свођење ризика на прихватљив ниво морају бити 

анализиране и ажуриране најмање једном годишње. 

 

Полазећи од појма ризика дефинисаног чланом 6. Правилника о заједничким 

критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему 

финансијског управљања и контроле у јавном сектору (у даљем тексту: Правилник), ризик 

представља потенцијални догађај и ситуацију који могу имати супротан ефекат на 

остварење циљева корисника јавних средстава. Ризици са којима се може суочити 

Општина  су бројни, а могу се односити на: 

 

 Све оно што може нарушити углед Општине а и смањити поверење  јавности; 

 Неправилно и незаконито пословање, као и неекономично, неефикасно или 

неефективно управљање јавним средствима; 

 Непредузимање мера за наплату потраживања; 

 Непоуздано извештавање; 
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 Неспособност реаговања на промењене околности или неспособност управљања 

у промењеним околностима на начин који спречава или максимално смањује 

неповољне ефекте на пружање јавних услуга. 

 

Руководилац корисника јавних средстава одговоран је за одређивање и остваривање 

циљева, као и за успостављање делотворног система управљања ризицима који ће помоћи 

у остварењу постављених циљева. 

 

Руководиоци на различитим нивоима управљања, у складу са овлашћењима и 

одговорностима, одговорни су за испуњавање циљева у оквиру својих надлежности, а 

тиме и за управљање ризицима. 

 

Управљање ризицима део је стратешког планирања, чија је сврха смањити неизвесности 

које би могле бити претња пословној успешности, предвидети измењене околности и 

правовремено реаговати на њих. 

 
I     СТАВОВИ ОПШТИНЕ  ПРЕМА РИЗИЦИМА  

(ПРОЦЕСИ У ОПШТИНИ НОВА ЦРЊА) 

 

Систем финансијског пословања у Општини чини пословање њених директних и 

индиректних корисника. Процеси и поступци финансијског пословања који се одвијају у 

Општинској управи су: 

 Процес јавних набавки; 

 Процес депоновања (вишка) средстава код пословних банака; 

 Процес наплате потраживања; 

 Процес издавања простора; 

 Процес евидентирања примања и прихода; 

 Процес извршења буџета (расходи по фактурама, по уговореним обавезама, по 

спроведеним конкурсима, расходи као финансијске помоћи, расходи као дотације); 

 Процес евидентирања и управљања имовином која је дата на коришћење Општина 

у; 

 Процес праћења и наплате потраживања по основу закупа; 

 Процес евидентирања и управљања покретном имовином која је у власништву 

Општине; 

 Процес (принудне) наплате потраживања по основу закупа.  

 

Процеси оперативног пословања који се одвијају у Општини Нова Црња су дефинисани 

Статутом општине Нова Црња.  

У Општинској управи образују се следеће основне организационе јединице:  

1. Одељење за општу управу, заједничке послове и јавне службе,  

2. Одељење за буџет и финансије; 

3.  Одељење за привреду и локални економски развој; 

 Сагледавајући важност спровођења управљања ризицима Општина  се залаже за 

ефикасно управљање ризицима који би могли бити претња извршењу постављених 

циљева. Ставови Општине према ризицима могу се сажети у следећем:  

- Ризике треба утврдити у свим планским документима; 

- Све активности које се спроводе морају бити у складу с циљевима Општине; 

- Све активности које спроводи Општина  у сваком моменту морају бити усклађене 

са захтевима законодавног оквира; 
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- Све активности које носе ризик значајних штетних последица или друге штете за 

углед Општине ће бити избегнуте;  

- Сви програми, пројекти и активности које спроводи Општина  и с њима повезани 

расходи и издаци морају бити обухваћени буџетом, односно финансијским 

плановима корисника јавних средстава Општине; 

- Управљање ризицима треба да постане саставни део процеса планирања и 

доношења одлука; 

- Управљање ризицима треба да омогући да се предвиде неповољне околности или 

догађаји који би могли спречити остваривање циљева корисника буџета; 

- Организациона структура мора бити таква да омогући повољно окружење за 

управљање ризицима. 

 

Општина  Нова Црња се залаже за ефикасно управљање ризицима који прете обављању 

њених функција, послова и надлежности. Реализација циљева Општине, запослени, 

расположива финансијска средства и способност за пружање услуга, стално су под 

утицајем таквих ризика. Општина  Нова Црња препознаје ризике којима треба управљати, 

тако да се претње избегну, а шансе не пропусте. 

 

II     СВРХА И ЦИЉЕВИ КАО ПОЛАЗНА ОСНОВА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

РИЗИЦИМА 

 

Сврха ове стратегије је да унапреди могућности остваривања стратешких и оперативних 

циљева Општине кроз управљање ризицима и стварање окружења које доприноси 

побољшању квалитета, сврсисходности и резултатима свих активности на свим нивоима. 

Ова Стратегија има за циљ да: 

 Успостави радно окружење које ће пружити подршку успостављању процеса 

управљања ризицима; 

  Побољша ефикасност управљања ризицима у Општини; 

 Омогући стицање и унапређење вештина управљања ризицима; 

 Обједини и интегрише управљање ризицима у Општине; 

 Осигура да управљање ризицима обухвати сва подручја ризика; 

 Успостави активности за ефикасну комуникацију о ризицима и 

 Обезбеди управљање ризицима у складу са Стратегијом развоја интерне 

финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији и Правилником о 

заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и 

извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. 

 

Циљ ове Стратегије управљања ризицима, је идентификовање и процена ризика како би се 

на најбољи начин донела одлука о томе како поступати у случају ризика. Оптималност 

одлуке о поступању постиже се уз увођење унутрашњих контрола ради минимилизације 

појаве ризика, а што подразумева: 

- Дефинисање регистара ризика у односу на циљеве, који ће проценити све 

значајније ризике са којима се суочава Општина  и тако помоћи остварењу мисије и 

циљева Општине;  

- Рангирање свих ризика у погледу могућег појављивања и очекиваног утицаја на 

субјект; 

- Расподелу јасних улога, одговорности и дужности за поступање са ризиком;  

- Преглед усклађености са законом и регулативом, укључујући редовно извештавање 

о ефективности система унутрашњих контрола ради смањења ризика;  
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- Повећање нивоа свести о принципима и користима укључености у процес 

управљања ризицима и посвећености запослених принципима контроле ризика. 

 

Циљеви садржани у стратешким, оперативним или финансијским планским документима 

полазна су основа за утврђивање ризика на свим нивоима у оквиру Општине. Утврђивање 

циљева подразумева јасно дефинисање очекиваних стратешких и оперативних резултата 

које Општина  жели да оствари у одређеном временском периоду. У вези са тим, 

разматрају се ризици и врши управљање ризицима који могу утицати на остварење 

утврђених циљева. Стратешки циљеви (општи и посебни) дефинишу се током процеса 

стратешког планирања. Стратешки план се разрађује путем четворогодишњег плана рада 

и програма и реализује се кроз пословне процесе.  

 

Циљеви управљања ризиком у Општини су следећи: 

1. Уочити, дефинисати и измерити ризик који настаје у сваком пословном процесу и 

појединачним активностима; 

2. Благовремено предузети све потребне мере како би се уочени ризици умањили или 

отклонили; 

3. Унапређивати могућности препознавања и отклањања ризика у Општини; 

4. Развијати систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних 

процеса у Општини, како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање и 

отклањање. 

 

Утврђивање ризика и управљање ризицима у процесима који доприносе остварењу 

стратешких и оперативних циљева, помоћи ће успешном остварењу циљева Општине. 

 

III     ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

 

Општи модел управљања ризицима који успоставља Општина  састоји се од четири 

корака: 

1. Идентификовање ризика; 

2. Процена ризика; 

3. Поступање по ризицима; 

4. Праћење и извештавање о ризицима. 

 

1. Идентификовање ризика 

Општина  ће приликом утврђивања ризика користити поделу на пет главних група ризика 

и то: 

1. Екстерно окружење; 

2. Планирање, процеси и системи; 

3. Запослени и организација; 

4. Законитост и исправност; 

5. Комуникације и информације. 

 

Ризици који се односе на екстерно окружење изван органа Општина а су: ризици макро 

окружења (геополитички, економски, природне катастрофе и слично), политичке одлуке и 

приоритети изван корисника буџета (народна скупштина, влада РС, ЕУ, и слично), 

екстерни партнери (грађани, други корисници буџета, екстерни извршиоци услуга, 

удружења, медији и слично). 
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Ризици који се односе на планирање, процесе и системе су: стратегија, планирање и 

политике, укључујући интерне политичке одлуке, оперативни процеси (дизајн и опис 

процеса), финансијски процеси и додела средстава, ИТ и остали системи подршке. 

 

Ризици који се односе на запослене и организацију посла су: запослени, компетентност, 

етика и понашање у организацији посла („тон с врха”, превара, сукоб интереса и слично), 

интерна организација посла (управљање, улоге и одговорности, делегирање, итд.), 

сигурност запослених, објеката и опреме. 

Ризици с аспекта законитости и исправности су: јасноћа, прикладност и јединственост 

постојећих закона, прописа и правила и други могући исходи који се односе на законитост 

и правилност. 

 

Ризици који се односе на комуникацију и информисање су: методе и канали 

комуницирања, квалитет и правовременост информација. 

 

Утврђивање ризика укључује идентификацију потенцијалних ризика за стратешке и 

оперативне циљеве Општине и узрок ризика, као и потенцијалне последице ризика. 

Ризици се утврђују у Обрасцу за утврђивање и процену ризика и евидентирају се у 

Регистру ризика који се успоставља на нивоу Општине. 

 

2. Процена ризика 

 

Процена ризика се врши на основу две врсте улазних информација – о процени утицаја 

ризика и процени вероватноће појаве ризика. Укупна изложеност ризику добија се 

множењем бодова за утицај с бодовима за вероватноћу (тако се ризик с највећим утицајем 

и највећом вероватноћом, које бодујемо оценом три, може проценити с највише девет 

бодова). Укупна изложеност ризику може бити ниска, средња и висока. Матрица ризика 

која је приказана на следећој табели користиће се за мерење ризика. 

 

У
Т

И
Ц

А
Ј

 Велики 
 
 

  

Умерен 
  

 
 

Низак 
   

 

  Ниска Средња Висока 

  ВЕРОВАТНОЋА 

 

Општина  ризик сматра критичним ако је укупна изложеност ризику оцењена као висока у 

следећим ситуацијама: 

1. Ако представља  извесну претњу успешном завршетку пројекта, програма и 

активности; 

2. Ако ће узроковати знатну штету интересним групама Општине (грађанима, 

добављачима, другим корисницима буџета, итд.); 

3. Ако је последица ризика повреда закона и прописа; 

4. Ако ће доћи до значајних финансијских губитака; 

5. Ако се доводи у питање сигурност запослених; 

6. У било ком случају озбиљног утицаја на углед Општине. 

За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се следећи параметри: 
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ВЕРОВАТНОЋА Оцена 

Велика 
Веома вероватна присутност – очекује се да ће се овај 

догађај јавити у већини случајева 
3 

Средња 
Могућа присутност – догађај се понекад може 

догодити 
2 

Мала 
Мало вероватна присутност – настанак догађаја није 

вероватан 
1 

 

УТИЦАЈ Оцена  

Велики Активност (посао) ће бити озбиљно угрожена, 

односно остваривање циљева ће бити значајно 

нарушено (прекид у пружању основних услуга; значајан 

губитак имовине; озбиљне штете по околину; озбиљне 
претње по углед и поверење јавности; притисак 

јавности...). 

3 

Умерен  Ризик ће довести до значајног финансијског губитка 

или потешкоћа. Руководству ће требати доста 

времена да то отклони (прекид неких основних функција, 

штете на имовини, одређене штетне последице на 

околину, одређени-делимични губитак поверења јавности, 
негативна медијска пажња...) 

2 

Мали Ризик би могао имати одређене последице на 

активност (посао), али не би требало да спречи 

остваривање дугорочних циљева (кашњење у роковима 

код мање значајних услуга; губитак на имовини мале 
вредности; привремене штетне последице; слабо стицање 

поверења; одређена неадекватна или неповољна медијска 

пажња...). 

1 

 
3. Поступање по ризицима 

 

Вероватноћа и утицај ризика смањује се избором адекватног одговора на ризик. Одлука 

зависи од важности ризика, као и од толеранције и става према ризику. Циљ управљања 

ризицима је смањити вероватноћу наступања потенцијалног догађаја и његов негативан 

учинак. 

 

За сваки ризик треба изабрати један од следећих одговора на ризик: 

1. Избегавање ризика – на начин да се одређене активности изводе другачије; 

2. Преношење ризика – путем конвенционалног осигурања или преноса на трећу 

страну; 

3. Прихватање ризика – када су могућности за предузимање одређених мера 

ограничене или су трошкови предузимања мера несразмерни у односу на могуће 

користи, с тим да ризик треба пратити како би се осигурало да остане на 

прихватљивом нивоу; 

4. Подела ризика; 

5. Смањивање/ублажавање ризика – предузети мере да се смањи вероватноћа или 

утицај ризика. 

Наведене мере треба да буду одговорајуће, трошковно ефикасне, свеобухватне и у 

непосредној вези са значајем ризика. 
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О поступању по ризицима значајним за целокупно пословање Општине одлучује 

Начелник Општинске управе, на основу предлога Радне групе односно на сопствену 

иницијативу или на предлог руководиоца организационе јединице. 

Одговарајући планови поступања, који одговарају одабраним одговорима на ризик, морају 

бити утврђени од стране руководиоца организационих јединица како би се осигурало  да се 

предузму конкретне радње за поступање с ризицима без одлагања. Треба осигурати да је 

за сваку радњу (одговор на ризик) одговорност за извршење додељена конкретном 

носиоцу те активности уз назнаку рокова.  

Подаци о поступању по ризицима и одговори на ризике (акциони план) биће садржани у 

Обрасцу за утврђивање и  процену ризика и у Регистру ризика у којем је дефинисан рок за 

извршење планираних радњи и одговорна особа за спровођење потребних радњи. 

 

Кључни ризици на које Општина  приоритетно делује су ризици који: 

- Имају за последицу повреду закона и других прописа; 

- Могу довести до значајних финансијских губитака; 

- Представљају претњу успешном завршетку пројекта, програма или активности; 

- Узрокује штету интересним групама Општине (грађанима, добављачима, влади РС, 

и др.); 

- Доводе у питање сигурност запослених; 

- Могу озбиљно утицати на углед Општине. 

 

Имплементација и унапређење процеса управљања ризицима утичу на боље планирање и 

економичност, повећање ефикасности, боље одлучивање, јачање поверења у управљачки 

систем и остале активности које су од значаја за развој позитивног пословног амбијента. 

 

4. Праћење и извештавање о ризицима 

 

С обзиром да се окружење у коме Општина  послује стално мења, потребно је стално 

праћење и информисање о ризицима. Овим се процењује ефикасност управљања ризицима 

и потреба додатног утицаја на ублажавање истих. У складу са тим, регистри ризика се 

ажурирају сваке године, а по потреби и чешће. Имајући у виду потребе Општине врши се 

процена Стратегије управљања ризицима, како би се ускладила са праксом и променама у 

методологији управљања ризицима у јавном сектору Републике Србије. 

 

Управљање ризицима је континуирани процес па четврти корак укључује праћење и 

извештавање о ризицима. Због наведеног, ризике треба редовно прегледати и разматрати 

како би одговори на ризике били ефикасни. Извештавање о ризицима спроводиће се 

једном годишње, кроз годишње извештаје о систему унутрашње, интерне финансијске 

контроле. 

 

IV     УЛОГЕ, ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ 

 

У складу са тачком 3.1. Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору 

у Републици Србији, чланом 11. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима 

за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору и одељком 2. Стратегије за увођење и развој финансијског 

управљања и контроле у Општини, управљање ризицима је једна од најзначајнијих 

одговорности управљачке структуре. Сходно члану 12. Правилника о заједничким 

критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему 

финансијског управљања и контроле у јавном сектору, руководиоци на различитим 
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нивоима управљања, у складу са додељеним задацима, одговорни су за испуњавање 

циљева у оквиру својих надлежности, а тиме и управљање ризицима. 

 

Управљање ризицима требало би да буде једнa од кључних одговорности руководилаца 

свих нивоа код корисника јавних средстава. Сходно наведеном, руководилац корисника 

јавних средстава је одговоран за одређивање и остваривање циљева, управљање ризицима 

и увођење одговарајућих механизама за њихово смањење на прихватљив ниво. Такође,  

руководиоци свих нивоа код корисника јавних средстава сагласно својим овлашћењима 

одговорни су за испуњавање циљева у оквиру својих надлежности а тиме и за управљање 

ризицима.  

 

Управљачка одговорност је обавеза руководилаца свих нивоа код корисника јавних 

средстава да све послове обављају законито, поштујући принципе економичности, 

ефективности, ефикасности и јавности, као и да за своје одлуке, поступке и резултате 

одговарају ономе који их је именовао или им je пренео одговорност. Финансијско 

управљање и контрола је систем политика, процедура и активности које успоставља, 

одржава и редовно ажурира руководилац корисника јавних средстава, а којим се, 

управљајући ризицима, обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви корисника 

јавних средстава остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин, кроз: 

 

1) Пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима; 

2) Потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја; 

3) Добро финансијско управљање; 

4) Заштиту средстава и података (информација). 

 

У циљу испуњавања обавеза управљачке одговорности, руководилац ће осигурати услове 

потребне за несметано одвијање свих активности управљања ризицима и увођење 

одговарајућих и ефикасних механизама за њихово смањивање на прихватљив ниво. Сви 

запослени су укључени у управљање ризицима и треба да буду свесни своје одговорности 

у идентификовању и управљању ризиком.  

 

За сваки идентификовани и измерени ризик у Општина у  предузимају се превентивне 

мере ради смањења или отклањања ризика. 

Како би се осигурало успешно спровођење процеса управљања ризицима, одређена су 

овлашћења и одговорности како следи: 

 

 Председник Општине: 
1) Одређује стратешки правац и ствара услове за несметано спровођење свих 

активности везаних за управљање ризицима, 

2) Обезбеђује највиши ниво подршке за управљање ризицима, 

3) Упознаје Скупштину Општине о реализацији Стратегије управљања ризицима, 

4) Обезбеђује да је Регистар ризика на нивоу посебних циљева успостављен и да 

се редовно прати. 

 

 Начелник Општинске управе: 
1) Обезбеђује да је Регистар ризика на нивоу посебних циљева и да се редовно 

прати, 

2) Обезбеђује ефикасно управљање ризицима кроз организацију, 

3) Обезбеђује да се Стратегија управљања ризицима оцењује најмање једном 

годишње, 
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4) Обезбеђује да се Регистар ризика на нивоу посебних циљева прегледа најмање 

једном годишње. 

 

 Руководиоци одељења: 

1) Обезбеђују свакодневно управљање ризицима, 

2) Обезбеђују да се управљање ризицима у њиховом подручју одговорности 

спроводи у складу са Стратегијом управљања ризицима, 

3) Обезбеђују да су сви запослени упознати са процесом управљања ризицима и да 

су свесни кључних циљева, приоритета и главних ризика с којима се суочава 

њихов део организације, и организација у целини, 

4) Промовишу културу управљања ризицима, 

5) Подстичу запослене и оспособљавају их за системско  препознавање и 

решавање ризика који прете њиховим активностима, 

6) Обезбеђују правовремено и системско извештавање о ризицима на нивоу 

организационе јединице, 

7) Утврђују нове методе рада и стимулишу иновативност. 

 

 Руководилац за финансијско управљање и контролу - координатор за 

управљање ризицима: 

1) Координира имплементацијом процеса управљања ризицима кроз организацију,  

2) Обезбеђује да су сви руководиоци упознати с потребом увођења управљања 

ризицима, 

3) Подстиче културу управљања ризицима и пружа подршку руководиоцима у 

делотворном управљању ризицима јачањем свести управљачког дела 

организације о потреби системског управљања ризицима, 

4) Спроводи активности у вези са прикупљањем података о ризицима и 

евидентирањем података о ризицима у Регистар ризика, 

5) Прати провођење мера из акционих планова, 

6) Управља документацијом везаном за ризике. 

 

 Запослени у Општини: 

1) Обезбеђују да су идентификовани ризици који би могли резултирати 

неиспуњењем кључних циљева и задатака, 

2) Пријављују надређеном руководиоцу сваки нови ризик или неодговарајуће 

постојеће мере контроле, 

3) Примењују контролне механизме у циљу ублажавања ризика, 

4) Утврђују и развијају нове контролне механизме и планове за даље 

побољшавање контрола, 

5) Свесни су политике управљања ризицима која се спроводи у Општини. 

 

По успостављању интерне ревизије у Општини, вршење  функције  интерне ревизије у 

процесу управљања ризицима  треба да буде независно и објективно. Интерна ревизија ће 

у оквиру својих надлежности и у оквиру саме дефиниције функције интерне ревизије, 

давањем препорука за побољшање пословања бити подршка у процесу управљања 

ризицима. 

 

V     КОМУНИКАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА 

 

Комуникација дефинисана као „чин преношења разумљиве информације“ захтева 

пошиљаоца, поруку и примаоца. Комуникација је важна активност коју чак и несвесно 



           Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “  

 
 

    Страна     558 

спроводимо у сваком тренутку. Многи аспекти савремене комуникације се данас 

подразумевају, јер су постали природна активност у свакодневним пословима и навикама 

на различитим организационим нивоима. Тако је и са комуникацијом везаном за ризике. 

 

Комуникација о питањима ризика важна је с обзиром да је потребно: 

 

1. Осигурати да сви разумеју, на начин који одговара њиховој улози, шта су 

стратегија, циљеви, приоритетни ризици, те како се њихове одговорности уклапају 

у тај оквир рада. 

2. Осигурати да се искуство из управљања једним ризиком може пренети и 

саопштити и осталима који се могу срести с тим ризиком; 

3. Осигурати да сви нивои управљања траже и примају одговарајуће информације о 

управљању ризицима у оквиру свог распона контроле које ће им омогућити да 

планирају радње у односу на ризике чији степен није прихватљив, као и уверење да 

су ризици који се сматрају прихватљивим под контролом.  

 

Екстерна комуникација са другим организацијама о питањима ризика такође је важна јер 

омогућава учење о ризицима из туђих искустава. 

 

У Општини се спроводи едукација запослених о свим аспектима управљања ризиком. 

Едукације организује и спроводи руководилац за финансијско управљање и контролу, уз 

помоћ Радне групе, Централне јединице за хармонизацију и одговарајућих стручњака 

(интерних и екстерних). Потребно је обезбедити да свако разуме, на начин који одговара 

његовој улози, шта је Стратегија, шта су и који су приоритетни ризици, те како се њихове 

одговорности у организацији уклапају у тај оквир рада. На подручју едукације осигураће 

се пре свега следећа усавршавања:  

 Упознавање са Стратегијом управљања ризицима за све запослене, укључујући 

обавезу упознавања нових запослених, и 

 Обуке у вези са утврђивањем ризика приликом израде стратешких докумената.  

 

VI     КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕШНОСТИ 

 

Кључни показатељи успешности исказују се кроз израду и годишње ажурирање Регистра 

ризика код Општине Нова Црњаи кроз проценат спровођења додатних мера за 

ублажавање ризика.  

 

Успешност спровођења процеса управљања ризицима огледа се и кроз смањење броја 

препорука интерне и екстерне ревизије. 

 

VII     ПРЕГЛЕД / АЖУРИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ У СКЛАДУ СА НАЈБОЉОМ 

ПРАКСОМ 

 

Стратегија управљања ризиком процењиваће се на годишњем нивоу, како би се 

обезбедило да се на време уочи потреба за ревизијом / изменом Стратегије и за њеним 

усклађивањем са стандардима, са циљем утврђивања могућности за њено побољшање. 

Стратегија управљања ризиком ажурираће се сходно развоју процеса управљања 

ризицима. 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Владимир Бракус              
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: I-400-31/20 

Дана: 30.11.2020. године 

 

106.На основу чланова 58. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине 

Нова Црња“, број 9/2018, 16/2012, 16/2015 и 2/2019), члана 16. Уредбе о буџетском 

рачуноводству  („Сл. Гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020 ),  а у вези са чланом 81. 

Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике Србије"   број:   54/2009, 

73/2010,   101/2010, 101/ 2011 , 93/2012, 62/2013, 63/ 2013 - исправка, 108/2013, 142/2014,  

68/20 15- д р. закон, 103/2015  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),  Председник 

општине Нова Црња  д о н о с и: 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују: процедуре, поступци стварања обавеза, коришћење 

финансијских средстава, контролне активности, праћење и процена система финансијског 

управљања у Општинској управи Нова Црња. 

 

Члан 2. 

  Финансијско управљање и контрола је одређено у следећим активностима:  

 1) припрема и израда финансијских планова;  

2) планирање извршења буџета;  

3) израда плана јавних набавки;  

4) контролу преузимања обавеза;  

5) контролу исправности документације; 

6) начин извршавања обавеза и  

7) контрола административних послова.  

  

Припрема и израда финансијских планова 

 

Члан 3. 

   Одељење за финансије и буџет израђује смернице и упутства за израду 

финансијских планова у складу са законом који уређује буџетски систем. 

  Након израде и достављања финансијских планова Одељење за финансије и буџет 

сачињава Нацрт одлуке о буџету. Текст Нацрта одлуке о буџету доставља се Општинском 

већу на разматрање која затим доставља Скупштини општине Нова Црња на усвајање на 

начин како је прописано у члану 40. и 41. Закона о буџетском систему.  

 

Члан 4. 
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  Контролне активности припреме и израде буџета врше се у складу са законом који 

уређује буџетски систем и актима корисника јавних средстава.  

  

Планирање извршења буџета  

  

   Члан 5.  

План извршења буџета припрема Одељење за финасије и буџет.  План садржи планиране 

приходе по свим изворима финансирања и свим планираним расходима као и издатке за 

поједине програме и пројекте.  

 Израда плана јавних набавки  

  

Члан 6. 

  План јавних набавки се припрема након доношења Скупштинске одлуке о буџету.  

 Именована радна група сачињава план јавних набавки у складу са Законом о јавним      

набавкама ( „Службени гласник  Републике Србије број:. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 

91/2019) и доставља  Председнику општине на сагласност.  

   План јавни набавки садржи:  

 1) редни број (јавне) набавке;  

2) предмет (јавне) набавке;  

3) износ планираних средстава за (јавну) набавку;   

4) податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање;  

5) процењену вредност (јавне) набавке, на годишњем нивоу и укупно;   

6) врсту поступка јавне набавке, односно одредбу овог закона на основу које се не 

примењује на набавку;  

7) оквирни датум покретања поступка;  

8) оквирни датум закључења уговора;  

9) оквирни датум извршења уговора.   

  Након добијене сагласности план јавних набавки се доставља  Шефу одељења за 

финансије и буџет.  

Преузимање обавеза 

 

Члан 7. 

 Преузимање обавеза мора бити у складу са апропријацијама, планом извршења и планом 

јавних набавки.  

Правни акт на основу којег корисник преузима обавезу, мора бити сачињен у складу са 

Правилником о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна 

трезора општине Нова Црња.  

Члан 8. 

  Евидентирање преузетих обавеза врши се на основу веродостојне рачуноводствене 

документације ( одлука, решење, уговор, предрачун, рачун и др.).  

 

Члан 9. 

  Преузимање обавеза врши  Председник општине или лице које писмено овласти у складу 

са законом и подзаконским актима.  
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  Посебним упутством ће Шеф одељења за финансије и буџет прописати садржину и 

начин попуњавања образаца потребним за преузимање обавеза и исплате из буџета. 

 Контрола исправности документације  

Члан 10. 

  У Општинској управи се од стране овлашћених особа и утврђене процедуре обавља 

интерна контрола документације.  

Члан 11. 

  Контрола исправности и тачности документације обухвата суштинску, формалну и 

рачунску контролу документације.  

  Контрола документације обухвата проверу:  

 1) усклађеност са Планом извршења буџета и Планом јавних набавки; 

2) тачности економских класификација;  

3) расположивости буџетских апропријација;  

4) приложене документације за стварање обавезе (уговор, рачун и др.);  

5) рачуноводственог документа (фактуре, рачуна и др.) у смислу исправности. 

 

Начин извршења обавеза 

  

Члан 12. 

Извршење обавеза се врши путем Захтева за плаћање. 

 

Садржинa и изглед Захтева за плаћање уређена је Упутством о раду трезора општине Нова 

Црња. Службеник - ликвидатор  припрема Захтев за плаћање и пратећу документацију. 

Захтев за плаћање оверавају: Шеф одељења  финансије и буџет и начелник Општинске 

управе.  

Контрола административних послова 

 

Члан 14. 

Административни послови су помоћни послови на извршењу функције корисника јавних 

средстава.  

Пријем, разврставање, обрада и достављање документације обавља се у складу са 

законским и подзаконским актима који уређују канцеларијско пословање.  

 

Завршне одредбе 

 

Члан 15. 

Овај правилник ступа на снагу осног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“. 

                                                                                                      

 

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Владимир Бракус                                                                                                          
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: I-400-34/20 

Дана: 30.11.2020. године 

 

          107.На основу члана 9. став 12. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник 

Републике Србије"   број:   54/2009, 73/2010,   101/2010, 101/ 2011 , 93/2012, 62/2013, 63/ 

2013 - исправка, 108/2013, 142/2014 , 68 /20 15- д р. закон, 103/2015  99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019 и 72/2019), чланова  44. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије “, број: 129/07, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018 ), чланова 58. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“, број 9/2018, 16/2012, 16/2015 и 2/2019), Председник општине Нова Црња доноси  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О  НАЧИНУ  КОРИШЋЕЊА  СРЕДСТАВА  СА  ПОДРАЧУНА, 

ОДНОСНО  ДРУГИХ  РАЧУНА  КОНСОЛИДОВАНОГ  РАЧУНА 

ТРЕЗОРА  ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА И  О НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА О 

ИНВЕСТИРАЊУ СРЕДСТАВА КОРИСНИКА БУЏЕТА 

 

                                        I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са 

подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника средстава 

буџета општине Нова Црња (у даљем тексту: корисника буџета општине Нова Црња) 

укључених у консолидовани рачун трезора општине Нова Црња а (у даљем тексту: 

КРТ општине Нова Црња). 

 

Члан 2. 

 Корисници буџета општине Нова Црња могу имати подрачуне на којима се воде 

средства за редовно пословање и подрачуне на којима се воде сопствени приходи и 

подрачуне на којима се воде средства из других извора (у даљем тексту: друга 

средства). 

 На подрачунима за редовно пословање воде се новчана средства у складу са 

Одлуком о  буџету општине Нова Црња. 

 На подрачунима сопствених прихода воде се средства корисника буџета општине 

Нова Црња која се остварују у складу са законом, уговором и другим актом. 

 Новчана средства са подрачуна за редовно пословање не могу се преносити на 

подрачуне других средстава корисника буџета општине Нова Црња. 

 

Члан 3. 

 Друга средства корисника буџета општине Нова Црња консолидују се на нивоу 

КРТ-а општине Нова Црња. 

 Ако се корисник буџета општине Нова Црња финансира из буџета различитих 

нивоа власти, друга средства тог корисника консолидују се на нивоу трезора према 

припадности директног корисника буџетских средстава. 

 

II  КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
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Члан 4. 

 Одељење за финансије и буџет испоставља и реализује налоге за плаћање Управи 

за  трезор (у даљем тексту: Управа), на захтев корисника буџета општине Нова Црња, 

за издатке за редовно пословање корисника буџета општине Нова Црња у оквиру 

апропријација одобрених Одлуком о буџету за буџетску годину, у складу са усвојеним 

финансијским планом и утврђеним периодичним планом трошења средстава. 

 Одељење за финансије и буџет Управи за трезор налоге за трансфер средстава са 

рачуна Извршења буџета на подрачуне за редовно пословање корисника буџета 

општине Нова Црња, на захтев директног корисника буџета општине Нова Црња, а у 

складу са одобреним апропријација, усвојеним финансијским планом и утврђеним 

периодичним планом трошења средстава. 

 Индиректни корисници буџета општине Нова Црња испостављају налоге за пренос 

општинској Управи, у складу са одобреним апропријацијама, усвојеним финансијским 

планом и утврђеним периодичним планом трошења средстава. 

Остали корисници јавних средстава буџета општине Нова Црња достављају налоге 

општинској Управи за трезор, у складу са одобреним апропријацијама, усвојеним 

финансијским планом и утврђеним периодичним планом трошења средстава. 

 

Члан 5. 

 Корисници буџета општине Нова Црња врше плаћања са подрачуна других 

средстава, за намене и до висине утврђене законом, другим прописима и општим 

актом. 

 Непосредна плаћања врше се испостављањем налога за плаћање, у складу са 

законом. 

 

III   УПРАВЉАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА КРТ-У ОПШТИНЕ  

НОВА ЦРЊА 

 

Члан 6. 

  Свим средствима на КРТ-у општине Нова Црња управља Одељење за финансије 

и буџет, у циљу несметаног извршавања обавеза утврђених Одлуком о буџету за 

буџетску годину.                                                         

  Управљање средствима из става 1. овог члана подразумева планирање токова и 

управљање примањима и издацима ради ефикаснијег коришћења тих средстава.  

    Одељење за финансије и буџет планира токове новчаних средстава са циљем 

несметаног извршења обавеза буџета општине Нова Црња. 

   

Члан 7. 

 У циљу обезбеђења средстава за финансирање текуће ликвидности буџета општине 

Нова Црња, могу се привремено позајмити средства са КРТ-а општине Нова Црња, на 

основу Решења Председника општине, преносом средстава са рачуна за интерне 

позајмице. 

 Позајмица средстава из става 1. овог члана може се вршити у износу који не 

угрожава дневну ликвидност КРТ-а општине Нова Црња. 

 Привремене позајмице се морају вратити до краја буџетске године. 

 

Члан 8. 

         Индиректни корисници буџета општине Нова Црња, до истека фискалне године, 

подносе Управи налог за пренос неутрошених средстава у тој буџетској години са 

подрачуна за редовно пословање на рачун Извршења буџета општине Нова Црња. 
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         Уколико корисници из става 1. овог члана не изврше пренос неутрошених средстава 

са подрачуна за редовно пословање у тој буџетској години, надлежни директни корисници 

обуставиће достављање захтева за пренос средстава за исту намену на подрачуне 

индиректних корисника док наведени не доставе документацију о утрошку тих средстава 

у целокупном износу из става 1. овог члана, у складу са одобреном наменом.  

         Стање других средстава корисника буџета општине Нова Црња евидентирано на 

крају буџетске године преноси се као почетно стање ових средстава на почетку наредне 

буџетске године. 

   IV ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 9.   

           Председник општине Нова Црња, или лице које он овласти, може новчана средства 

на КРТ-у општине Нова Црња, осим прихода за које је посебним законом, односно 

локалним прописима или међународним уговорима утврђена намена која ограничава 

употребу тих средстава, инвестирати на домаћем финансијском тржишти новца по 

каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке Србије, и на начин који 

ризик пласирања средстава своди на најмању меру.     

              Средства из члана 1. овог правилника, која преостану по извршењу обавеза у 

складу са чланом  6. став 3.  овог правилника, могу се  депоновати  код пословних банака 

и Народне банке Србије преко ноћи. 

              Новчана средства из става 1 овог члана  могу се депоновати  код пословних             

банака или Народне банке Србије. 

             Полагање новца у депозит може бити без утврђеног рока враћања, тј. по виђењу (а 

виста) или са утврђеним роком враћања (орочени новчани депозит) закључењем уговора. 

 

Члан 10. 

                  Одељење за финансије и буџет води евиденцију о инвестирању средстава КРТ-а 

и доставља извештавај Министарству финансија-Управи за трезор о инвестирању 

новчаних средстава са Консолидованог рачуна трезора општине Нова Црња,  до петог у 

месецу за претходни месец, на обрасцима прописаним Правилником  о начину коришћења 

средстава са подрачуна, односно дручих рачуна консолидованог рачуна трезора 

Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и 

организација обавезног социјалног осигурања. 

           

V   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

         Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 

општине Нова Црња ». 

 

                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                          Владимир Бракус 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: III-01-4-1/20 

Датум: 25.11.2020. 

НОВА ЦРЊА 
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108.На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр. 

125/2003, 12/2006 и 27/2020 ), Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и 

обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије  и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. Гласник РС“ бр. 33/15 и 101/2018 ) и 

члана 19., 33. и  34. Одлуке о општинској  управи општине Нова Црња ( „Сл. лист 

општине Нова Црња “ бр. 1/2020) Начелник Општинске управе општине Нова Црња 

доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

 

Члан 1. 

 Усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним 

стањем које се уређује пописом, врши се на дан 31. децембра текуће године.  

 Пописом се утврђује стање нефинансијске имовине, финансијске имовине, обавеза 

и капитала општине Нова Црња. 

Члан 2. 

Попис обухвата : нефинансијску имовину  (у сталним средствима и у залихама), 

финансијску имовину и обавезе, у складу са Правилником који прописује класификациони 

оквир и контни план за буџетски систем, као и усклађивање књиговодственог стања са 

стварним стањем које је утврђено пописом. 

Члан 3. 

Пре започињања пописа врши се усклађивање евиденција и стања главне књиге са 

дневником и помоћних књига са главном књигом. 

  Попис и усклађивање стања нефинансијске имовине  врше  се са стањем на дан 31. 

децембра године за коју се врши попис. 

Попис и усаглашавање финансијске имовине и обавеза  врши се са стањем на дан 

31.децембра године за коју се врши попис. 

Имовина других правних субјеката која се у тренутку пописа, у складу са валидном 

документацијом, налази на коришћењу код Општинске управе општине Нова Црња 

евидентира се на посебним листама, које се достављају том правном субјекту. Имовина 

дата у закуп или на коришћење пописује се на основу  расположиве документације и 

помоћних евиденција, уз прибављање пописних листа потписаних и оверених од стране 

пописне комисије корисника. 

 За индиректне кориснике-месне заједнице у општини Нова Црња усклађивање 

књиговодственог стања са стварним стањем утврђеним пописом , врши се најкасније до 

30. јануара текуће године за претходну годину за коју се саставља годишњи финансијски 

извештај-завршни рачун. 

За дирекнте кориснике  усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем 

утврђеним пописом, врши се најкасније до 25. фебруара текуће године за претходну 

годину за коју се саставља годишњи финансијски извештај-завршни рачун. 

Члан 4. 

 Попис може бити редован и ванредан. 
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 Редован попис имовине и обавеза врши се на крају пословне године, са стањем 

31.децембра године за коју се врши попис. 

За редован годишњи попис имовине и обавеза, Решење о образовању пописне 

комисије   доноси се најкасније до 1. децембра текуће године. 

Решење о образовању пописне комисије које доноси овлашћено лице Општинске 

управе општине Нова Црња и утврђује њихове обавезе. Решење о образовању пописне 

комисије доставља се свим члановима пописне комисије.  

  Када се попис врши после 31. децембра неопходно је извршити свођење стања по 

попису на дан 31. децембар године за коју се врши попис. 

  Свођење стања по попису на дан 31. децембра врши на основу веродостојних 

рачуноводствених исправа.  

 Ванредан попис врши се у току пословне године и то: у случају примопредаје 

дужности лица које је овлашћено да управља материјалним и новчаним средствима 

(рачунополагач), приликом настанка статусне промене, приликом прибављања средстава и 

у другим случајевима када то одлучи овлашћено лице вршиоца пописа. 

Члан 5.      

 У случају образовања више пописних комисија, ради координације рада свих 

комисија, може се образовати Централна пописна комисија. 

 У току пописа,  Централна пописна комисија обавља следеће послове: 

1. координира радом свих пописних комисија, 

2. утврђује да ли су пописне комисије благовремено донеле план рада, 

3. утврђује да ли су пописне комисије на време започеле и завршиле попис и прати 

њихов рад у току пописа, 

4. утврђује да ли су извршене припреме за попис од стране свих учесника у обављању 

послова пописа (пописне комисије, лица која су задужена за руковање имовином, 

књиговодства, рачунополагача), 

5. предузима друге радње неопходне за вршење пописа имовине и обавеза у складу са 

прописима. 

За тачност и истинитост пописа и извештаја о попису одговорне су пописне комисије.  

 

Члан 6. 

 Председник и чланови пописне комисиjе и њихови заменици не могу бити лица 

која су одговорна за руковање имовином која се пописује и њихови непосредни 

руководиоци, као ни лица која воде аналитичку евиденцију те имовине. 

 Комисија за попис може да предложи  да се надлежна организациона јединица 

Општинске управе изврши процену квалитета и вредности појединих облика имовине или 

да предложи   ангажовање вештака за процену  квалитета и вредности појединих облика 

имовине и обавеза.     

Члан 7. 

 Пописне комисије су дужне да саставе планове рада по ком ће вршити попис а који 

обавезно садрже све радње које ће се вршити пре и приликом пописа. За сваку радњу 

одређује се рок до ког треба да буде завршена. Рокови се планирају тако да се пописом 

обухвати  период пописа са стањем на дан 31. децембра године за коју се врши попис. 
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 Планови рада  пописних комисија усклађују се са спровођењем пописа, и то у 

погледу рокова, радног времена и начина спровођења пописа. 

 Планови  рада за редован годишњи попис доносе се најкасније до 10. децембра 

текуће године за коју се обавља попис и достављају се овлашћеном лицу  Општинске 

управе општине Нова Црња и Централној пописној комисији уколико је образована.    

Планови  рада  и решења о образовању пописних комисија достављају се и интерној 

ревизији (уколико се интерна ревизија успостави) . 

 Пописним комисијама, пре почетка пописа, достављају се пописне листе са 

уписаним подацима (номенклатурни број, назив и врста, јединица мере и евентуално неки 

други подаци, осим података о количини и вредности). 

Члан 8. 

 Рад пописне комисије обухвата: 

1. Утврђивање стварних количина имовине која се пописује, и то: бројањем, 

мерењем, проценом и сличним поступцима, ближим описивањем пописане имовине и 

уношењем тих података у пописне листе; 

2. Утврђивањем стварног стања на основу пописних листа на пописним местима и  

том приликом се сачињавају два примерка пописних листа имовине од којих се један 

примерак потписан од стране пописне комисије и лица које задужује имовину у датом 

простору оставља на попинсом месту као задужење за сталну имовину која се користи, а 

други примерак представља саставни део извештаја о попису; 

3. Евидентирање у пописне листе натуралних промена са стањем на дан 31.децембра 

године за коју се врши попис; 

4. Евидентирање о оштећењу имовине са уоченим примедбама; 

5. Достављање посебних пописних листа за имовину која се налази код других  

правних субјеката, на основу веродостојне документације, 

6. попис готовинских еквивалената и готовине у благајни, хартија од вредности и  

сталних средстава плаћања који се врши бројањем према апоенима и уписивањем 

утврђених износа у посебне пописне листе, готовина и хартије од вредности које се налазе 

на рачунима и депо-рачунима пописују се на основу извода са стањем тих средстава на 

дан 31. децембра године за коју се врши попис, 

7. попис финансијске имовине и обавеза који се врши према стању у пословним  

књигама под условом да је бар једном годишње  извршено њихово усклађивање са 

дужницима и повериоцима и да о томе постоји веродостојна исправа, 

8. вредносно обрачунавање пописане имовине и  

9. састављање извештаја о извршеном попису. 

Утврђивање разлика и вредносно обрачунавање после натуралног пописа могу се 

вршити и на рачунару, уз штампање пописних листа које потписују чланови комисија за 

попис. 

Финансијски пласмани, потраживања и обавезе за које не постоји уредна 

документација исказују се у посебним пописним листама. 

Члан 9. 

 Пописна комисија у сарадњи са одговарајућим стручним службама испитује и 

анализира утврђене вишкове и мањкове и узроке њиховог настајања, а по потреби узима 

изјаве одговорних лица. 
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 По извршеном попису, пописна комисија сачињава извештај о извршеном попису 

уз који се прилажу пописне листе и документација која је служила за састављање 

пописних листа, а који обавезно садржи: 

 стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза, 

 разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, 

 предлог начина решавања утврђених разлика (мањкова и вишкова), начин 

надокнађивања мањкова и евидентирања вишкова, као и начин за решавање питања 

имовине која није више за употребу), 

 примедбе и објашњења радника који рукују имовином, односно који су задужени 

материјалним и новчаним средствима (о утврђеним разликама) и 

 друге примедбе и предлози пописне комисије . 

 

Члан 10. 

 Извештај о извршеном попису нефинансијске имовине за претходну годину, 

пописна комисија доставља Централној пописној комисији (уколико је иста образована), 

најкасније до 25. јануара наредне године. 

 Извештај о извршеном попису финансијске имовине и обавеза за претходну 

годину, пописна комисија доставља Централној пописној комисији (уколико је иста 

образована), најкасније до 15. фебруара наредне године. 

 Централна  пописна комисија сачињава коначан Извештај о извршеном попису са 

предлогом решења и доставља најкасније до 25. фебруара наредне године овлашћеном 

лицу, ради усвајања и одлучивања по утврђеним одступањима, као и интерној ревизији. 

 Уколико није образована Централна  пописна комисија, председници пописних 

комисија извештаје о извршеном попису са предлозима решења достављају   овлашћеном 

лицу Општинске управе општине Нова Црња, ради усвајања и одлучивања по утврђеним 

одступањима, у роковима из става 1. и 3. овог члана. 

Члан 11. 

 Овлашћено лице  Општинске управе општине Нова Црња, разматра извештај о 

извршеном попису у присуству председника комисија за попис и лица коме је поверено 

вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја-представника Одељења за 

финансије и буџет, одлучује о предлозима комисије за попис  и доноси одлуку о усвајању 

извештаја о попису. 

 Уколико извештај о извршеном попису садржи пропусте и неправилности, исти се 

враћа Централној пописној комисији, односно пописним комисијама на дораду и одређује 

се примерени рок за достављање овог извештаја. 

 Извештај о извршеном попису и одлука о усвајању извештаја достављају се на 

књижење  ради усаглашавања књиговодственог стања са стварним стањем. 

 

Члан 12. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у  „Службеном 

листу општине Нова Црња “. 

                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                 ВАЊА РАВИЋ 

 



           Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “  

 
 

    Страна     569 

 

 109.На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исправка,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 

31/2019 и 72/2019) и на основу чланова 13., Одлуке о Општинској  управи општине Нова 

Црња (,,Службени лист општине Нова Црња" број  3/2020) Одељење за финансије и буџет 

општине Нова Црња  доноси 

ПРАВИЛНИК 

 О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА  

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања 

неутрошених средстава која су, у складу са актом о буџету општине Нова Црња до истека 

фискалне године пренета индиректним корисницима буџетских средстава, а нису 

утрошена у тој фискалној години. 

Члан 2. 

Повраћај неутрошених средстава из члана 1. Овог правилника врше индиректни 

корисници буџетских средстава општине Нова Црња до истека фискалне године, односно 

до последњег радног дана у години ( 31. децембар ),  на рачун извршења буџета општине 

Нова Црња  број 840-86640-71. 

Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. исказује се на Обрасцу 

СВС/ЈЛС – Спецификација враћених буџетских средстава / Јединица локалне самоуправе. 

Корисници буџетских средстава општине Нова Црња одговорни су за истинитост и 

тачност исказаних података у Обрасцу СВС/ЈЛС - Спецификација враћених буџетских 

средстава / Јединица локалне самоуправе. 

      Члан 3. 

Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним корисницима 

спецификацију враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну 

делатност према разделима, односно главама, односно функцијама, односно главним 

програмима, на Обрасцу СВС/ЈЛС – Спецификација враћених буџетских средстава / 

Јединица локалне самоуправе, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.  

Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренета са 

опредељених апропријација два или више директних корисника буџетских средстава, у 

обавези су да доставе Обрасце СВС/ЈЛС – Спецификација враћених буџетских средстава / 

Јединица локалне самоуправе, за сваког директног корисника по јединственом броју 

буџетских корисника. 
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На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1. Овог члана 

директни корисници буџетских средстава у систему извршења буџета до 20. јануара 

наредне фискалне године врше корекцију трансфера расхода и издатака за претходну 

годину за индиректне кориснике којима су пренета средства. 

Образац СВС/ЈЛС – Спецификација враћених буџетских средстава / Јединица 

локалне самоуправе, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

     Члан 4. 

У износ неутрошених  средстава за повраћај  из члана 1. овог правилника, не 

спадају средства на рачуну редовног пословања индиректног корисника буџетских 

средстава општине Нова Црња са стањем на дан 31. децембра, која су пренета том 

кориснику од другог нивоа власти, као и уплате које нису пренете административним 

трансфером. 

     Члан 5. 

Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава који 

су неутрошена средства пренели до истека фискалне године, а који након истека фискалне 

године нису у систему консолидованог рачуна трезора општине Нова Црња. 

     Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном 

листу општине Нова Црња “. 

     Одељење за финансије и буџет 

           Клара Салма 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ  

Број: IV-400-26/20 
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110.Општинска управа општине Нова Црња -  Одељење за финансије и буџет  у  вези  са  

чланом 101.  Закона  о  буџетском  систему   (,,Службени гласник Републике Србије"   број:   

54/2009, 73/2010,  101/2010, 10 1/ 2011 , 93/2012, 62/2013, 63/ 2013 - исправка, 108/2013, 

142/2014 , 68 /20 15- д р. закон, 103/2015  99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и 

на основу члана 13. Одлуке о Општинској  управи општине Нова Црња (,,Службени лист 

општине Нова Црња" број  3/2020) , доноси дана  25.11.2020. године 

 

У П У Т С Т В О  

О  РАДУ ТРЕЗОРА 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Упутством о раду Трезора Општине Нова Црња (у даљем тексту: Упутство), 

регулише се начин извршења буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола 

финансијских трансакција и садржина образаца за  главну књигу трезора,  у складу са 

Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуновоству. 

Члан 2. 

Лица одговорна за извршење консолидованог рачуна трезора су: 

1. Буџетски извршиоци код директног корисника буџетских средстава:  

    а)   Лица задужена за припрему захтева за плаћање, 

    б)   Лица   задужена  за оверу тачност и књиговодствених исправа на основу којих се 

односе захтеви, 

    в)  Руководиоци одељења као и руководилац органа који одобрава захтев у вези 

извршења буџета. 

2. Буџетски извршиоци код индиректног буџетског корисника су: 

а)    Директор индиректног буџетског корисника или лице које он овласти, 

б) Лице које по систематизацији врши функцију контроле и оверавања тачности 

књиговодствених исправа на основу којих се  подноси захтев за плаћање  и лице које 

оверава тачност и пуноважност предлога или захтева за плаћање 

3. Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине. 

II АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Дефиниција 

Члан 3. 

 Апропријација  је   од   стране   Скупштине   општине   Одлуком   о   буџету 

општине, дато овлашћење Предеседнику општине за трошење  јавних  средстава  до 

одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину. 

Сврха 
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Члан 4. 

 Обавезе које преузимају директни односно индиректни корисници, морају 

одговарати апропријацији одобреној за ту намену том буџетском кориснику. 

 Након ступања на  снагу одлуке  о  буџету,  директни  корисници буџетских 

средстава који су, у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских  

средстава,  врше  расподелу  средстава  индиректним корисницима у оквиру својих 

одобрених апропријација. 

Члан 5. 

 Директни и индиректни корисници буџетских  средстава  преузимају обавезе на 

основу потписаних уговора. 

 Пре преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџета општине   

дужни су да обавесте Одељење за финансије и буџет Општинске управе о намери 

преузимања обавезе подношењем Захтева за преузимање обавеза корисника буџетских 

средстава у складу са одобреним апропријацијама и планом извршења буџета (квоте) на 

обрасцу Обаштење о намери преузимања обавеза корисника буџетских средстава који 

је прописан овим Упутством и чини његов саставни део. 

 Изузетно, директни и индиректни корисници могу преузети обавезе по уговору 

који се односи на капиталне издатке  и захтева  плаћање  у  више  година подношењем 

писменог захтева Одељење за финансије и буџет, а највише до износа исказаних у плану 

капиталних издатака, на основу којег Одељење за финансије и буџет израђује предлог за 

преузимање обавеза које захтевају плаћање у више година, на који даје сагласност 

Председник општине на обрасцу Захтев за преузимање обавеза по основу капиталних 

издатака корисника буџетских средстава у  складу са чланом 54. став 4. Закона о 

буџетском систему који је прописан овим Упутством и чини његов саставни  део. 

 Директни   и  индиректни  корисници   буџетских  средстава   могу преузети 

обавезе по уговору,  који  због природе расхода, захтевају плаћање у више година, у 

оквиру групе 42 - Коришћење роба и услуга, под условом да пре покретања поступка јавне 

набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у текућој буџетској 

години, као и да прибаве писану сагласност Одељења за финансије и буџет за обавезе које 

ће доспевати и бити укључене у финансијске планове за наредну и за наредне две године а 

у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природа расхода и условима и 

начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе 

расхода захтевају плаћање у више година на обрасцу УПР (,,Службени гласник Републике 

Србије", број 21/2014 и 18/2019). 

 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом или 

које су настале у супротности са законом или другим прописом, не могу се извршавати на 

терет Консолидованог рачуна трезора Општине. 

Члан 6. 

 Уколико се накнадно утврди да за извршење одређеног плаћања није постојао 

правни  основ,  директни  корисник  буџетских   средстава   обавезан   је да одмах затражи 

повраћај средстава у буџет. 
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 Не може се вршити плаћање које није одобрено у буџету. 

Евидентирање апропријација и промена у апропријацији 

Члан 7. 

 Евидентирање апропријацијаи  спровођење промена у апропријацији обухвата: 

1) Годишњу   апропријацију – Скупштина општине доноси буџет до 20. децембра 

текуће године за наредну годину; 

2) Привремено  финансирање  -  уколико  Скупштина  општине не  донесе буџет пре 

почетка  фискалне  године,  врши  се  привремено  финансирање  у времену од 

најдуже прва три месеца фискалне године. Изузетно, период привременог 

финансирања се може продужити за још три месеца, тако да укупно траје шест 

месеци; 

3) Ребаланс буџета - Скупштина општине, на предлог Општинског већа, усваја 

промену одлуке о буџету локалне власти у току буџетске године, којом се мења, 

односно допуњује буџет; 

4) Промене у  апропријацији  које  утичу  на  текућу  буџетску  резерву: Средства 

текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе, које нису утврђене 

апропријацијом, или за сврхе за које се у току године покаже  да апропријације  

нису  биле  довољне,  на  основу  решења  о  коришћењу   средстава текуће  

буџетске  резерве,  које  на   предлог   надлежних   Одељења  и  Одељења за 

финансије и буџет доноси Председник општине; 

5) Промене у апропријацији које утичу на сталну буџетску резерву - Решење о 

употреби средстава сталне буџетске  резерве  доноси  Председник општине на 

предлог надлежних   Одељења  и  Одељења за финансије и буџет у отклањању 

последица ванредних околности; 

6) Промене у  апропријацији унутар   директног корисника буџетских средстава -  

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење надлежних одељења и 

Одељења за финансије и буџет, може вршити преусмеравање апропријација 

одобрених на  име  одређеног  расхода и издатка  који се финансира из општих 

прихода буџета у  висини до  10% вредности апропријације за расход и издатак 

чији се износ умањује апропријација. (,,Службени гласник Републике Србије", број 

142/14) и Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (,,Службени 

гласник РС", број 99/16); 

7) Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене 

приоритете унутар буџета, Општинско веће Општине Нова Црња, на предлог 

надлежних одељења, доноси одлуку да  се  износ  апропријације  који   није   

могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву која се може користити за 

намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена 

средства у довољном обиму, при чему укупан износ преусмеравања не може бити 

већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске 

резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве. 

 

III  ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА 

Члан 8. 
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 На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на 

програмски део буџета, примењују се у целини од доношења Одлуке о буџету за 2015. 

годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом Закона о буџетском 

систему,  а  ближе  се  уређује  одредбама  Правилника  о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија у 

сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина припремило је Униформну 

програмску структуру за јединице  локалне  самоуправе  која  је  у примени од израде 

Одлуке о буџету за 2017. годину, која је ревидирана и садржи 17 програма уместо 

досадашњих 15, као и низ измена на нивоу проrрамнских активности са сходно 

усклађеним шифрама. Упутство  за  израду  програмског буџета за 2017. годину које, 

између осталог, садржи шифарник програмске класификације у ревидинираној 

програмској структури у Анексу 5 Упутства, под називом "Униформни програми и 

програмске активности јединица локалне самоуправе". 

 Програмску структуру корисника буџета  чине три  програмске 

категорије:програм,  програмска активност и/или пројекат,  којима се  групишу  расходи  и 

издаци. Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа. На вишем  

нивоу су програми, а на нижем су програмске активости  и/ или пројекти који им 

припадају.  

 Програм је скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе  у складу са 

својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. Састоји се од 

независних, али тесно повезаних компонената - програмских активности и/или пројеката. 

Утврђује се и спроводи од стране једног или више корисника буџетских средстава и није 

временски ограничен. Алокација средстава опредељених за програм врши се 

апропријацијама везаним за програмске активности и пројекте у оквиру програма. 

 Програмска активност је текућа  и  континуирана  делатност  корисника 

буџетских средстава, која није временски ограничена. Спровођењем програмске 

активности се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма. Утврђује се 

на основу уже дефинисаних надлежности корисника буџетских средстава и мора бити део 

програма. Може се односити на: пружање јавне услуге, припрему и доношење 

нормативних и стратешких аката, рад инспекцијске службе, спровођење мера јавних 

политика, административну делатност органа и др. 

 Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџетских 

средстава чијим спровођењем се постижу циљеви пројекта, односно  програма. Може се 

односити на капитално улагање, унапређење процедуре у јавној администрацији, 

усавршавање државних службеника и сличне подухвате који доприносе квалитетнијем 

пружању јавних услуга. Такође, пројекти могу представљати краткорочни инструмент 

утврђене јавне политике. 

 Сврха програма, програмске активности или пројекта исказује се описом општих 

друштвених и/или економских ефеката који треба да се постигну на дужи рок. Тај опис 

треба да буде кратак, релевантан и уопштен, а не специфичан.  Сврха не мора да буде 

директно мерљива. Најбоље би било да иста сврха важи за све време  спровођења 

програма, програмске активности, односно пројекта. 
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 Основ програма укључује информације о правном основу, средњорочном плану и/ 

или стратегији на основу којих су утврђени циљеви програма и програмских активности и 

пројеката који му припадају. 

 Опис програма, програмске активности или пројекта укључује образложење 

кључних активности и услуга које се спроводе, односно пружају. 

 Циљ програма је специфичан друштвени или економски ефекат – крајњи исход 

који треба остварити у средњем року (3-5 година) спровођењем мера у оквиру програма. 

Осим мера корисника буџета, на остварење циља програма могу утицати и други фактори. 

Циљ програма је у складу са средњорочним планом и/или стратешким документима 

буџетских корисника, као и одговарајућим секторским стратегијама. Кад год је могуће, 

треба да буде квантитативно изражен. 

 Циљ програмске активости или пројекта може се односити на крајњи исход 

(одређени друштвени или економски ефекат), али и на непосредне излазне резултате који 

се остварују спровођењем програмске активности или пројекта у краткорочном (1-2 

године) или у средњорочном периоду (3-5  година).  Излазни резултати су производи или 

услуге које пружају корисници буџета, које су релевантне за постизање крајњих исхода 

програмске активности или пројекта. У пракси, већину излазних резултата представљају 

услуге које корисник буџета пружа грађанима и привреди, као и услуге које пружа другим 

корисницима бу џета  или државном  сектору у целини. 

 Применом индикатора учинка обезбеђују се информације о ефикасности 

програма, програмских активности и пројеката. Индикатори учинка се утврђују за циљеве, 

односно  изражавају циљеве на оперативно мерљив начин. Циљ је израз онога што се 

настоји постићи, док се  индикатором учинка  мери,  тј. утврђује да ли се циљ постиже. 

Разликују се две врсте индикатора учинка: индикатори исхода и индикатори излазних 

резултата. 

 Применом индикатора исхода обезбеђују се информације о крајњем достигнућу 

програма, програмске активности или пројекта, и о оствареној друштвеној или економској 

промени. Они су посебно значајни за стратешко планирање, усмеравање буџетских 

средстава и управљање јавним политикама, а истовремено резултати које мере су они који 

су од највећег интереса за ширу јавност. 

 Применом индикатора излазног резултата обезбеђују се информације о 

непосредним производима и услугама који су пружени спровођењем програмске 

активности или пројекта. Индикатори излазног резултата најчешће мере квантитет, 

квалитет или ефикасност пружања јавне услуге. 

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 9. 

 Одељење за финансије и буџет доставиће обавештење корисницима буџетских 

средстава о квотама у року од 15 дана пре почетка периода на који се односи, односно 

даном ступања на снагу Одлуке о буџету  општине Нова Црња за наредну буџетску 

годину. 



           Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “  

 
 

    Страна     576 

 Обавезе које преузима директни, односно индиректни корисник буџетских 

средстава морају одговарати апропријацији одобреној за ту намену том кориснику за 

буџетску годину. 

 Директни корисници, преко којих се врши финансирање индиректних буџетских 

корисника могу да врше расподелу средстава индиректним корисницим а у оквиру 

одобрених апропријација и о томе обавештавају сваког индиректног корисника, и то у 

року до 30 дана од ступања на снагу Одлуке о буџету Општине. Индиректни корисници су 

дужни донети акт о плану коришћења апропријација  финансијски план у року од 45 дана 

од доношења Одлуке. 

Буџетски корисници подносе захтеве на обрасцима који су саставни део овог Упутства и 

то: 

Образац ЗП - Захтев за плаћање по документу, 

Образац ЗП КЈС - Захтев за плаћање кориснику јавних средстава, 

 Образац ЗТ- Захтев за трансфер средстава, 

Образац ЗСЈП - Захтев за пренос субвенција јавним предузећима,  

Образац ЗП-1- Захтев за исплату плата, додатака и накнада запослених,  

Образац ИК - Захтев за исправку књижења, 

Образац-  Обавештење о намери преузимања обавеза корисника буџетских средстава,  

Образац- Захтев за преузимање обавеза по основу капиталних издатака корисника 

буџетских средстава у складу са чланом 54. став 4. Закона о буџетс ком систему  

Образац - Преузете, а неизвршене обавезе из претходне године корисника буџетских 

средстава. 

Члан 10. 

 Извршење буџета се врши на основу  тромесечних  квота,  а у складу са оствареним 

приходима буџета водећи рачуна о ликвидним могућностима  буџета Општине. 

 Изузетно од одредбе става 1. овог члана, буџетском кориснику, односно кориснику 

јавних средстава, може се одобрити и веће право, ако за то постоје оправдани разлози, а 

што потписом одобрава Председник општине. 

Члан 11. 

 У складу са Одлуком о буџету Општине директни буџетски корисник подноси 

трезору захтев за плаћање по документу. Захтев се подноси у два примерка на прописаном 

обрасцу ЗП - Захтев за плаћање по документу, заједно са пратећом оригиналном 

документацијом за кориснике чији рачуни су угашени, односно копијом документа за 

кориснике чији рачуни постоје о насталој пословној промени (у даљем тексту: 

Књиговодствена исправа). 

 За плаћања за које је спроведен поступак јавне набавке, Одељење за финансије и 

буџет сачињава следећа документацију: Одлуку о покретању поступка јавне набавке, 
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Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке, Записник о 

отварању понуда, Извештај о стручној оцени понуда, Одлуку о избору најповољније 

понуде и Уговор са изабраним понуђачем. 

 Уговорени износ се евидентира у Одељењу за финансије и буџет и прати извршење 

сваког уговора. На  оригиналном  књиговодственом документу,  уколико је спроведен 

поступак јавне набавке, Одељење за финансије и буџет својим потписом потврђује број 

Уговора. 

 За јавне набавке чија је процењена  вредност  испод  набавке мале вредности 

прописане Законом о буџету Републике Србије, Одељење за финансије и буџет уписује на 

књиговодственом документу члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама чиме указује да не 

постоји обавеза спровођења поступка јавне набавке. 

 Пре плаћања, на оригиналном документу потврђује се рачун стављањем штамбиља 

и попуњавањем следећих података: име и презиме, датум и потпис лица одговорног за 

настанак трошка. 

 Код директног корисника по пријему и провери књиговодствене документације 

врши се ликвидирање документа, што се потврђује стављањем штамбиља и попуњавањем 

следећих податка: ликвидирао, име и презиме, потпис и датум од стране ликвидатора. 

Након тога врши се унос података и штампа Образац ЗП – Захтев за плаћање. 

 Одељење за финансије и буџет је  дужно  да   у складу  са расположивим 

средствима изврши пренос средстава. 

 Захтев за плаћање се подноси за сваки документ (рачун, решење, ситуација, уговор 

о делу ...), осим захтева за исплату плата, додатка и накнада запослених који се подноси на 

обрасцу ЗП-1 - Захтев за исплату плата, додатка  и  накнада запослених. 

 Код пројеката код којих је уговорима са међународним организацијама предвиђено 

предфинансирање трошкова спровођења пројекта, а рефундирање се врши након 

достављања извештаја о реализацији пројекта и утрошку средстава са одговарајућом 

документацијом, плаћање се врши са извором финансирања 06 и евидентира на 

позицијама на којима су ти расходи и издаци планирани и у случајевима када су средства 

из аванса и уплаћених рата средстава донатора на основу испостављених извештаја 

утрошена, односно нова средства од међународне организације нису уплаћена. 

 Уколико се рефундирање не изврши у текућој буџетској години, ствара се обавеза 

према буџету и потраживање према донаторима за наредну буџетску годину, за износ 

средстава која нису рефундурана у текућој буџетској години. Уплата средстава у наредној 

буџетској години, по основу рефундације утрошених средстава донатора се врши на 

одговарајући уплатни рачун буџета општине. 

Обрасци су прописан и овим Упутством и чине његов саставни део. 

Члан 12. 

Захтев за плаћање (Образац - ЗП) садржи: 

 

• Број налога, 

• Позив на број, 
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• Назив директног корисника буџетских средстава, 

• Назив документа по коме се врши плаћање, 

• Раздео, 

• Програм, 

• Програмска активност или пројекат, 

• Функционална класификација, 

• Број и назив позиције , 

• Укупан износ средстава за исплату, 

• Начин плаћања , 

• Основ плаћања (број и датум документа, корисник), 

• Текући рачун, 

• Шифру (функционалну, економску - на шест места) , 

• Извор финансирања, 

• Износ, 

• Напомена, 

• Датум и оверу од стране одговорних лица за оверавање и одобравање, 

• Датум и оверу од стране овлашћених лица за оверавање и одобравање у 

Одељењу за финансије и буџет. 

 Напомена: Уколико позиција планирана Одлуком о буџетом општине Нова Црња 

има поред раздела и главу онда у ЗП – Захтев за плаћање  обрасцу се попуњава и број и 

назив главе. 

Члан 13. 

 Захтев за плаћање кориснику јавних средстава (Образац - ЗП КЈС) садржи: 

• Број захтева 

• Позив на број 

• Назив директног корисника буџетских средстава, 

• Назив корисника буџетских средстава, 

• Рачун корисника буџетских средстава, 

• Назив документа по коме се врши плаћање, 

• Раздео, 

• Глава, 

• Програм , 

• Програмска активност или пројекат, 

• Број и назив позиције , 

• Укупан износ средстава за исплату, 

• Редни број, 

• Број позиције, 

• Економска класификација (на 6. нивоу), 

• Опис позиције, 

• Функционална класификација, 

• Извор финансирања , 

• Износ, 

• Напомена, 

• Датум и оверу од стране одговорних лица за оверавање и одобравање 

• Датум и оверу од стране одговорних лица за оверавање и одобравање у 

Одељењу за финансије и буџет. 

Члан 14. 

 Захтев за трансфер средстава (Образац - ЗТ) садржи: 
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• Број захтева, 

• Позив на број, 

• Назив корисника буџетских средстава, 

• Рачун корисника буџетских средстава, 

• Назив секретаријата коме се упућује захтев, 

• Раздео, 

• Главу, 

• Програм, 

• Програмска активност или пројекат, 

• Функционална класификација, 

• Укупан износ средстава за трансфер, 

• Редни број, 

• Број позиције, 

• Економска класификација на 4. нивоу, 

• Опис позиције, 

• Функционална класификација, 

• Извор финансирања, 

• Износ по позицији, 

• Напомена, 

• Датум и оверу од стране одговорних лица корисника за оверавање и одобравање 

• Датум и оверу од стране одговорних лица за оверавање и одобравање у Одељењу 

за финансије и буџет. 

 

 Уз образац се обавезно прилаже образложење за које намене ће се средства 

користити. По позицијама се даје спецификација докумената на које се плаћање односи: 

број и датум документа, опис и износ. 

 За плаћања за које је спроведен поступак јавне набавке, надлежним одељењима  се   

доставља   уз   захтев   за   трансфер   средстава,   комплетна документација о спроведеном 

поступку јавне набавке или изјава да је спроведен поступак (мале или велике вредности) 

односно изјаву да набавка не подлеже Закону о јавним набавкама, са приложеним  

копијама:  Уговора  са  изабраним понуђачем, рачуна, авансног рачуна или пивременом 

или коначном ситуацијом. 

 Образац ЗТ - Захтев за трансфер средстава предаје се на писарници Општинске 

управе у два примерка за Одељење за финансије и буџет (један примерак остаје у 

Одељењу за финансије и буџет и одлаже се уз извод рачуна извршења буџета Општине на 

дан преноса средстава, док се други примерак обрасца после овере од стране овлашћених 

лица враћа подносиоцу). 

 Образац ЗТ- Захтев за трансфер предаје се на писарници Општинске управе у три 

примерка за Одељењу за општу управу, заједничке послове и јавне службе,  (један 

примерак остаје у Одељење за финансије и буџет и одлаже се уз извод рачуна извршења 

буџета Општине на дан преноса средстава, други примерак обрасца после овере од стране 

овлашћених лица остаје за Одељењу за општу управу, заједничке послове и јавне службе, 

док се трећи примерак обрасца после овере од стране овлашћених лица враћа 

подносиоцу). 

Члан 15. 
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 Захтев за пренос субвенција јавним предузећима (Образац ЗСЈП) садржи: 

• Број захтева, 

• Позив на број, 

• Назив  корисника јавних средстава, 

• Рачун  корисника јавних средстава, 

• Раздео, 

• Главу, 

• Програм, 

• Програмска активност или пројекат, 

• Функционална класификација, 

• Укупан износ средстава за пренос, 

• Редни број, 

• Број позиције, 

• Опис позиције, 

• Шифру (функционалну , економску- на четири места), 

• Извор финансирања, 

• Износ по позицији, 

• Напомена, 

• Датум и оверу од стране одговорних лица корисника за оверавање и 

одобравање,  

• Датум и оверу од стране одговорних лица за оверавање  и одобравање у за 

Одељењу за финансије и буџет. 

 Уз образац се обавезно прилаже образложење за које намене ће се средства 

користити. По позицијама се даје спецификација докумената на које се плаћање односи: 

број и датум документа, опис и износ и укупан  износ по  позицији  или  при лаже 

фотокопија документације. 

 Образац ЗСЈП- Захтев за пренос субвенција јавним предузећима  предаје се на 

писарници Општинске управе у два примерка за Одељење за финансије и буџет (један 

примерак остаје у Одељењу за финансије и буџет и одлаже се уз извод рачуна извршења 

буџета Општинена дан преноса средстава, док се други примерак обрасца после овере од 

стране овлашћених лица враћа подносиоцу). 

Члан 16. 

 Захтев за исплату плата, додатака и накнада запослених (Образац – ЗП-1 ), 

садржи: 

• Број захтева, 

• Назив директног корисника буџетских средстава, 

• Месец за који се врши исплата, 

• Раздео, 

• Јединствени број буџетског корисника (ЈББК)/намена, 

• Извор финансирања, 

• Шифра програма, 

• Шифра програмске активноси или пројекта, 

• Функционалну класификацију, 

• Плате и додатке запослених (позицију, економску класификацију, износ), 

• Социјалне доприносе на терет послодавца (позицију, економску 

класификацију, износ и напомену), 

• Исплату накнада за   време  одсуствовања са посла (позицију, економску 

класификацију, износ), 
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• Датум исплате, 

• Оверу од стране одговорних лица директног корисника, 

• Оверу од стране одговорног лица . 

 Уз овај образац доставља се обрачун плата, додатака и накнада и платни списак 

директног буџтскоr корисника, оверен од стране старешине органа. 

Члан 17. 

 Захтев за исправку књижења (Образац-ИК) садржи: 

 Број захтева, 

 Назив подносиоца захтева за исправку књижења, 

 Раздео код  кога је извршено књижење, 

 Глава код које је извршено књижење, 

 Програм код кога је из вршено књижење, 

 Програмска активност или пројекат код кога је извршено књижење, 

 Број позиције на којој је извршено књижење, 

 Раздео где се врши исправка књижења, 

 Глава где се врши исправка књижења, 

 Програм код кога се врши исправка књижења, 

 Програмска активност или пројекат код кога се врши исправка књижења, 

 Број позиције за коју се врши исправка књижења, 

 Број и датум извода на који се исправка односи, 

 Прокњижено (податке које је неопходно  исправити, односно 

прекњижити): 

1. Износ, 

2. ЈББК/намена, 

3. Економску класификацију и под економску класификацију, 

4. Извор финансирања, 

5. Функционалну класификацију; 

 Књижити на (исправљени подаци-после извршеног прекњижавања): 

1. Износ , 

2. ЈББК/ намена, 

3. Економску класификацију и подекономску класификацију, 

4. Извор финансирања , 

5. Функционалну класификацију; 

 Датум под ношења захтева за пре књижења, 

 Потпис подносиоца захтева, 

 Потпис овлашћеног лица подносиоца, 

 Потпис лица које је извршило исправку 

 Датум извршене исправке. 

Члан 18. 

 Образац - Обавештење о намери  преузимања обавеза корисника буџетских 

средстава садржи: 

 Захтев број и датум, 

 Назив корисника буџета, 

 Шифра корисника буџета ЈББК, 

 Финансијски план број, 

 План јавне набавке број, 
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 Укупан износ обавезе, 

 Број позиције у Одлуци о буџету, 

 Предмет уговора, 

 Шифру програм а/ програмске активности/пројекта, 

 Шифру функционалне класификације, 

 Шифру економске класификације (6. ниво), 

 Шифра извора финансирања, 

 Планирана динамика плаћања преузете обавезе (дан, месец), 

 Износ, 

 Оверу од стране одговорног лица буџетског корисника 

 

 У ставу 3. члана 56. Закона о буџетском систему (,,Службени  гласник РС" број 

45/2009, 73/2010, 101/ 2010, 101 /2011, 93 /2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 

142/2014 , 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016113/2017, 95/2018,31/2019 и 72/2019) 

прописано је да су  корисници буџетских средстава дужни да обавесте Управу за трезор, 

односно  трезор локалне власти: 

1) о намери 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. овог 

закона. 

 У складу са наведеним Одељење за финансије и буџет је прописао форму 

Обавештења  о  намери   преузимања   обавезе   корисника   буџетских средстава који је 

потребно попунити за сваку обавезу која се намерава преузети (изузев сталних трошкова), 

а која је предвиђена финансијским планом корисника буџетских  средстава.  Овај образац 

ће имати информативни карактер. 

 

Члан 19. 

 

 Образац - Захтев за преузимање обавезе по основу капиталних издатака 

корисника буџетских средстава у складу са чланом 54. став 4. Закона о буџетском 

систему садржи: 

 Захтев број и датум , 

 Назив корисника буџета, 

 Шифра корисника буџета ЈББК, 

 Финансијски план број, 

 План јавне набавке број, 

 Укупан износ обавезе, 

 Број позиције у Одлуци о буџету, 

 Предмет уговора, 

 Шифру програма/програмске активност и/пројекта, 

 Шифру функц ионалне класификације, 

 Шифру економске класификације (6. ниво), 
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 Шифра извора финансирања, 

 Планирана динамика плаћања преузете обавезе (дан, месец), 

 Износ, 

 Оверу од стране одговорног лица буџетског корисника, 

 Оверу од стране лица које је одобрило преузимање обавезе, 

 Оверу сагласности од стране градоначелника, 

 Датум овере. 

 Чланом 56. Закона о буџетском систему прописано је да су корисници буџетских 

средстава обавезни да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по 

уговору  за  капиталне  пројекте,  прибаве  сагласност надлежног органа. Имајући у виду 

наведено Одељење за финансије и буџет је прописао форму Захтев за преузимање обавезе 

по основу капиталних издатака корисника буџетских средстава који је потребно доставити 

локалном органу управе надлежном за финансије како би се обезбедила потребна   

сагласност. 

Члан 20. 

 Образац - Преузете, а неизвршене обавезе из претходне године корисника 

буџетских средстава садржи: 

 Назив корисника буџета, 

 Шифра корисника буџета ЈББК, 

 Финансијски план б рој, 

 План јавне набавке број, 

 Укупан износ обавезе, 

 Број позиције у Одлуци о буџету, 

 Предмет уговора, 

 Шифру програма/програмске активност и/пројекта, 

 Шифру функционалне класификације, 

 Шифру економске класификације (6. ниво), 

 Шифра извора финансирања, 

 Планирана динамика плаћања преузете обавезе (дан, месец), 

 Износ, 

 Оверу од стране одговорног лица буџетског корисника, 

 Оверу лица које потврђује да су преузете обавезе пренете и планиране 

Одлуком о буџету за годину. 

 Директни и индиректни корисници средстава буџета општине Нова Црња пре 

најављивања нових обавеза на начин прописан чланом 56. став 3. Закона о буџетском 

систему у систему  извршења  буџета  морају  да  пријаве  преузете,  а неизвршене обавезе 

из претходне буџетске године. 

 У извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава приоритет 

имају преузете обавезе. 

Члан 21. 

 

 Ликвидатор у Одељење за финансије и буџет који врши пријем и проверу захтева за 

плаћање може ставити оверу да је захтев валидан тек након провере документације - 

књиговодствених исправа и расположивог права за  одређену  врсту  расхода  у висини 
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месечног плана за извршење буџета, што  потврђује  стављањем штамбиља и 

попуњавањем следећих података: ликвидирао, име и презиме, потпис и датум. 

 Изузетно ценећи оправданост  поднетог  захтева,  а  по  одобрењу Председника 

општине, износ за плаћање може бити и већи у зависности од расположивих средстава 

буџета. 

 Уколико се у поступку овере поднетог захтева за плаћање констатује да су створене 

обавезе на терет консолидованог рачуна Трезора мимо надлежности директног буџетског  

корисника, буџетски извршилац Трезора  неће  одобрити поднети захтев за плаћање и 

биће враћен подносиоцу захтева са обавештењем о разлозима за неодобравање исплате. 

 

Члан 22. 

 

 Одговорна лица у Одељење за финансије и буџет, одобравају оверене захтеве за 

плаћање када се утврди да је: 

• маса  средстава  за  дневну  исплату у   складу   са расположивим средствима на 

консолидованом рачун у Трезора, 

• да су захтеви у складу са политиком коју води Општинско веће општине Нова 

Црња  и 

• да захтеви представљају ефикасну и сврсисходну употребу новчаних средстава 

буџета. 

 Лица из става 1. овог члана, а по одобрењу Председника општине, могу изузетно 

одобрити захтев за плаћање који је знатно изнад плана за пренос средстава, уколико  

оцене  да  би  његово  неизвршавање   имало   штетне последице за функционисање рада 

директног, односно индиректног корисника буџетских средстава и осталих корисника 

јавних средстава. 

Члан 23.  

 

 Након извршене овере и одобрења поднетих захтева на одговарајућим обрасцима,  

ликвидатор  припрема  Спецификацију  налога  за електронско плаћање одређени на дан,  

коју оверава Председник општине, након чега се врши  плаћање на основу оригиналне 

документације - књиговодствене исправе, књижење и архивирање за директне буџетске 

кориснике: Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, и Општинску 

управу општине Нова Црња. 

 За  остале  кориснике  јавних  средстава   на  основу  одговарајућих   захтева 

оверених и одобрених од стране одговорних лица са приложеним копијама 

књиговодствених  исправа   или  спецификацијама  рачуна,  ликвидатор  припрема 

Спецификацију налога за пренос на одређени рачун коју оверава Председник општине а 

након чега се врши пренос средстава, књижење и архивирање документације. 

  

V ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА 

 

Интерна контрола код директних корисника 

 

Члан 24. 
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 Унутрашња, односно интерна контрола је организована као систем поступака и 

одговорности свих лица укључених у трансакције и пословне догађаје код директних и 

индиректних буџетских корисника. 

Члан 25. 

 

 Буџетски извршилац код директног буџетског корисника одговоран је за 

унутрашњу контролу трансакција и пословних догађаја, као и трансакција и пословних 

догађаја  индиректног  буџетског  корисника  који  је у његовој надлежности. 

 Буџетски извршилац је дужан да се приликом набавке робе и коришћења услуга 

придржава одредби Закона о јавним набавкама и других подзаконских аката који 

регулишу ову област. 

Члан 26. 

 

 Директни буџетски корисник  не  може  да  ствара  дужничко-поверилачке односе, 

односно обавезе на терет буџета општине Нова Црња за расходе који нису у његовој 

надлежности, као ни за расходе који су изнад износа средстава одобрених месечним 

планом за пренос средстава. 

 Изузетно од става 1. овог члана директни буџетски корисник  може  да створи и 

већу обавезу од динамичког плана, уколико би се неизвршавање овакве обавезе негативно 

одразило на функционисање рада директног, односно индиректног корисника. Приликом 

подношења оваквог захтева за плаћање директни буџетски корисник мора исти 

образложити. Одобрење за плаћање изнад динамичког плана по одобрењу Председника 

општине може дати одговорно лице у Одељење за финансије и буџет. 

 

VI  БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Члан 27. 

 

 Одељење за финансије и буџет свакодневно сачињава извештај о оствареним 

приходима  и  примањима према  изворима средстава и извршеним расходима и издацима 

са рачуна извршења буџета општине Нова Црња и доставља га Предсенику општине. 

 

Члан 28. 

 

 Одељење за финансије и буџет може  затражити  додатне   податке  од директних 

односно индиретних буџетских корисника који су неопходни за израду извештаја за 

потребе Председника општине, Општинског већа и Скупштине општине. 

 

Члан 29. 

 

 Током фискалне године у Одељењу за финансије и буџет припремају се следећи 

извештаји: 

• Извештаји о месечном остварењу буџета, у којима се приказују приходи и примања 

и расходи и издаци по економским класификацијама (до 10-ог у месецу за 

претходни месец и доставља Управи за трезор) 
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• Извештаји у складу са Правилником о садржају и начин у финансијског  

извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и 

извршеним расходима и издацима јединице локалне самоуправе 

• Најмање два пута годишње информише Општинско веће у року од петнаест дана по 

истеку шестомесечног односно деветомесечноr периода о извршењу буџета а које 

општинско веће упућује Скупштини општине. 

• Остали финансијски извештаји. 

Члан 30. 

 Директни буџетски корисници дужни су да усагласе податке из својих пословних 

књига са подацима у главној књизи трезора. Такође усаглашавају  податке о извршењу 

буџета са подацима из завршних рачуна индиректних корисника. На основу овако 

усаглашених података, приступа се изради  извештаја  на основу кога се добијају подаци о 

укупно оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима, као и о 

наменском коришћењу буџетских средстава на нивоу директног буџетског корисника. 

 Одељењу за финансије и буџет, директни корисници буџетских средстава су дужни 

да доставе Образац 5 - Извештај о извршењу буџета, као и образложење уколико постоје 

одступања планираних и утрошених средстава за износе прекорачења за извештајни 

период. 

 Рок за достављање кварталних извештаја на Обрасцу 5 за индиректне кориснике 

буџетских средстава је 10 дана по истеку квартала, односно за директне кориснике 

буџетских средстава 15 дана по истеку квартала. 

 Директни буџетски корисници дужни су да обезбеде завршне извештаје о 

приходима и примањима и расходима и издацима претходне фискалне године својих 

индиректних корисника и да их најкасније до 31. марта доставе Одељењу за финансије и 

буџет ради израде консолидованог завршног рачуна буџета. 

Члан 31. 

 Одељење за финансије и буџет саставља консолидоване обрасце за завршни рачун 

за претходну годину и Одлуку о завршном рачуну, а све  то  према прописаном календару 

за подношење завршних рачуна: 

- до 28. фебруара - индиректни корисници буџетских средстава припремају завршне 

рачуне за претходну годину и подносе их Управи за трезор; 

- до 31. марта - директни корисници буџетских средстава контролишу и сравњују завршне 

рачуне индиреткних корисника буџетских средстава које се налазе у њиховој 

надлежности,  консолидују наведене извештаје и састављају консолидовани годишњи 

извештај, који подносе Одељењу за финансије и буџет; 

- до 15. маја Одељење за финансије и буџет саставља консолидовани завршни рачун 

буџета и подноси  га Општинском већу, који усваја Нацрт одлуке о завршном рачуну 

Општине; 

- до 1. јуна Општинско веће доставља скупштини Предлог одлуке о завршном рачуну 

буџета Општине; 

- до 15. јуна Одељење за финансије и буџет подноси Министарству финансија, Управи за 

трезор одлуку о завршном рачуну буџета усвојену од стране Скупштине општине. 
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 Рокови у овом календару представљају крајњи рок за подношење завршних рачуна 

и других аката. 

Члан 32. 

 Буџетски извршилац директног буџетског корисника  дужан  је  да  води 

евиденцију  података на начин прописан, овим упутством, као и да обезбеди да су ти 

подаци доступни на захтев надлежних одељења Општинске управе. 

 

VII  САДРЖАЈ И ВОЂЕЊЕ ГЛАВНЕ КЊИГЕ 

Главна књига 

 

Члан 33. 

 Главна књига садржи све трансакције и пословне догађаје, приходе и примања, 

расходе и издатке, стање и промене на имовини, обавезама и изворима финансирања. У 

Главној књизи води се посебна евиденција за сваког директног буџетског корисника. 

 

Члан 34. 

 У Главној књизи врши се дневно књижење извода преузимањем  од Управе  за 

трезор у електронском облику. 

Члан 35. 

 Главна   књига и  помоћне књиге директних и индиректних буџетских корисника  

воде  се  у  складу   са   Правилником  о   стандардима   класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 

Члан 36. 

 Ради усаглашавања књижења у Главној књизи врше се  исправке књижења на 

основу захтева који саджи потребне податке. 

 Подаци из главне књиге усаглашавају се са подацима из главне књиге коју води 

Управа за трезор. 

Члан 37. 

 Ово упутство ступа на снагу даном доношења. Саставни део овог упутства су 

обрасци: Образац ЗП, Образац ЗП КЈС, Образац ЗТ, Образац ЗСЈП, Образац ЗП-1, Образац 

ИК, Образац - Обавештење о  намери  преузимања  обавеза  корисника буџетских  

средстава,  Образац  -  Захтев   за   преузимање   обавеза   по   основу капиталних издатака 

корисника буџетских средстава у складу са чланом 54. став Закона о буџетском систему и 

Образац - Преузете, а неизвршене обавезе из претходне године корисника буџетских 

средстава. 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ  

Број: IV-400-25/20 

Нова Црња, 25.11.2020.године   

 

Руководилац Одељења за финансије и буџет 

Клара Салма 
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Број налога: _________________________________                                                Позив на број:_________________________________________________                               ОБРАЗАЦ  - ЗП 

____________________________________ 
(назив директног буџетског корисника)                                                   ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
                                                                                              ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ     

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПО ДОКУМЕНТУ : ____________________ 
            (назив документа) 

1.Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Нова Црња за ___________ годину Раздео ______ Глава______ Програм__________________________________, Програмска активност или 
Пројекат_____________________________________Функционална класификација____________Број и назив позиције________________________________ захтевамо исплату средстава у 

укупном износу од  _____________________ динара. 

 
 

 

Основ плаћања  

       Текући рачун 

          корисника 

Шифра  

Извор  

финансирања 

        

      Износ 

 

Број и датум 

документа 
 

Корисник 

Функционална 

класификација 

Економска  

шифра (6 места) 
 

              Напомена 

             1                                      2                       3               4               5             6             7                              8 

        

Укупно:        

_______________________   м.п.                                                                                                               ____________________________    

    (датум)                                                                                              КОРИСНИК БУЏЕТА                      

2.Потврђујем да је плаћање по овом захтеву у складу са Одлуком о буџету општине Нова Црња за _____________ годину и да су књиговодствена  

докуметна на основу којих се врши исплата  потпуна, истинита, рачунски тачна и законита. 

_______________________                                                                                Одговорно лице за оверавање                                    Одговорно лице за одобравање 

           (датум)                                                    м.п.                                          ___________________________                                ____________________________ 

 

 

3.Да је захтев исправан и у складу са Одлуком о буџету општине Нова Црња за _________годину потврђује и оверава Одељење за финансије и буџет 
_________________________                                                                           Одговорно лице за оверавање                                    Одговорно лице за одобравање 

             (датум)                                                  м.п.                                          ___________________________                                ______________________________ 

 

а) Налогом за пренос               Број налога и датум плаћања  

б) У готовом (налог за исплату)   ликвидатор рачунополагач 

ц)             Електронски плаћено     
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    Страна     589 

Број захтева: _________________________________                                                Позив на број:_________________________________________________                               ОБРАЗАЦ  - ЗП КЈС 
(уписује корисник буџетских средстав) 

Општинска управа општине Нова Црња                             

(назив директног буџетског корисника)                           _________________________________________________                                      _______________________________________________ 

                                                                                                              (Назив корисника буџетских средстава)                                      (Рачун корисника буџетских средстава)                    
                                                          ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
                                                                                              ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ     

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПО ДОКУМЕНТУ : ____________________ 
           (назив документа) 
 

1.Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Нова Црња за ___________ годину Раздео ______Глава________ Програм__________________________________, Програмска активност 
или Пројекат_____________________________________Функционална класификација____________Број и назив позиције________________________________ захтевамо исплату средстава у 

укупном износу од  _____________________ динара и то: 

 

Редни број Број позиције 

 

Економска 

класификација 

(на 6. нивоу) 

      Опис позиције Функционална  

класификација 
Извор  

финансирања 
        

      Износ 

 

              Напомена 

            1                       2                 3                    4                   5                6                7                                8 

        

        

Укупно:        

______________________   м.п.                                                                                                               ____________________________    

    (датум)                                                                                              КОРИСНИК БУЏЕТА                      

2.Потврђујем да је плаћање по овом захтеву у складу са Одлуком о буџету општине Нова Црња за _____________ годину и да су књиговодствена  
докуметна на основу којих се врши исплата  потпуна, истинита, рачунски тачна и законита. 

_______________________                                                                                Одговорно лице за оверавање                                    Одговорно лице за одобравање 

           (датум)                                                    м.п.                                          ___________________________                                ____________________________ 

 

3.Да је захтев исправан и у складу са Одлуком о буџету општине Нова Црња за _________годину потврђује и оверава Одељење за финансије и буџет 
_________________________                                                                           Одговорно лице за оверавање                                    Одговорно лице за одобравање 

             (датум)                                                  м.п.                                          ___________________________                                ______________________________ 
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Број захтева: _________________________________                                                Позив на број:_________________________________________________                               ОБРАЗАЦ  - ЗТ 
(уписује корисник буџетских средстав) 

___________________________________ 

 (назив корисника буџетских средстава)                                                                                                                                   _______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                              (Рачун корисника буџетских средстава)                    
                                                          ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
                                                                                              ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ     

ЗАХТЕВ ЗА ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА : ____________________ 
 (назив документа) 
 

1.Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Нова Црња за ___________ годину Раздео ______Глава________ Програм__________________________________, Програмска активност 
или Пројекат_____________________________________Функционална класификација____________Број и назив позиције________________________________ захтевамо трансфер средстава у 

укупном износу од  _____________________ динара и то: 

 

Редни број Број позиције 

 

Економска 

класификација 

(на 6. нивоу) 

      Опис позиције Функционална  

класификација 
Извор  

финансирања 
        

      Износ 

 

              Напомена 

             1                        2                     3                          4                    5                 6               7                                 8 

        

        

        

Укупно:        

_______________________   м.п.                                                                                                               ____________________________    

    (датум)                                                                                              КОРИСНИК БУЏЕТА                      
 

 

 

 

 

2.Потврђујем да је плаћање по овом захтеву у складу са Одлуком о буџету општине Нова Црња за _____________ годину и да су књиговодствена  
докуметна на основу којих се врши исплата  потпуна, истинита, рачунски тачна и законита. 

_______________________                                                                                Одговорно лице за оверавање                                    Одговорно лице за одобравање 

           (датум)                                                    м.п.                                          ___________________________                                ____________________________ 

 

 

3.Да је захтев исправан и у складу са Одлуком о буџету општине Нова Црња за _________годину потврђује и оверава Одељење за финансије и буџет 
_________________________                                                                           Одговорно лице за оверавање                                    Одговорно лице за одобравање 

             (датум)                                                  м.п.                                          ___________________________                                ______________________________ 
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Страна  591 

        Број захтева:______________             Назив буџетског корисника:____________________________                ОБРАЗАЦ  ЗП-1 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА, ДОДАТАКА И НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

ЗА __________________________________ 

(месец, година) 

Раздео Глава 
Извор 

финансирања 
Подекономска 
класификација 

Функционална 
класификација 

     

Позиција 
Економска класификација 

Износ 
Позив на број 

(уписује сектор за трезор) Конто Назив 

1 2 3 4 5 

 

* ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 411111 Плате на основу цене рада   

 411112 Додатак за рад дужи од пуног радног времена   

 411113 Додатак за рад на дан државног и верског празника   

 411114 Додатак за рад ноћу   

 411115 Додатак за време проведено на раду (минули рад)   

 411116 Теренски додатак   

 411117 Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 

дана услед болести 

  

 411118 Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан 
празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног 
одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа 

  

 411119 Остали додаци и накнаде запосленима   

 411121 Плате приправника које плаћа послодавац   

 411122 Плате приправника које плаћа Национална служба за 
запошљавање 

  

 411131 Плате привремено запослених   

 411141 Плате по основу судских пресуда   

 411151 Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи 
одмор 

  

 411159 Остале накнаде штете запосленом   

 411191 Остале исплате зарада за специјалне задатке и пројекте   

 

** СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

 412111 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање   

 412112 Допринос за добровољно пензијско и инвалидско осигурање   

 412113 Допринос за ПИО - за радни стаж који се рачуна са увећаним 
доприносом 

  

 412211 Допринос за здравствено осигурање   

 412221 Допринос за добровољно здравствено осигурање   

 412311 Допринос за незапосленост   

 

*** ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА 

 414111 Породиљско боловање   

 414121 Боловање преко 30 дана   

 414131 Инвалидност рада ** степена   

 
Одговорно лице 

директног корисника 

 

  
Датум исплате 

  
Одговорно лице у трезору 

М.П.  (уписује служба рачуноводства)  М.П. 
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Страна  592 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СВС/ЈЛС

Назив корисника јавних средстава који враћа средства 

Седиште Адреса

ПИБ МБ ЈББК

Назив  директног корисника буџетских средстава који је пренео средства ЈББК

Раздео/глава функција програм

Спецификација враћених буџетских средстава:

Напомена: у колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу (без ознаке 49).

Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.

Име и презиме одговорног лица

Број:

МП

Место и датум:

Економска 

класификација
Број позиције и опис Износ

1 2 3

УКУПНО: 0.00



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  593 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  594 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  595 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  596 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  597 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  598 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  599 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  600 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  601 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  602 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  603 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  604 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  605 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  606 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  607 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  608 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  609 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  610 

 



                Број  33   30.11.2020. „Службени лист општине Нова Црња “ 
 

 
 

Страна  611 

Садржај.................................................................................................................................................страна 

 

-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ- 

 

97.Закључак о доношењу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Нова Црња ..................................................................................................539 

98.Одлука о остваривању права на додатну подршку ученицима средње школе на територији 

општине Нова Црња.....................................................................................................................................540 

99.Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Нова Црња...........................541 

100.Одлука о висини стопе пореза на имовину општине Нова Црња ...................................................542 

101.Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину 

Општине Нова Црња -кп. 2383/1 , к.о. Нова Црња-..................................................................................544 

102. Закључак о давању  сагласности ЈКП „8.август“ Српска Црња ,на предлог Надзорног одбора број 

II-11-002/2020 од 17.11.2020.године о смањењу основног капитала......................................................546 

103.Решења о именовању чланова школског одбора ОШ „Петефи Шандор“  Нова Црња из реда 

локалне самоуправе......................................................................................................................................547 

104.Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора Средње школе „Ђура Јакшић“  

Српска Црња из реда локалне самоуправе ...............................................................................................548 

 

-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ- 

 

105. Стратегија управљања ризицима општине Нова Црња....................................................................549 

106. Правилник о финансијском управљању и контроли........................................................................559 

107. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна,односно других рачуна консолидованог 

рачуна трезора општине Нова Црња и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника 

буџета....................................................................................................................... .....................................562 

 

-НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ- 

 

108. Правилник о попису имовине и обавеза............................................................................................565 

 

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ-  

 

109. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Нова Црња 

на рачун извршења буџета општине Нова Црња......................................................................................569 

110. Упутство о раду трезора општине Нова Црња..................................................................................571 

Прилози 

-Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

општину Нова Црња............................................................................................................................. ........593 

-Решење Министра привреде,шумарства и водопривреде о давању сагласности на програм.............609 

 

Службени лист општине Нова Црња” 

издаје и штампа орган управе општине Нова Црња,  

23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

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

Жиро рачун број ; 840-494845-81 

/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/. 
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