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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Г одина XXVI______ Нова Црња______ 15.06.2017. године_____ Број: 11

65.На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 
129/07) и чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-исправка 108/13 и 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16), и чл.15 
Статута општине Нова Црња („Службени лист општине", бр.9/2008), а на предлог Општинског већа 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Нова Црња, на седници одржаној 15.06.2017. године, донела је

О Д Л У К У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА за 2016. годину

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета општине Нова Црња за

2016. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у хиљадама динара, и то:
I. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства (буџетска 

средства и средства из осталих извора)...............................................  395.815
II. Укупно извршени текући расходи и издаци (буџетска

средства и средства из осталих извора)............................................... 367.725
III. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака 28.090

Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу 

од 453.677 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 453.677 хиљаде динара.

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) 

утврђени су буџетски - дефицит и кориговани - вишак прихода -суфицит на нивоу свих извора 
финансирања:

1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине 350.580
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 355.195
3. Мањак прихода -  буџетски дефицит (ред. бр. 1 -  ред. бр. 2) 4.615
Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања -  буџетски дефицит:
-  део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за 

покриће расхода и издатака текуће године
21.235

-  део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године
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-  износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 24.000
-  износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
-  утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за 
отплату обавеза по кредитима

12.530

-  утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за 
набавку финансијске имовине

-

4. Кориговани вишак прихода и примања -  суфицит 28.090
Вишак прихода и примања -  суфицит за пренос у наредну годину
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 28.090
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину

Остварени вишак прихода и примања 
динара преноси се у наредну годину.

суфицит из става 1. овог члана, у износу од 28.090 хиљада

Члан 4.
Буџетски суфицит (дефицит), и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

Економска
класификација Планирано Остварено - 

Извршено
1 2 3 4

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 451.669 374.580
Текући приходи: 7 427.669 350.503
1. Порески приходи 71 203.322 169.568
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 91.790 87.081
1.2. Порез на добра и услуге 714 7.500 8.451
1.3. Остали порески приходи 712+713+716+719 104.032 74.026
2. Непорески приходи, од чега: 74 35.309 39.686
-  наплаћене камате 7411
-  накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 7415 28.783 28.766
-  приходи од давања у закуп 7421 1.100 6.050
-  општинске административне таксе 7422 100 159
-  накнада за уређивање грађевинског земљишта 7422
-  приходи које својом делатношћу остварују органи и огранизације 
општине 7423 1.500 1.221

-  приходи од новчаних казни за прекршаје 743 2.000 1.975
-  текући добровољни трансфери 7441 100 66
-  капитални добровољни трансфери 7442 126 126
-  мешовити неодређени приходи 745 1.600 1.323
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 
године 772

4. Донације 731+732
5. Трансфери 733 189.038 141.246
Примања од продаје нефинанисјске имовине 8 77
Сопствени приходи буџетских корисника
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 458.959 355.195
Текући расходи: 4 378.955 307.800
1. Расходи за запослене 41 47.035 47.723
2. Коришћење услуга и роба 42 216.158 155.869
2а. Амортизација 43
3. Отплата камата 44 1.596 1.573
4. Субвенције 45 1
5. Издаци за социјалну заштиту 47 40.435 34.567
6. Остали расходи 48+49 25.488 21.722
7. Текући трансфери и дотације 4631+4651+4641 49.731 46.346
8. Капитални трансфери и дотације 4632+4642
Издаци за нефинансијску имовину 5 80.004 47.395
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (1-11) (7+8) -  (4+5) 0 4.615
IV. Издаци за набавку финансијске имовине 62
V. Отплата главнице 61 13.000 12.530
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 13.000 12.530
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и 
пословним банкама 6113 + 6114 13.000 12.530

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+ 6112 + 6115 
+ 6116 + 6117 + 
6118 + 6119

2. Отплата главнице страним кредиторима 612
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Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (Ш-М^)
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
VI. Примања по основу продаје финансијске имовине 92
VII. Примања од задуживања 91
1. Примања од домаћих задуживања 911
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних 
банака 9113 + 9114 24.000 24.000

1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111 + 9112 + 9115 
+ 9116 + 9117 + 
9118 + 9119

2. Примања од иностраног задуживања 912
VIII. Пренета неутрошена средства из ранијих година 321311 21.779 21.235
IX. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (№ ^) 13.000 12.530

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу 
продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске 
имовине, утврђује се у износу од 4.615 хиљада динара.

Укупни фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу 
отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке 
финансијске имовине, утврђен је у износу од 11.470 хиљада динара.

Буџетски суфицит у износу од 4.615 хиљада динара коригован је за отплату главнице по кредитима у 
износу од 12.530 хиљада динара и износи 6.855 хиљада динара.

Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. 

Године (Образац 3) утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 24.077 динара и 
укупни издаци у износу од 59.925 хиљада динара.

Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац

4), утврђени су укупни новчани приливи од 374.580 хиљада динара, и укупни новчани одливи од 367.725 
хиљада динара. Салдо готовине на дан 31.12.2016. године износи 28.090 хиљада динара.

Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), 

утврђена је укупна разлика од 6.855 хиљада динара, између укупних текућих прихода и примања и укупних 
расхода и издатака буџета по свим изворима финансирања.

Члан 8.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине у укупном износу од 

376.312 хиљада динара према економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

Економска
класификација Врста прихода План Остварење

%
Остварења

/
План

Разлика

1 2 3 4 5 6

711 Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке 91.790 87.081 94,87

711110 -  порез на зараде 55.000 59.258 107,74

711120 -  порез на приходе од самосталних 
делатности 6.000 3.468 57,80

711143 -  порез на приходе од непокретности

711145 -Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари 200 101 50,50

711146 -  порез на приходе од пољопривреде 
и шумарства 11 -

711147 -  порез на земљиште

711161 -  порез на приходе од осигурања 
лица

711180 -  самодопринос 22.000 15.832 71,96
711190 -  порез на друге приходе 8.590 8.411 97,92

713 Порез на имовину 101.532 71.819 69,75
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1 1 2 3 4 5 6

713120 | -  порез на имовину 78.332 48.638 62,09
713310 -  порез на наслеђе и поклон 1.200 1.007 83,92
713420 -  порез на капиталне трансакције 22.000 22.174 100,79

714 Порез на добра и услуге 7.500 8.451 112,68

714431 -  комунална такса на коришћење 
рекламних паноа 20

714513
-  комунална такса за држање 
моторних возила и накнада за 
моторна возила и тракторе

3.000 3.281 109,37

715522 - порез на употребу пловних објеката

714562 -  посебна накнада за заштиту и 
унапређивање животне средине 4.500 5.150 114,44

716 Други порези 2.500 2.217 88,68

716111
-  комунална такса за истицање 
фирме
на пословном простору

2.500 2.217 88,68

733 Трансфери од других нивоа власти 
(грантови) 189.038 141.246 74,72

733150 -  текући трансфери од других нивоа 
власти у корист општине 126.914 126.511 99,68

733252 -  капитални трансфери од других 
нивоа власти 62.124 14.735 23,72

741 Приходи од имовине 28.783 28.766 74,72

741150
-  камате на средства 
консолидованог рачуна трезора 
општине

741510 -  накнада за коришћење природних 
добара 4.350 4.300 98,85

741520 -  средства од давања у закуп 
пољопривредног земљишта 24.313 24.345 100,13

741534 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта и комунална такса 120 121 100,83

742 Приходи од продаје добара и услуга 2.700 7.430 275,19

742150

-  приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у државној својини 
које кориснте општине и индиректни 
корисници њиховог буџета

1.100 6.050 550,00

742251 -  општинске административне таксе 100 159 159

742253 -  накнада за уређивање 
грађевинског земљишта 115 -

742351
-  приходи које својом делатношћу 
остваре органи и организације 
општине

1.500 1.221 81,40

743 Новчане казне и одузета имовинска 
корист 2.000 1.978 98,90

743351

-  приходи од новчаних казни 
изречених у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом 
скупштине општине, као и одузета 
имовинска корист у том поступку

2.000 1.978 98,90

744 Добровољни транс. од физичких и 
правнихлица 226 192 84,96

744151 -Текући добровољни трансфери 100 66 66,00
744251 -Капитални добровољни трансфери 126 126 100,00

745 Мешовити и неодређени приходи 1.600 1.323 82,69

745150 -  мешовити и неодређени приходи у 
корист општине 1.600 1.323 82,69

811 Примања од продаје непокретности 77
811100 - Примања од продаје непокретности 77

911 Примања од домаћих задуживања 24.000 24.000 100,00
911400 -Примања од задуживања од 24.000 24.000 100,00
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1 2 3 4 5 6

пословних банака
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 451.669 374.580 82,93

Члан 9.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у 

следећ им износима, и то:_________________________________________________________________
Економ-

ска
класифи-
кација

О П И С План Извршење
%

Извршено
/план

Разлика

1 2 3 4 5 6
41 Расходи за запослене 47.035 47.723 101,46

411 Плате, додаци и накнаде запослених 37.464 38.166 101,87
412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.707 6.846 101,31
413 Накнаде у натури 82 41 51,85
414 Социјална давања запосленима 554 553 99,81
415 Накнада за запослене 2.053 1.978 96,34
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 175 139 79,42
417 Посланички додатак
418 Судијски додатак
42 Коришћење услуга и роба 216.158 155.869 72,10

421 Стални трошкови 38.726 33.771 87,20
422 Трошкови путовања 261 151 57,85
423 Услуге по уговору 105.876 90.481 85,45
424 Специјализоване услуге 43.515 11.194 25,73
425 Текуће поправке и одржавање 11.856 9.834 82,97
426 Материјал 15.924 10.438 65,54
44 Отплата камата 1.596 1.573 67,59

441 Отплате домаћих камата 1.287 870 67,59
444 Пратећи трошкови задуживања 309 703 227,50
45 Субвенције 1

451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 1

46 Донације, дотације и трансфери 49.731 46.346 93,19
463 Трансфери осталим нивоима власти 37.492 35.626 95,02
464 Дотације организ. обавезног соц .осигурања 7.270 5.852 80,49
465 Остале донације, дотације и трансфери 4.969 4.868 97,96
47 Социјално осигурање и социјална заштита 40.435 34.567 85,48

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 40.435 34.567 85,48
48 Остали раходи 23.999 21.722 90,51

481 Дотације невладиним организацијама 21.581 19.893 92,17
482 Порези, обавезне таксе и казне 316 125 39,55
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.100 707 64,27

484 Накнада штете за повреде или штете настале 
услед елементарних непогода 1 -

485 Накнад. Штете за повреде или штету нанету од 
стране државног органа 1.001 997 99,60

49 Резерве 1.489 -
499 Средства резерве 1.489 -
51 Основна средства 80.003 47.395 59,24

511 Зграде и грађевински објекти 68.181 38.767 56,85
512 Машине и опрема 10.114 7.093 70,13
513 Остале некретнине и опрема 175 159 90,85
515 Нематеријална имовина 1.533 1.376 89,75
54 Природна имовина 1

541 Земљиште 1
61 Отплата главнице 13.000 12.530 96,38

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 13.000 12.530 96,38
62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 473.448 367.725 77,66
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I. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Преглед текућих расхода и издатака по организационој, функционалној, економској класификацији и 
извору финансирања за период 1.1 - 31.12. 2016. године.___________________________________
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%
Изврше
но/план

Разлика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 СКУПШТИ НА ОПШТИНЕ

110 Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови

1 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених

1.734 1.730 99,76

2 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

310 309 99,67

3 423 Накн. Одборника чланова већа 
и ангажована лица

12.404 12.376 99,77

4 465 Остале дотације и трансфери 370 365 98,64
5 481 Дотације политичким 

странкама и финансирање 
политичке кампање

297 297 100

Извори финансирања за 
функцију 110:

01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 110:
Извори финансирања за 
раздео 1:

01 Приходи из буџета
Укупно за раздео 1: 15.115 15.077 99,74

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

111 Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови

6 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених

3.969 3.939 99,24

7 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

710 705 99,29

8 415 Накнаде трошкова превоза за 
запослене

9 422 Трошкови путовања(дневнице 10 8 80,00
10 423 Услуге по уговору - 

репрезентација
5.607 5.605 99,96

11 423 Услуге по уговоре -  накнаде 
чланова општинског већа

2.200 2.125 96,59

12 426 Трошкови горива
13 465 Остале дотације и трансфери 527 521 98,86

Извори финансирања за 
функцију 110:

01 Приходи из буџета
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Укупно за функцију 111: 13.023 12.903 99,07
150 Опште јавне услуге - 

истраживање и развој
14 423 Услуге по уговору 200
15 426 Материјал 50 50 100,00
16 512 Машине и опрема 50 50 100,00

Извори финансирања за 
функцију 150:

01 Приходи из буџета 300 100 33,33
Укупно за функцију 150: 300 100 33,33

840 Програм националних мањина
17 423 Услуге по уговору 1
18 426 Материјал 1
19 512 Машине и опрема 1

Извори финансирања за 
функцију 840:

01 Приходи из буџета 3
Укупно за функцију 840: 3

111 Општинске манифестације
20 423 Услуге по уговору 600 551 91,83
21 424 Специјализоване услуге 100 80 80,00

Извори финансирања за 
функцију 111:

01 Приходи из буџета 700 631 90,14
Укупно за функцију 111: 700 631 90,14

110 Штаб за ванредне ситуације
22 421 Стални трошкови 1
23 423 Услуге по уговору 14 12 85,71
24 424 Специјализоване услуге 1
25 426 Материјал 50 21 42,00
26 472 Дотације невладиним 

организацијама
1

27 481 Накнада штете услед 
елементарних непогода

508 508 100,00

28 484 Накнада штете услед 
елементарних непогода

1

29 512 Машине и опрема 3
Извори финансирања за 
функцију 110:

01 Приходи из буџета 579 541 93,43
Укупно за функцију 110: 579 541 93,43
Извори финансирања за 
раздео 2:

01 Приходи из буџета 14.605 14.175 97,06
Укупно за раздео 2: 14.605 14.175 97,06

3
3.1. 130

ОПШТИНСКА УПРАВА 
Опште услуге

30 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених

24.466 25.054 102,40

31 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

4.379 4.485 102,42

32 413 Накнаде у натури 80 41 51,25
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33 414 Социјална давања 
запосленима-отпремнина

554 553 99,81

34 415 Трошкови превоза-готовина 2.050 1.978 96,48
35 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи-јубиларне 
награде

175 139 79,42

36 421 Стални трошкови (Накнаде УТ, 
Ел енергија, плин, комуналија, 
осигурање, комуналне услуге)

13.153 12.387 94,17

37 422 Трошкови службеног 
путовања(дневнице)

200 124 62

38 423 Услуге по уговору 20.856 20.569 98,62
39 424 Специјализоване услуге:

-  Накнада за одводњавање
-  мртвозорство

2.900 2.521 87,27

40 425 Текуће одржавање опреме и 
објеката

6.223 5.923 95,17

41 426 Материјал и гориво 5.601 5.364 95,76
42 444 Пратећи трошкови задуживања 210 202 96,19

43 465 Остале дотације и трансфери 3.249 3.245 99,87

44 482 Порези, обавезне таксе, казне 
и пенали

250 118 47,20

45 483 Новчане казне по решењу 
судова

1.000 624 62,40

46 485 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стран.

881 881 100,00

47 511 Зграде и грађевински објекти 1.000 973 97,30
48 512 Машине и опрема 3.388 3.387 99,97
49 515 Нематеријална имовина 1.320 1.175 89,01
50 540 Продаја нефинасијске имовине 1

Извори финансирања за 
функцију 130:

01 Приходи из буџета 91.936 89.743 97,61
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година
Укупно за функцију 130: 91.936 89.743 97,61

4 4.1. ТРАНСАКЦИЈА ЈАВНОГ ДУГА
170 Трансакција јавног дуга

51 441 Отплата домаћих камата 1.287 870 67,59
52 444 Пратећи трошкови задуживања 10 416 4.160,

00
53 611 Отплата главнице домаћим 

кредиторима
13.000 12.530 96,38

01
Извори финансирања за 
функцију 170:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 170: 14.297 13.816 96,64

112 Резерве
54 49911 Стална резерва 1.489
55 49912 Текућа резерва
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Извори финансирања за 
функцију 112:

01 Приходи из буџета 1.489
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
Укупно за функцију 112: 1.489
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

070 Социјална заштита
56 472 Накнада социјално угроженом 

становништву
40.434 34.525 85,38

Извори финансирања за 
функцију 070:

01 Приходи из буџета 34.584 28.761 83,16
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
3.950 3.864 97,82

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

1.900 1.900 100,00

Укупно за функцију 070: 40.434 34.525 85,38
090 Активности црвеног крста

57 481 Дотације невладиним 
организацијама

950 796 88,44

Извори финансирања за 
функцију 090:

01 Приходи из буџета 950 796 88,44
Укупно за функцију 090: 950 796 88,44

810 Услуге рекреације и спорта
58 423 Услуге по уговору 300 300 100,00
59 426 Материјал 610 608 99,67
60 481 Дотације невладиним 

организацијама
7.415 7.237 98,08

Извори финансирања за 
функцију 810:

01 Приходи из буџета 8.325 8.145 97,83
Укупно за функцију 810: 8.325 8.145 97,83

620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
61 485 Накнада штете нанете од 

стране државних органа
120 116 96,66

62 511 Зграде и грађевински објекти 58.030 29.804 51,35
63 512 Машине и опрема 3.510 3.170 90,31

Извор финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 21.240 10.559 49,71
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
32.603 14.714 45,13

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

7.817 7.817 100

Укупно за функцију 620: 61.660 33.090 53,66
510 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

64 421 Стални трошкови -  одржавање 
депонија и чишћење пословних 
просторија

10.900 9.489 87,05

65 423 Услуге по уговору -  
зоохигијена, ванлинијски 
превоз

11.571 12.026 103,93

Извори финансирања за 
функцију 510:
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01 Приходи из буџета 22.471 21.514 95,74
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година
Укупно за функцију 510: 22.471 21.514 95,74

411 ЛОКАЛНО АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗАПОШЉАВАЊА

66 423 Уговорене услуге -  стручна 
пракса

1

Извори финансирања за 
функцију 411:

01 Приходи из буџета 1
07 Донације од осталих ниовоа 

власти
13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година
Укупно за функцију 411: 1
ЗАКУП ЗЕМЉИШТА

421 Средства закупа земљишта
67 423 Услуге по уговору 24.000 14.319 59,66
68 424 Специјализоване услуге 32.269 5.022 15,56
69 426 Материјал 3.500
70 451 Капиталне субвенције за 

водопривреду
1

71 512 Опрема 2.200
Извори финансирања за 
функцију 421:

01 Приходи из буџета 24.315 11.186 46,00
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
29.500

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

8.155 8.155 100,00

Укупно за функцију 421: 61.970 19.341 31,21
160 Опште јавне услуге 

некласификоцване на другом 
месту -  удружења грађања

72 481 Дотације невладиним 
организацијама

2.848 2.743 96,31

Извори финансирања за 
функцију 160:

01 Приходи из буџета 2.848 2.743 96,31
Укупно за функцију 160: 2.848 2.743 96,31

840 Верске и остале услуге 
заједнице

73 481 Дотације невладинимо 
огра н иза ција ма-цркве

995 1.009 101,40

Извори финансирања за 
функцију 840:

01 Приходи из буџета 995 1.009 101,40
Укупно за функцију 840: 995 1.009 101,40
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160 Дотације месним заједницама
74 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених
3.362 3.683 109,54
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75 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

602 662 109,96

76 421 Стални трошкови 14.191 13.273 93,53
77 422 Трошкови путовања 1
78 423 Услуге по уговору 10.703 9.850 92,03
79 424 Специјализоване услуге 2.365 242 10,23
80 425 Текуће одржавање објеката 5.570 4.377 78,58
81 426 Материјал 5.062 3.974 78,50
82 465 Остале дотације и трансфери 314 276 87,89
83 481 Дотације осталих удружења 

грађана
6.380 5.467 85,68

84 482 Порези и обавезне таксе 26 5 19,23
85 483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова
20 10 50,00

86 511 Зграде и грађевински објекти 1.688 574 34,00
87 512 Машине и опрема 395 468 118,48

Извори финансирања за 
функцију 160:

01 Приходи из буџета 50.579 42.757 84,53
04 Сопствени приходи
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година
167 167 100,00

Укупно за функцију 160: 50.746 42.924 84,58
5 5.1. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912 Основно образовање
88 463 О.Ш. Александрово 5.090 5.244 103,22
89 463 О.Ш. Нова Црња 5.600 5.383 96,12
90 463 О.Ш. Војвода Степа 4.262 3.906 91,64
91 463 О.Ш. Српска Црња 7.000 7.777 111,10
92 463 О.Ш. Радојево 4.200 4.134 98,42

Извори финансирања за 
функцију 912:

01 Приходи из буџета 28.363 27.416 96,66
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
Укупно за функцију 912: 28.363 27.416 96,66

7 7.1. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
920 Средње образовање

93 463 Средње образовање 4.000 3.907 97,67
Извори финансирања за 
функцију 920:

01 Приходи из буџета 4.000 3.907 97,67
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
Укупно за функцију 920: 4.000 3.907 97,67

9 9.1. КУЛТУРА
820 Установе културе

94 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених

3.725 3.560 95,51

95 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

667 647 97,00

96 413 Накнаде у натури 2
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97 415 Накнаде трошкова за 
запослене

3

98 421 Стални трошкови 400 365 91,25
99 422 Трошкови путовања 50 29 58,00

100 423 Услуге по уговору 1.483 1.336 90,08
101 424 Специјализоване услуге 1.680 1.527 90,89
102 425 Текуће одржавање објеката 63 55 87,30
103 426 Материјал 450 373 82,88
104 444 Пратећи трошкови задуживања 4 4 100,00
105 465 Остале донације и трансфери 510 459 90,00
106 512 Опрема 200 71 35,50
107 515 Набавка књига 321 228 71,02

Извори финансирања за 
функцију 820:

01 Приходи из буџета 9.339 8.433 90,29
04 Сопствени приходи
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
221 221 100

13 Нераспоређени приходи из 
претходне године
Укупно за функцију 820: 9.560 8.654 90,52

860 Рекреација култура и вере 
некласификоване на другом 
месту

108 421 Стални трошкови 80
109 481 Дотације невладиним 

организа ција ма-КУДови
2.188 1.780 81,35

Извори финансирања за 
функцију 860:

01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 860: 2.268 1.780 78,48

11 11.1. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Центар за социјални рад

090 Социјална помоћ угроженом 
становништву
некласификоване на другом 
месту

110 463 Дотација центру за социјалну 
заштиту Нова Црња

7.340 5.275 71,85

Извори финансирања за 
функцију 090:

01 Приходи из буџета 4.089 3.519 86,06
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
1.870 374 20,00

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

1.381 1.381 100,00

ЗДРАВСТВО
740 Услуге јавног здравства

111 464 Дотације организацијама 
обавезног здравственог 
осигурања

7.270 5.852 80,49

Извори финансирања за 
функцију 740:

01 Приходи из буџета 7.270 5.852 80,49
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
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Укупно за функцију 740: 7.270 5.582 80,49
13 13.1. Буџетски фонд за заштиту 

животне средине
550 Заштита животне средине

112 423 Услуге по уговору 2.152 1.951 90,65
113 424 Специјализоване услуге 2.200 454 20,63
114 426 Материјал 600
115 511 Пројектно техничка докум.за 

трасфер станицу
1.900

Извори финансирања за 
функцију 550:

01 Приходи из буџета 4.500 53 1,17
13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година
2.352 2.352 100,00

Укупно за функцију 550: 6.852 2.405 35,09
14 14.1. ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ

451 Фонд за локалне путеве
116 423 Услуге по уговору 4.362 1.412 32,37
117 424 Услуге зимског и летњег 

одржавања путева
2.000 183 9,15

118 511 Зграде и грађевински објекти и 
нафтна рента

3.350

Извори финансирања за 
функцију 451:

01 Приходи из буџета 9.712 1.595 16,42
07 Трансфери од осталих нивоа 

власти
13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година
Укупно за функцију 451: 9.712 1.595 16,42

20 20.1. Канцеларија за ЛЕР
620 Канцеларија за ЛЕР

119 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених 205 202 98,53

120 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 38 36 94,73

121 421 Стални трошкови 2
122 444 Трошкови камата 85 84 98,82

123 483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 80 73 91,25

Извори финансирања за 
функцију 620:

01 Приходи из буџета 410 395 96,34
Укупно за функцију 620: 410 395 96,34
Извори финансирања за 
раздео 3:

01 П риходи из буџета 357.230 299.450 83,83

07 Трансфери од осталих нивоа 
власти 66.274 18.799 28,37

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 20.224 20.224 100

Укупно за раздео 3: 443.728 338.473 76,28
УКУПНИ РАСХОДИ: 473.448 367.725 77,66

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ



Члан 11.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну општине су обрасци:
1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године (Образац 1),
2. Биланс прихода и расхода у периоду 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 2),
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 1.1.2016. до 31.12.2016. године 

(Образац 3),
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 4) и
5. Извештај о извршењу буџета (образац 5),
на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи.

Извештаји о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1.2016. до
31.12.2016.године, Извештај о примљеним донацијама и кредитима су саставни део ове Одлуке, као и 
Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.1.2016. до
31.12.2016. саставни је део ове одлуке.

Одлука не садржи Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1.1.2016. до
31.12.2016., који ћемо накнадно доставити након извршене ревизије.

Члан 12.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Нова Црња доставити Управи за трезор, најкасније до 15. 

јуна 2017. године.

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова 

Црња".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: N-06-16/17-1
Датум: 15.06 .2017.
Нова Црња

ПРЕДСЕДНИК СО 
Даница Стричевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БР0Ј:11-06-16/17-2
ДАНА: 15.06.2017. године
Н О В А Ц Р Њ А
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66.На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009 , 73/10 , 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16), и члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др. закон), и члана 41. Статута 
општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 9/08, 16/12 и 16/15) и Одлуке о буџету општине 
Нова Црња за 2017. годину (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 21/2016) а на предлог Општинског већа, 
Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана 15.06.2017. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2017. годину

Члан 1.

Одлука о буџету општине Нова Црња за 2017. годину, која је донета на седници Скупштине Нова Црња
21.12.2016. године, мења се члан 1 и гласи:

Пренета новчана средства по завршном рачуну за 2016. годину износе 26.911.842,00 динара.
Укупни приходи буџета општине Нова Црња за 2017. годину износили су 319.799.639,00 динара. Након 
пренетих средстава из 2016. године и повећања прихода на основу повећања текућих трансфера од 
Републике Србије и АП Војводине и повећања остварења сопствених прихода укупна средства буџета 
сада износе 483.989.828,00 динара.

Члан 2.

У плану прихода буџета за 2017. годину мења се члан 7. у следећој позицији:

- Порез на зараде 711110, утврђује се износ од 53.000.000,00 динара уместо досадашњег износа 
од 51.000.000,00 динара.

- Порез на приход од самосталне делатности 711120, утврђује се износ од 7.000.000,00 динара 
уместо досадашњег износа од 4.000.000,00 динара.

- Порез на приход од имовине 711140, утврђује се износ од 1.600.000,00 динара уместо 
досадашњег износа од 200.000,00 динара.

- Самодопринос 711180, утврђује се износ од 16.000.000,00 динара уместо досадашњег износа од
15.000.000.00 динара.

- Порез на друге приходе 711190, утврђује се износ од 10.000.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 8.000.000,00 динара.

- Општинске и градске накнаде 714560, утврђује се износ од 4.000.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 4.500.000,00 динара.

- Комунална такса на фирму 716111, утврђује се износ од 3.000.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 2.500.000,00 динара.

- Ненаменски трансфер од Републике у корист општине 733151, утврђује се износ од
10.000.000.00 динара.

- Текући наменски трансфери од републике 733154, утврђује се износ од 5.260.000,00 динара, 
уместо досадашњег износа од 700.000,00 динара.

- Текући наменски трансфери од АПВ 733156, утврђује се износ од 49.726.594,00,00 динара, 
уместо досадашњег износа од 1.500.000,00 динара.

- Капитални трансфери из буџета АПВ 733252, утврђује се износ од 62.644.989,00 динара, 
уместо досадашњег износа од 7.385.471,00 динар.

- Накнада за коришћење природних добара 741510, утврђује се износ од 6.460.265,00, уместо 
досадашњег износа од 4.350.000,00 динара.

- Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 741520, утврђује се износ од
23.890.970,00 динар, уместо досадашњег износа од 18.000.000,00 динара.

- Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 741530, утврђује се износ од
400.000.00 динара уместо досадашњег износа од 120.000,00 динара.
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- Општинске административне таксе 742251, утвррђује се износ од 400.000,00 динара уместо 

досадашњег износа од 120.000,00 динара.
- Приходи општинских органа 742350, утврђује се износ од 3.000.000,00 динара уместо 

досадашњег износа од 1.500.000,00 динара.
- Приходи од новчаних казни за прекршаје 743320, утврђује се износ од 1.800.000,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 1.900.000,00 динара.
- Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 744250, утврђује се износ 

од 1.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 130.000,00 динара.

Опис Економска
класификација

Буџет за 
2016.годину

1 2 3
I П Р И ХО Д А И ПРИМ АЊ А
Текући приходи
1. Порески приходи 7 457,077,986.00
1.1 Порез на доходак грађана 711 87,600,000.00
1.2. Порез на фонд зарада 712 0.00
1.3. Порез на имовину 713 71,200,000.00
1.4. Порез на наслеђе и поклоне 7133 1,200,000.00
1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134 10,000,000.00
2. Непорески приходи
2.1. Таксе
2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742 51,251,235.00
2.1.2. Локалне административне таксе 7422 400,000.00
2.1.3. Боравишна такса 714552 0.00
2.2. Накнаде 7145,7415,7423 40,851,235.00
2.3. Самодопринос 711180 16,000,000.00
2.4. Донације и трансфери
- Донације 732
- Трансфери од другог нивоа власти 733 243,425,751.00
2.4. Приходи настали употребом јавних средстава
- Приходи од камате 7411 0.00
- Приходи давање у закуп, односно на коришћење непокретности 
и покретних ствари у својини РС, које користи ЈЛ С , односно 
органи, организације и службе ЈЛ С  и индиректни корисници 
њеног буџета

7411 18,000,000.00

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

7421 7,000,000.00

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

7421

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

- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 1,900,000.00
- Приходи од концесионе накнаде у складу са законом 714563
Кап. доб. тран. од физ. лица у кор. општина 744 101,000.00

2.7. Остали непорески приходи
- Мешовити и неодређени приходи 745 1,600,000.00
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 
године

7721

З.Примања од домаћих задуживања 911 0.00

Укупни изворни приходи за 2017. годину износе 457.077.986,00 динара, пренета средства из 2016. 
године 26.911.842,00 динара, па укупни приходи буџета за 2017. годину износе 483.989.828,00 динара.
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Члан 3.

Мења се члан 9. Одлуке о буџету и гласи:

1. Функционална класификација 130

- позиција 16 конто 414 -  Социјална давања запосленима -  утврђује се износ од 900.000,00 
динара уместо износа од 750.000,00 динара.

- позиција 20 конто 423 -Услуге по уговору -  утврђује се износ од 16.055.520,00 динара уместо 
износа од 5.450.000,00 динара.

- позиција 22 конто 425 -  Текуће поправке и одржавање -  утврђује се износ од 5.500.000,00 
динара уместо износа од 5.170.000,00 динара.

- позиција 23 конто 426 -  М атеријал -  утврђује се износ од 4.500.000,00 динара уместо износа 
од 3.800.000,00 динара.

- позиција 26 конто 483 -  Новчане казне и пенали по решењу судова -  утврђује се износ од
50.000.00 динара уместо износа од 1.000,00 динара.

- позиција 26/1 конто 485 -  Накнаде штете за повреде и штете нанете од стране државних 
органа -  утврђује се износ од 950.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана 
Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 27 конто 512 -  Машине и опрема -  утврђује се износ од 3.500.000,00 динара уместо 
износа од 3.000.000,00 динара.

- позиција 28 конто 513 -  Остале некретнине и опрема -  утврђује се износ од 800.000,00 
динара уместо износа од 300.000,00 динара.

- позиција 29 конто 515 -  Нематеријална имовина -  утврђује се износ од 800.000,00 динара 
уместо износа од 100.000,00 динара.

- позиција 29/1 конто 511 - Згаде и грађевински објекти - утврђује се износ од 1.300.000,00 
динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 29/2 конто 541 - Земљиште - утврђује се износ од 300.000,00 динара, отвара се нова 
апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

2. Функционална класификација 160

- позиција 33 конто 42 -  Стални трошкови -  утврђује се износ од 6.164.000,00,00 динара 
уместо износа од 3.664.000,00 динара.

- позиција 34 конто 423 -  Услуге по уговору -  утврђује се износ од 6.500.000,00 динара уместо 
износа од 3.800.000,00 динара.

- позиција 37 конто 426 - М атеријал - утврђује се износ од 4.037.000,00 динара уместо износа 
од 3.937.000,00.

- позиција 42/1 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 700.000,00 динара, отвара 
се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 42/2 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 300.000,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

3. Функционална класификација 540

- позиција 53/1 конто 511 - Пројектно-техничка документација - утврђује се износ од
500.000.00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. 
годину.

4. Функционална класификација 540

- позиција 55 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 5.500.000,00 динара 
уместо износа од 3.000.000,00 динара.
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- позиција 56 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 4.000.000,00 динара 

уместо износа од 6.000.000,00 динара.
- позиција 57 конто 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова - утврђује се износ од

500.000,00 динара уместо износа од 300.000,00 динара.
- позиција 58 конто 485 - Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних 

органа - утврђује се износ од 200.000,00 динара уместо износа од 100.000,00 динара.

5. Функционална класификација 451

- позиција 60 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 1.500.000,00 динара 
уместо износа од 500.000,00 динара

6. Функционална класификација 630

- позиција 61/1 конто 511 - Пројектна документација - утврђује се износ од 500.000,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

7. Функционална класификација 640

- позиција 61/2 конто 511 - Пројекат ЈПП - Реконструкција, рационализација и одржавање 
дела јавног осветљења у општини Нова Црња - утврђује се износ од 3.600.000,00 динара, отвара се 
нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

8. Функционална класификација 411

- позиција 62/1 конто 621 - Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним 
предузећима и институцијама - утврђује се износ од 81.000,00 динара, отвара се нова апропријација 
која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

9. Функционална класификација 473

- позиција 62/2 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 21.583.916,00 
динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

10. Функционална класификација 421

- позиција 63 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 4.000.000,00 динара уместо 
износа од 3.000.000,00 динара

- позиција 64 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 15.000.000,00 динара 
уместо износа од 6.000.000,00 динара

- позиција 64/1 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 600.000,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 64/2 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 2.500.000,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 64/3 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 2.500.000,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 64/4 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 1.250.007,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 64/5 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 11.500.000,00 
динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 65 конто 425 - Текуће поправке и одржавање - утврђује се износ од 26.000.000,00 
динара, уместо износа од 14.000.000,00 динара.

- позиција 66 конто 426 - М атеријал - Уређење и опремање противградне службе - утврђује 
се износ од 700.000,00 динара уместо износа од 500.000,00 динара.



- позиција 67 конто 426 - Материјал - Подизање ветрозаштитних појасева - утврђује се износ 
од 3.500.000,00 динара уместо износа од 1.500.000,00 динара.

- позиција 68 конто 451 - Текуће субвенције за пољопривреду - утврђује се износ од
500.000,00 динара уместо износа од 3.000.000,00 динара

- позиција 68/1 конто 441 - Отплате домаћих камата - утврђује се износ од 500.000,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

11. Функционална класификација 560
- позиција 69 конто 421 - Спровођење дезинсекције - утврђује се износ од 2.000.000,00 динара, 

уместо износа од 2.800.000,00 динара
- позиција 69/1 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 200.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 69/2 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 3.000.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 69/3 конто 426 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 200.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 69/4 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 150.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 69/5 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 250.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 69/6 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 200.000,00 динара, отвара 

се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 69/7 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 96.701,00 динара, отвара се 

нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 70 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 200.000,00 динара, 

уместо износа од 1.100.000,00 динара.
- позиција 70/1 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 200.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 70/2 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 800.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 70/3 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 200.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 70/4 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 300.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 70/5 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 300.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 71 конто 426 - Саднице за зелене површине - утврђује се износ од 500.000,00 

динара, уместо износа од 600.000,00 динара.
- позиција 71/1 конто 511 - Пројектна документација за Трансфер станицу - утврђује се 

износ од 500.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 
2017. годину.

12. Функционална класификација 510
- позиција 72/1 конто 424 - Специјализоване услуге - утвршује се износ од 500.000,00 динра, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
13. Функционална класификација 451

- позиција 73 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 400.000,00 динара, уместо 
износа од 2.000.000,00 динара.

- позиција 73/1 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 500.000,00 динара, отвара 
се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 73/2 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 150.000,00 динара, отвара 
се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
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- позиција 73/3 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 600.000,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 73/4 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 2.675.538,00 динара, 

отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 73/5 конто 426 - Набавка публикација за децу - утврђује се износ од 100.000,00 

динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 73/6 конто 512 - Техничко опремање јединице саобраћајне полиције - утврђује се 

износ од 500.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 
2017. годину.

14. Функционална класификација 451

- позиција 74 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 2.079.520,00 динара, 
уместо износа од 2.000.000,00 динара.

- позиција 75 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 4.380.565,00 
динара, уместо износа од 2.350.000,00 динара.

15. Функционална класификација 451

- позиција 76 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 950.000,00 
динара, уместо износа од 300.000,00 динара.

- позиција 76/1 конто 511 - Пројектно техничка документација - утврђује се износ од
400.000.00 динара уместо износа од 200.000,00 динара.

- позиција 76/2 конто 511 - Пројектно техничка документација - утврђује се износ од
200.000.00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. 
годину.

- позиција 76/3 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 200.000,00 
динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 76/4 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 2.000.000,00 
динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

16. Функционална класификација 912
- позиција 82/1 конто 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти- утврђује се 

износ од 1.000.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету 
за 2017. годину.

17. Функционална класификација 070

- позиција 85 конто 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета - утврђује се износ од
40.432.719.00 динара, уместо износа од 31.000.000,00 динара.

- позиција 86 конто 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти - утврђује се износ од
3.867.043.00 динара, уместо износа од 3.181.800,00 динара.

18. Функционална класификација 040

- позиција 89 конто 472 - Накнада за социјалну заштиту из буџета - Утврђује се износ од
2.900.000.00 динара, уместо износа од 2.400.000,00 динара.

19. Функционална класификација 721

- позиција 91/1 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 2.000.000,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

20. Функционална класификација 722
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- позиција 91/2 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 9.612.085,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 91/3 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 200.000,00 динара, отвара 
се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 91/4 конто 426 - Материјал - утврђује се износ од 564.385,00 динара, отвара се нова 
апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 91/5 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 4.974.403,00 
динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 91/6 конто 512 - Машине и опрема - утврђује се износ од 19.940.200,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 91/7 конто 512 - Машине и опрема - утврђује се износ од 1.000.000,00 динара, отвара 
се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

- позиција 91/8 конто 515 - Нематеријална имовина - утврђује се износ од 745.000,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

21. Функционална класификација 820

- позиција 96 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 1.100.000,00 динара, уместо 
износа од 200.000,00 динара.

- позиција 97 конто 425 - Текуће поправке и одржавање - утврђује се износ од 40.000,00 
динара, уместо износа од 20.000,00 динара.

22. Функционална класификација 860

-позиција 118 конто 481 - Дотације невладиним организацијама - удружења грађана -
утврђује се износ од 3.060.522,00 динара, уместо износа од 2.000.000,00 динара.

- позиција 119 конто 481- Дотације невладиним организацијама - КУДови - утврђује се износ 
од 1.915.000,00 динара, уместо износа од 1.800.000,00 динара.

23. Функционална класификација 820

- позиција 124 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 600.000,00 
динара, уместо износа од 40.000,00 динара.

24. Функционална класификација 810

- позиција 130 конто 481- Дотације невладиним организацијама - утврђује се износ од
6.665.540,00 динара, уместо износа од 6.000.000,00 динара.

25. Функционална класификација 810

- позиција 133 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 194.646,00 динара, уместо 
износа од 100.000,00 динара

- позиција 134 конто 426 - Материјал - утврђује се износ од 78.000,00 динара уместо износа од
50.000,00 динара

- позиција 134/1 конто 512 - Машине и опрема - утврђује се износ од 322.000,00 динара, отвара 
се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

26. Функционална класификација 810

- позиција 139 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 250.000,00 
динара, уместо износа од 200.000,00 динара.
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- позиција 139/1 конто 511 - Пројектно техничка документација - утврђује се износ од

150.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. 
годину.

27. Функционална класификација 436

- позиција 142 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 600.000,00 
динара, уместо износа од 100.000,00 динара.

28. Функционална класификација 435

- позиција 146 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 5.929.740,00 
динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структур 
а %

Средства из 
осталих извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 310,141,665 #МА 76,451,710 386,593,375

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 47,515,607 #№А - 47,515,607

411 Плате и додаци запослених 37,615,781 #МА - 37,615,781

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,788,826 #МА - 6,788,826

413 Накнаде у натури (превоз) 50,000 #МА - 50,000

414 Социјална давања запосленима 901,000 #МА - 901,000

415 Накнаде за запослене 2,160,000 #МА - 2,160,000

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи - #МА - -

417 Посланички додатак; - #МА - -

418 Судијски додатак. - #МА - -

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 141,854,465 #№А 62,333,748 204,188,213

421 Стални трошкови 27,308,500 #МА 2,000,000 29,308,500

422 Трошкови путовања 180,000 #МА - 180,000

423 Услуге по уговору 53,577,476 #МА 15,257,786 68,835,262

424 Специјализоване услуге 36,777,527 #МА 22,175,538 58,953,065

425 Текуће поправке и одржавање 11,392,962 #МА 21,159,038 32,552,000

426 Материјал 12,618,000 #МА 1,741,385 14,359,385

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - #№А - -

431 Амортизација некретнина и опреме; - #МА - -

432 Амортизација култивисане имовине; - #МА - -

433 Употреба драгоцености; - #МА - -

434 Употреба природне имовине; - #МА - -

435 Амортизација нематеријалне имовине - #МА - -

440 ОТПЛАТА КАМАТА 1,460,000 #№А - 1,460,000

441 Отплата домаћих камата; 1,450,000 #МА - 1,450,000

442 Отплата страних камата; - #МА - -

443 Отплата камата по гаранцијама - #МА - -

444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 #МА - 10,000

450 СУБВЕНЦИЈЕ 500,000 #№А - 500,000

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама

500,000 #К/А - 500,000

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама

- #К/А - -

452 Субвенције приватним финансијским институцијама; - #К/А -
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453 Субвенције јавним финансијским институцијама; - #МА - -

454 Субвенције приватним предузећима - #МА - -

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 59,997,893 #№А 2,685,243 62,683,136

461 Донације страним владама - #МА - -

462 Донације и дотације међународним организацијама - #МА - -

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 41,477,192 #МА 2,685,243 44,162,435

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,000,000 #МА - 1,000,000

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 13,000,000 #МА - 13,000,000

465 Остале донације, дотације и трансфери 4,520,701 #МА - 4,520,701

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 32,000,000 #№А 11,432,719 43,432,719

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 32,000,000 #МА 11,432,719 43,432,719

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 22,132,762 #№А - 22,132,762

481 Дотације невладиним организацијама; 20,250,762 #МА - 20,250,762

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 182,000 #МА - 182,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 550,000 #МА - 550,000

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока;

- #МА - -

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа;

1,150,000 #МА - 1,150,000

489 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију 
националног инвестиционог плана

- #МА - -

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 4,680,938 #№А - 4,680,938

494 Административни трансфери из буџета - Текући расходи - #МА - -

495 Административни трансфери из буџета - Издаци за 
нефинансијску имовину

- #МА - -

496 Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату 
главнице и набавку финансијске имовине

- #МА - -

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве - #МА - -

49911 Стална резерва 1,551,000 #МА - 1,551,000

49912 Текућа резерва 3,129,938 #МА - 3,129,938

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 27,423,738 #МА 68,091,715 95,515,453

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 27,123,738 #№А 68,091,715 95,215,453

511 Зграде и грађевински објекти; 20,061,738 #МА 45,716,515 65,778,253

512 Машине и опрема; 4,751,000 #МА 21,561,200 26,312,200

513 Остале некретнине и опрема; 800,000 #МА - 800,000

514 Култивисана имовина; - #МА - -

515 Нематеријална имовина 1,511,000 #К/А 814,000 2,325,000

520 ЗАЛИХЕ - #№А - -

521 Робне резерве; - #К/А - -

522 Залихе производње; - #К/А - -

523 Залихе робе за даљу продају - #К/А - -

531 Драгоцености - #К/А

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 300,000 #№А - 300,000

541 Земљиште; 300,000 #К/А 300,000

542 Рудна богатства; - #К/А - -

543 Шуме и воде - #К/А - -

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

551 Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а - #МА - -

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 1,800,000 #№А - 1,800,000
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611 Отплата главнице домаћим кредиторима 1,800,000 #МА - 1,800,000

612 Отплата главнице страним банкама - #МА -

613 Отплата дуга по гаранцијама - #МА -

614 Отплата домаћих камата - #МА

620 Набавка финансијске имовине 81,000 #МА - 81,000

621 Набавка домаће фин. Имовине 81,000 #МА - 81,000

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 339,446,403 #№А 144,543,425 483,989,828

339,446,403 144,543,425 483,989,828

Укупни расходи за 2017. годину износе 483.989.828,00 динара.

Члан 4.

Буџет за 2017. годину састоји се од:
- приходи и примања у износу од 483.989.828,00 динара
- расходи и издаци у износу од 483.989.828,00 динара
- буџетски суфицит/дефицит у износу од 0,00 динара

Члан 5.

Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2017. годину остају и 
даље на снази.

Члан 6.

Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2017. годину 
доставити Министарству финансија Републике Србије и исту објавити у службеном листу општине 
Нова Црња.

Председник СО 
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине-

Број: 11-06-16/17-3 
Дана:15.06.2017.године 
Н О В А Ц Р Њ А
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67.Скупштина општине Нова Црња 
на седници одржаној дана 15.06.2017. 
године, на основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 
41. Статута општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“, 
број 8/09, 16/12, 16/15), а у вези са чланом 
64. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 
65/08- др. Закон, 41/09 и 112/15), донела 
је:

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ 

ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШ ТИНЕ 
НОВА ЦРЊА 

ЗА 2017.Г0ДИНУ

Члан 1.

Одређује се Председник општине Нова 
Црња као орган надлежан за доношење 
Одлуке о расписивању јавног огласа за 
давање у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини на териториј и општине 
Нова Црња, уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
а у складу са Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Нова Црња за 2017.годину

Члан 2.

Одређује се Председник општине Нова 
Црња, као надлежан орган, да на основу 
предлога Комисије за спровођење 
поступака јавног надметања, коју образује 
Општинско веће општине Нова Црња, 
донесе Одлуку о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Нова 
Црња, уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 3.

Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се 
и на пољопривредно земљиште у државној 
својини које је, у складу са посебним 
законом, одређено као грађевинско 
земљиште, а користи се за пољопривредну 
производњу до привођења планираној 
намени, као и на пољопривредне објекте у 
државној својини.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Нова Црња “.

О б р а з л о ж е њ е

I  — Правни основ за доношење одлуке

Правни основ за доношење Одлуке о 
одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Нова Црња 
садржан је у одредби члана 41. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“, број 8/09, 16/12, 
16/15), којим је прописано да Скупштина 
општине Нова Црња, у складу са законом 
доноси прописе и друге опште као и 
појединачне акте, а у вези одредбе члана 
64. Закона о пољопривредном земљишту 
којим је прописано да одлуку о 
расписивању јавног огласа и одлуку о 
давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини доноси надлежни орган 
јединице локалне самоуправе на чијој 
територији се налази пољопривредно 
земљиште у државној својини, уз 
сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде.

II -  Разлози за доношење одлуке

Одредбама члана 60. Закона о 
пољопривредном земљишту одређено је да 
пољопривредним земљиштем у државној 
својини располаже и управља држава 
преко Министарства, а да се 
пољопривредно земљиште у државној 
својини користи према годишњем
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програму заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта који доноси 
надлежни орган јединице локалне 
самоуправе, а одредбом члана 91. став 2 да 
ће се до доношења пољопривредних 
основа Републике,
односно аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе заштита, 
уређење и коришћење пољопривредног 
земљишта вршити на основу годишњих 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта који се доносе 
у складу са овим законом.

Одредбом члана 64. став 1 Закона о 
пољопривредном земљишту прописано је 
да се пољопривредно земљиште у 
државној својини даје у закуп јавним 
оглашавањем, а ставом 3 да одлуку о 
расписивању јавног огласа и одлуку о 
давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини доноси надлежни орган 
јединице локалне самоуправе на чијој 
територији се налази пољопривредно 
земљиште у државној својини, уз 
сагласност Министарства.

Како овим одредбама, а ни једном другом 
одредбом Закона о пољопривредном 
земљишту, није прецизно одређено који је 
то орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, у циљу 
успешног спровођења Закона о 
пољопривредном земљишту, израдило је 
брошуру „Програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта и 
поступак давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини“, која је 
намењена локалним самоуправама као 
помоћ у спровођењу поступка доношења 
годишњих програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта и 
давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини, у којој су садржани 
предлози свих правних аката које оне 
треба да усвоје.
Између осталог, ова публикација упућује, 
да скупштина јединице локалне 
самоуправе донесе одлуку којом ће се

одредити председник општине, односно 
градоначелник града, као орган надлежан 
за доношење одлуке о расписивању ј авног 
огласа за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, уз 
сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, а у складу са 
Годишњим програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине/града и којом ће се 
председник општине, одредити, као 
надлежан орган, да на основу предлога 
Комисије за спровођење поступака јавног 
надметања коју образује Општинско веће 
општине Нова Црња, донесе Одлуку о 
давању на коришћење без плаћања накнаде 
пољопривредног земљишта у државној 
својини, као и Одлуку о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији, уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде.

Ово правно решење је прихваћено од 
стране већине јединица локалне 
самоуправе које су донеле или су у 
поступку доношења Програма.

III — Образложење појединачних 
предложених решења

Чланом 1. ове одлуке предложено је да се 
одреди Председник општине Нова Црња, 
као орган надлежан за доношење Одлуке о 
расписивању јавног огласа за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине 
Нова Црња, уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
а у складу са Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Нова Црња. Приликом 
предлагања председника општине, као 
органа надлежог за доношење ове одлуке, 
поред упутства Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
имало се у виду да је Одлука о 
расписивању јавног огласа за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине 
појединачни правни акт, а не општи.
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Како је одредбом члана 46. став 1 тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14) и 
одредбом члана 41. Статута општине Нова 
Црња прописано да се Општинско веће 
стара о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и дужности 
Републике, чланом 2. предложено је да 
председник општине, као надлежан орган, 
на основу предлога Комисије за 
спровођење поступака јавног надметања 
коју образује Општинско веће општине 
Нова Црња, донесе Одлуку о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине 
Нова Црња уз сагласност Министарства.

Чланом 3. предложено је да се одредбе 
члана 1. и 2. ове одлуке односе и на 
пољопривредно земљиште у државној 
својини које је у складу са посебним 
законом, одређено као грађевинско 
земљиште, а користи се за пољопривредну 
производњу до привођења планираној 
намени, као и на пољопривредне објекте у 
државној својини, јер је одредбом члана 
62. став 1 Закона о пољопривредном 
земљишту прописано да пољопривредно 
земљиште у државној својини, као и 
земљиште из члана 3. овог закона, тј. 
пољопривредно земљиште које је у складу 
са посебним законом одређено као 
грађевинско земљиште до привођења 
планираној намени, може се дати у закуп, 
ако је Годишњим програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта предвиђено за давање у закуп.

Чланом 4. предложено је да ова одлука 
ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу 
општине Нова Црња “.

IV  - Финансијска средства

За реализацију Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини на териториј и општине 
Нова Црња нису потребна финансијска 
средства.

Председник СО 
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине- 
БР0Ј:П-06-16/17-4 
ДАНА:15.06.2017.године 
Н О В А Ц Р Њ А

68.На основу члана 167. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 
41. став 1. тачка 7. Статута Општине Нова 
Црња („Службени лист општине Нова 
Црња“, бр. 09/08, 16/12 и 16/15), 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 15.06. 2017. године 
доноси

ОДЛУКУ 
о условима и мерама за уклањање

грађевинских објеката који 
представљају непосредну опасност по 

живот и здравље људи, за суседне 
објекте и за безбедност саобраћаја на 

територији Општина Нова Црња

Члан 1.
Овом одлуком ближе се прописују 

услови и мере које је потребно спровести у 
току уклањања објекта који представљају 
непосредну опасност по живот и здравље 
људи, за суседне објекте и за безбедност 
саобраћаја на територији општине Нова 
Црња.

Овом одлуком уређује се и 
надлежност Општинске управе општине 
Нова Црња за доношење решења о 
уклањању објекта на захтев 
заинтересованог лица и по службеној 
дужности и то за уклањање:

1. Постој ећег обј екта, односно 
његовог дела за који се утврди да је 

услед дотрајалости или већег оштећења
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угрожена његова стабилност, и због 
тога представља непосредну опасност 
по живот и здравље људи, за суседне 
објекте и за безбедност саобраћаја;

2. Као и постој ећег обј екта за који је 
утврђено да се непосредна опасност не 
може отклонити реконструкцијом 
објекта, односно у случају да наложена 
реконструкција није завршена у 
утврђеном року.

Члан 2.
Уклањање објекта из члана 1. став 2. 

ове одлуке одобриће, односно наложиће 
решењем Одељење за привреду општинске 
управе Општине Нова Црња (у даљем 
тексту: Одељење) на захтев странке, 
односно по службеној дужности, након ако 
је надлежни грађевински инспектор 
претходно донео решење о забрани 
коришћења, односно употребе објекта

Члан 3.
Пре уклањања објекта из члана 1. 

став 2. ове Одлуке његов власник је дужан 
поднети Одељењу захтев за уклањање 
истог, који потписује власник, односно сви 
сувласници.

Уз захтев се прилаже:
- пројекат рушења објекта, односно 

његовог дела, у три примерка са 
техничком контролом,

- доказ о својини на објекту, (извод- 
препис листа непокретности издат и 
оверен од стране надлежне службе 
за катастар непокретности),

- доказ о уплати прописане таксе или 
накнаде;

- услови, ако се ради о објекту чијим 
рушењем би био угрожен јавни 
интерес (заштита постој еће 
комуналне и друге инфраструктуре, 
заштита културног добра, заштита 
животне средине и сл.).

Пројекат рушења и техничку 
контролу тог пројекта може да израђује, 
односно врши привредно друштво, 
односно друго правно лице и предузетник

који испуњава услове за израду техничке 
документације прописане законом.

Пројекат рушења обавезно садржи 
услове и мере заштите суседних објеката, 
безбедности саобраћаја, живота и здравља 
људи и начин искључења објекта који се 
уклања са мреже комуналне и друге 
инфраструктуре.

Члан 4.
Дозвола о уклањању објекта, 

односно његовог дела издаје се решењем у 
року од 8 дана од дана достављања уредне 
документације.

Члан 5.
Уклањање објекта, односно његовог 

дела може да врши, као извођач привредно 
друштво, односно друго правно лице и 
предузетник, који су уписани у 
одговарајући регистар за грађење објекта, 
односно извођења радова.

Уклањањем објекта руководи 
одговорни извођач радова.

При спровођењу уклањања објекта 
односно његовог дела, власник објекта и 
извођач радова, дужни су да обезбеде:

- Ограђивање и видно обележавање 
простора на којем се спроводи 
уклањање објекта, односно његов 
део;

- Предузимање мера на смањењу 
загађења при уклањању објекта, 
односно његовог дела (постављање 
заштитног платна, поливање објекта 
и слично);

- Спровођење мера заштите суседних 
објеката;

- Одвожење шута;
- Обезбеђење уредног одвијања 

пешачког и другог саобраћаја и 
постављање прописане 
сигнализације и знакова упозорења 
у складу са пројектом регулисања 
саобраћаја.

По завршеном уклањању објекта, 
односно његовог дела, власник објекта 
који је уклоњен, односно извођач радова на 
уклањању, дужни су да уреде земљиште и
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уклоне грађевински отпад, изравнају терен 
и околину доведу у уредно стање, као и да 
отклоне сва оштећења која су настала на 
површини јавне намене, или комуналној 
инфраструктури.

Уколико власник уклоњеног објекта 
не изврши радове из става 4. овог члана, 
исто ће бити учињено принудним путем на 
терет власника објекта.

Члан 6.
Извршењу решења из члана 2. ове 

Одлуке може се приступити ако су 
претходно решена питања смештаја 
корисника објекта, осим у случају када се 
уклањање објекта одобрава на захтев 
власника који тај објекат користи.

Као решено питање смештаја 
корисника објекта сматра се обезбеђивање 
нужног смештај а.

Члан 7.
Одељење ће на захтев власника 

објекта одобрити, односно наложити 
уклањање објекта под условом да је 
претходно утврђено да се непосредна 
опасност по живот и здравље људи, за 
суседне објекте и за безбедност саобраћаја 
не може отклонити реконструкциј ом 
објекта, односно под условом да наложена 
реконструкција није завршена у утврђеном 
року.

Испуњеност услова из става 1. овог 
члана утврђује се на основу налаза 
грађевинског инспектора или вештака 
грађевинске струке.

Грађевински инспектор или вештак 
из става 2. овог члана је на основу 
утврђеног чињеничног стања дужан да 
изради налаз о стању објекта који ће 
недвосмислено рећи да ли је објекат за 
уклањање или реконструкцију.

Ако из налаза грађевинског 
инспектора или вештака произилази да се 
непосредна опасност по живот и здравље 
људи, за суседне објекте и за безбедност 
саобраћаја може отклонити и 
реконструкцијом објекта, односно његовог 
дела, Одељење обавештава власника 
објекта, који је дужан да у року од 8 (осам) 
дана од дана пријема обавештења поднесе 
захтев за издавање решења којим се

одобрава реконструкција објекта, уз 
упозорење да ће се уколико у датом року 
не поднесе предметни захтев, по службеној 
дужности бити наложено уклањање 
објекта, односно његовог дела.

Ако се реконструкција објекта не 
заврши у утврђеном року Одељење ће 
наложити, односно одобрити решењем по 
службеној дужности или на захтев 
заинтересованог лица, уклањање објекта, 
односно његовог дела.

Члан 8.
У случају када се решење из члана

7. ове одлуке, доноси по службеној 
дужности Одељење, обезбеђује, на терет 
власника објекта, израду пројекта рушења 
са техничком контролом, уз приложену 
документацију из члана 3. ове одлуке.

Члан 9.
Решење о уклањању објекта 

обавезно садржи рок у коме се рушење 
мора спровести и упозорење да ће се, у 
случају непоштовања одређеног рока, 
уклањање спровести, на терет власника 
објекта, принудним путем.

Члан 10.
Уколико власник грађевинског 

објекта, којем је решењем наложено 
уклањање објекта из разлога предвиђених 
овом Одлуком, не започне са уклањањем 
објекта у року од 8 дана од дана пријема 
решења, уклањање објекта извршава 
Одељење за привреду Општинске управе 
Општине Нова Црња на основу решења о 
уклањању објекта, а према сачињеном 
програму уклањања и одговара за његово 
извршење.

Ако извршеник сам не спроведе 
извршење решења о уклањању објекта 
решење ће се извршити преко привредног 
друштва, односно другог правног лица и 
предузетника, у складу са законом, на 
терет извршеника.

Трошкови извршења инспекцијског 
решења падају на терет буџета Општине 
Нова Црња,до наплате од извршеника.

Уколико у буџету Општине Нова 
Црња нема потребна средства за извршење
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инспекцијског решења, заинтересована 
стран може обезбедити трошкове 
извршења до наплате од стране извршног 
дужника.

На захтев Одељења за привреду 
општине Нова Црња надлежна ПС Нова 
Црња ће, у складу са законом, пружити 
полицијску помоћ ради омогућавања 
извршења решења о уклањању објекта, 
односно његовог дела.

Грађевински инспектор по 
извршеном уклањању објекта, односно 
његовог дела сачињава записник о 
уклањању објекта, који се доставља и 
ограну надлежном за послове Катастра 
непокретности.

Члан 11 .
Када се Решење о рушењу објеката 

доноси по службеној дужности, надлежни 
орган доставља власнику објекта 
трошковник пре извршења решења.

Трошковник из става 1. овог члана 
садржи:

- Трошкове прибављања потребне 
документације;

- Трошкове прибављања посебних 
услова;

- Трошкове обезбеђења 
евентуалног смештаја корисника објекта;

- Трошкове израде главног 
пројекта са техничком контролом и 
пројекта измене режима саобраћаја;

- Трошкове издавања Решења;
- Трошкове извођења радова на 

уклањању објеката.
Уколико трошкове из става 2. овог 

члана не може из објективних разлога да 
сноси власник објекта, средства ће се 
обезбедити из буџета општине Нова Црња 
на основу извештаја надлежног Одељења 
уз претходну сагласност Општинског већа 
општине Нова Црња.

Члан 12.
Надзор над спровођењем одредаба 

ове Одлуке врши Општинска управа.
Послове инспекцијског надзора над 

применом ове одлуке врши грађевинскии

комунални инспектор у оквиру својих 
надлежности.

Члан 13.
Надлежни инспектор, који поред 

законом утврђених овлашћења, изриче 
новчану казну у фиксном износу и подноси 
захтев за вођење прекршајног поступка за 
прекршаје прописане овом одлуком.

Уколико надлежни инспектор у 
обављању комуналних послова уочи 
повреду прописа из надлежности другог 
органа, обавестиће одмах о томе писаним 
путем надлежног орган.

Члан 14.
Новчаном казном од 10.000,00 до

300.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице власник објекта и извођач 
радова на уклањању објекта односно дела 
објекта, ако:

- приступе уклањању објекта односно 
његовог дела без дозволе.

- не изврше ограђивање и видно 
обележавање простора на коме се 
спроводи уклањање (члан 5. став 3. 
тачка 1. ове одлуке);

- не предузму мере на смањењу 
загађења при уклањању - 
постављање заштитног платна, 
поливање објекта и сл. (члан 5. став
3. тачка 2. ове одлуке);

- не спроведе мере заштите суседних 
објеката (члан 5. став 3. тачка 3. ове 
одлуке);

- не одвозе шут на депонију (члан 5. 
став 3. тачка 4. ове одлуке);

- не обезбеде уредно одвијање 
пешачког и другог саобраћаја и 
постављање прописане 
сигнализације и знакова упозорења 
у складу са шемом регулисања 
саобраћаја (члан 5. став 3. тачка 5. 
ове одлуке);

За прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном од 1.000,00 до 50.000,00 
динара казниће се и одговорно лице у 
правном лицу из става 1. овог члана и 
физичко лице власник објекта односно 
дела објекта који се уклања.
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За прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном од 5.000,00 до 150.000,00 
динара казниће се предузетник извођач 
радова на уклањању објекта, односно дела 
објекта који се уклања.

Члан 15.
Новчаном казном у фиксном износу 

од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице, ако:

- по завршеном уклањању објекта, 
односно дела објекта не изравна 
терен и околину не доведе у уредно 
стање и сва оштећења која су 
настала на јавној површини или 
комуналној инфраструктури не 
уклони (члан 5. став 4. ове Одлуке)

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се физичко лице и одговорно лице 
у правном лицу новчаном казном у 
фиксном износу од 10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се и предузетник новчаном казном 
у фиксном износу од 50.000,00 динара.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 
листу општине Нова Црња".

Председник СО 
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине- 
БР0ЈЛ-06-16/17-5 
ДАНА: 15.06.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

69.На основу члана 20. тачка 26.,и 
32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014 - други закон и 101/2016 - други 
закон),члана 3.став 2,и члана 54. Закона о 
добробити животиња("Службени гласник 
РС", бр. 41/2009),члана 46. Закона о 
ветеринарству("Службени гласник РС", бр.

91/2005, 30/2010 и 93/2012, Одлукуа УС 
РС - 3/2010) члана 41. Статута Општине 
Нова Црња („Службени лист Општине 
Нова Црњ,а“ број 9/08, 16/12 и 16/15) 
Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 15.06.2017. 
године, донела је:

О Д Л У К У 
о изменама и допунама 

Одлуке о држању домаћих животиња 
на територији општине Нова Црња

Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих 

животиња на територији општине Нова 
Црња ("Службени лист општине Нова 
Црња", број 6/13), члан 16.мења се и 
гласи:

„Члан 16.
Пси који се држе као кућни 

љубимци, а који могу представљати 
опасност за околину држе се у складу са 
посебним прописом којим се уређује начин 
држања паса који могу представљати 
опасност за околину (у даљем тексту: 
опасни пси)."

Члан 2.
После члана 16. Одлуке о држању 

домаћих животиња додају се нови чланови 
16а,16 б и 16 в који гласе:

„Члан 16 а.
Опасне псе могу да изводе само 

пунолетна лица, и то уз брњицу и на 
повоцу и са заштитном корпом на њушци

Приликом извођења опасног пса на 
јавне површине, држалац пса, као и лице 
које га изводи дужан је да са собом носи 
потврду за пса, издату у складу са 
посебним прописом.

Члан 16 б.
Власник опасног пса не сме пса 

уступити неком другом лицу на чување и 
привремени смештај, осим у циљу 
обезбеђивања лечења пса од стране 
ветеринара.

Члан 16 в.
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Власник опасног пса мора да 
обезбеди да тај пас, без обзира на његову 
старост, буде обележен микрочипом, у 
складу са посебним прописом.

Власник опасног пса мора пса да 
држи у простору, односно објекту који је 
одговарајуће величине и из кога пас не 
може да побегне.

На улазу у простор, односно објекат 
у коме се држи опасан пас мора да буде 
видљиво истакнуто упозорење: "ОПАСАН 
ПАС".

Улаз у простор или објекат у коме 
се држи опасан пас мора се држати 
под кључем.“

Члан 3.
У Одлуци о држању домаћих 

животиња на територији општине Нова 
Црња ("Службени лист општине Нова 
Црња", број 6/13), члан 39. се мења 
тако да сада гласи:

„Члан 39
Новчаном казном у износу од

10.000,00 до 300.000,00 динара, казниће 
се за прекршај правно лице ако се не 
придржава или поступи супротно 
одредбама члана: 3, 4, 5, 8, 9, 16, 16а, 
16б, 16в- 36.

Физичко лице и одговорно лице 
у правном лицу казниће се за прекршај 
из става 1. овог члана новчаном казном 
у износу од 1.000,00 до 50.000,00 
динара.

Казниће се предузетник за 
прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном у износу од 5.000,00 
до 150.000,00 динара.“

Члан 4
Члан 40. ове одлуке се мења тако 

да сада гласи:

„Члан 40
Новчаном казном у фиксном 

износу од 50.000,динара казниће се 
правно лице ако се не придржава или не 
поступи у складу са одредбама члана: 3,
4, 5, 8, 9, 16, 16а, 16б, 16в- 36.

Новчаном казном у фиксном 
износу од 10.000,00 динара за прекршај 
из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице и одговорно лице у 
правном лицу.-

Новчаном казном у фиксном 
износу од 50.000,00динара казниће се 
предузетник за прекршај из става 1. 
овог члана.“

Члан 5
У свему осталом ова Одлука 

остаје непромењена.

Члан 6
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 
"Службеном листу општине Нова 
Црња".

Председник СО 
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине- 
БРОЈ:11-06-16/17-6 
ДАНА: 15.06.2017 године 
Н О В А Ц Р Њ А

70.На основу члана 8. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“, 
бр. 72/11, 88/2013, 105/2014, 104/2016- 
др.закон и 108/2016), чл. 99. Закона о 
планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 
64/2010- одлука УС, 24/2011,121/2012, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“ бр.24/12,48/2015,99/2015 и 
42/2017), Одлуке о грађевинском 
земљишту у јавној својини општине Нова 
Црња („Службени лист општине Нова 
Црња“ бр. 11/2016) и члана 58. Статута
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општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12 и 
16/15), Скупштина општине Нова Црња на 
седници одржаној дана 15.06.2017. 
године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 
-к.п. 2906/11, к.о. Нова Црња-

Члан 1.
Даје се сагласност на одлуку о 

приступању поступку отуђења 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Нова Црња-к.п. 
2906/11 к.о.. Нова Црња.

Члан 2.
Одлука чини саставни део овог 

закључка.

Члан 3.
Овај Закључак објавити у 

„Службеном листу општине Нова Црња“.

Председник СО 
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине- 
БРОЈ: П-06-16/17-7 
ДАНА: 15.06.2017 године 
Н О В А Ц Р Њ А

71.На основу члана 39. Закона о 
прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 
65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), 
чланом 32. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 
41. Статута општине Нова Црња ( “Сл.лист 
Општине Нова Црња”, бр. 09/2008, 16/2012 
и 16/2015) на предлог општинског већа

општине Нова Црња, СО Нова Црња на 
седници одржаној дана 15.06.2017.године 
донела је:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКА
КОЈИМА СУ ПРОПИСАНЕ 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШ АЈЕ

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и 

допуне одредби одлука којима су 
прописане новчане казне за прекршаје.

Члан 2.
У одлукама које су предмет ове 

Одлуке иза речи „покреће прекршајни 
поступак“ додају се речи „изда прекршајни 
налог“ у одговарајућим падежима.

Члан 3.
За прекршаје просписане Законом 

надлежни инспектор је овлашћен да 
поднесе Захтев за покретање прекршајног 
поступка или изда прекршајни налог у 
складу са Законом.

Члан 4.
У Одлуци о условима и начину 

вр шења комуналне делатности 
обавезних димничарских услуга на 
територији општине Нова Црња („Сл. 
лист општине Нова Црња“, бр 2/15) члан
29. се мења тако да сада гласи:

„Новчаном казном у износу од
10.000,00 до 300.000,00динара казниће се 
за прекршај привредно друштво или други 
привредни субјекат (правно лице) коме је 
поверено вршење димничарске услуге ако 
не поступи у складу или поступи супротно 
одредбама чл. 11., 12., 13., 19., 20.

За прекршаје из става 1. овог члана, 
новчано ће се казнити одговорно лице у 
привредном друштву у износу од 1.000,00 
до 50.000,00динара.

За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 5.000,00 до 150.000,00динара.

У Одлуци о условима и начину 
вршења комуналне делатности
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обавезних димничарских услуга на 
територији општине Нова Црња („Сл. 
лист општине Нова Црња“, бр 2/15) члан
30. се мења тако да сада гласи:

„За прекршаје из става 1. Овог чална, 
новчаном казном у фиксном износу од
50.000.00динара казниће се правно лице 
ако не поступи у складу или поступи 
супротно одредбама.

За прекршаје из става 1. Овог чална 
Новчаном казном у фиксном износу од
50.000.00динара казниће се одговорно 
лице у привредном друштву.

За прекршаје из става 1. Овог чална 
Новчаном казном у фиксном износу од
50.000.00динара казниће се предузетник.

За прекршаје из става 1. Овог чална
новчано ће се казнити физичко лице и 
одговорно лице у шравном лицу у 
фиксном износу од 10.000,00динара.

У Одлуци о условима и начину 
вршења комуналне делатности 
обавезних димничарских услуга на 
територији општине Нова Црња („Сл. 
лист општине Нова Црња“, бр 2/15) члан
31. се мења тако да сада гласи:

Новчаном казном у износу од
50.000.00динара казниће се за прекршај 
правно лице које поступи супротно мерама 
забране прописаним чл. 27. Ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се предузетник новчаном казном у 
фиксном износу од 50.000,00динара.

За прекршаје из става 1 овог члана 
казниће се физичко лице и одговорно лице 
у правном лицу новчаном казном у 
фиксном износу од 10.000,00динара.

Члан 5.
У Одлуци о одржавању 

комуналне хигијене („Сл. Лист општине 
Нова Црња“, бр. 6/17) члан 43. се мења 
тако да сада гласи:

„Новчаном казном у износу од
10.000 до 300.000,00, казниће се за 
прекршај предузеће или друго правно лице 
ако поступе супротно одредбама 
прописаним у чл- 12., 13., 15., 18., 20 ст. 2,.
23., 24. Ст. 1 и 2., 28. Ст. 3 и 4., 29 ст 2 и 3.,

30.. 31., 32. Ст 2., 37 ст 1. и 4., 38. Ст. 1,. 
39. Ст. 1 и 2., 40. Ст. 1 и 2. и чл. 41.

Новчаном казном за прекршаје из 
ст. 1. Овог члана у износу од 5.000,00 до
150.000.00динара казниће се предузетник. 

Новчаном казном за прекршаје из
ст. 1. Овог члана у износу од 1.000,00 до
50.000.00динара казниће се одговорно 
лице у предузећу или другом правном 
лицу.

У Одлуци о одржавању 
комуналне хигијене („Сл. Лист општине 
Нова Црња“, бр. 6/17) члан 44. се мења 
тако да сада гласи:

„Новчаном казном у износу од
1.000.00 до 50.000,00динар казниће се 
физичко лице ако поступи супротно 
одредбама чл. 12,13,15, 20. Ст. 2., 23., 24. 
Ст 1. и 2., 25, 28 ст 4., 29 ст 2. и 3., 30., 31.,
32. ст. 2., 33., 34., 37. ст. 1. И 4., 38. ст. 1., 
39. ст 1 и 2. и чл. 42.

У Одлуци о одржавању 
комуналне хигијене („Сл. Лист општине 
Нова Црња“, бр. 6/17) додаје се члан 44а 
који гласи:

„У складу са Законом, Инспектор је 
овлашћен да на лицу места изда 
прекршајни налог и то:

-Новчаном казном за прекршај у 
фиксном износу од 50.000,00динара 
казниће се правно лице;

- Новчаном казном за прекршај у 
фиксном износу од 50.000,00динара 
казниће се предузетник;

-Новчаном казном за прекршај у 
износу од 10.000,00динара казниће се 
физичко лице и одговорно лице у правном 
лицу.

Члан 6.
У Одлуци о зоохигијенској 

служби („Сл. Лист општине Нова Црња“, 
бр 6/13) члан 39. се мења тако да сада 
гласи:

„Новчаном казном и износу од
10.000.00 до 300.000,00динара казниће се 
за прекршај парвно лице ако се не 
придржава одредби чл. 3., 4., 5., 8., 9.,-36.

Одговорно лице у правном лицу 
казниће се за прекршај из става 1. Овог 
члана новчаном казном у износу од
1.000.00 до 50.000,00динара.
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Новчаном казном у износу од
5.000.00 до 150.000,00 динара казниће се за 
прекршај предузетник ако се не придржава 
одредби члана 3., 4., 8., 9.,-36,

У Одлуци о зоохигијенској 
служби („Сл. Лист општине Нова Црња“, 
бр 6/13) члан 40. се мења тако да сада 
гласи:

Новчаном казном у износу од
1.000.00 до 50.000,00динара прекршајно ће 
се казнити физичко лице ако се не 
придржава одредби члана: 3., 4., 8., 9., -36 
ове одлуке односно не поступи по решењу 
инспектор.

У Одлуци о зоохигијенској 
служби („Сл. Лист општине Нова Црња“, 
бр 6/13) додаје се члан 40а који гласи:

„У складу са Законом, Инспектор је 
овлашћен да на лицу места изда 
прекршајни налог и то:

-Новчаном казном за прекршај у 
фиксном износу од 50.000,00динара 
казниће се правно лице;

- Новчаном казном за прекршај у 
фиксном износу од 50.000,00динара 
казниће се предузетник;

-Новчаном казном за прекршај у 
износу од 10.000,00динара казниће се 
физичко лице и одговорно лице у правном 
лицу.

Члан 7.
У Одлуци о комуналним 

делатностима („Сл. Лист општине Нова 
Црња“, бр. 6/2013) члан 56. се мења тако 
да сада гласи:

„Новчаном казном од 1.000,00 до
50.000.00динара казниће се одговорно 
лице у Општини НОва Црња уколико не 
поступи у по решењу комуналног 
инспекотра којим се налаже извршавање 
утврђених обавеза и предузимање мера за 
отклањање недостатака у обављању 
комуналне делатности.

У свему осталом овај члан остаје 
непромењен.

У Одлуци о комуналним 
делатностима („Сл. Лист општине Нова 
Црња“, бр. 6/2013) члан 58. се мења тако 
да сада гласи:

„Новчаном казном од 10.000,00 до
300.000,00динара казниће се за прекршај 
правно лице ако:

1) не достави Министарству 
податке из члана 12. ове 
одлуке;

2) користи комуналну услугу на 
начин супротан члану 23. ове 
одлуке;

3) одбије да омогући вршиоцу 
комуналне делатности 
интервенцију на комуналној 
инфраструктури;

4) као вршилац комуналне 
делатности не обавести 
кориснике комуналне 
делатности о планираном или 
непланираном прекиду 
обављања комуналне 
делатности;

5) као вршилац комуналне 
делатности обустави пружање 
комуналне услуге из разлога 
који нису наведени у члану 24. 
ове одлуке;

6) као вршилац комуналне 
делатности не отклони 
последице извршене 
интервенције на изграђеној 
комуналној инфраструктури у 
року од седам дана од дана 
завршетка интервенције како је 
то предвиђено чланом 25. ове 
одлуке;

7) не омогући комуналном 
инспектору несметано 
обављање надзора, односно 
преглед објеката, постројења и 
уређаја и пословних просторија 
ради прикупљања неопходних 
података;

8) не уклони ствари и друге 
предмете са површина јавне 
намене ако су они ту остављени 
противно прописима;

9) одлаже отпад на местима која 
нису одређена за ту намену;

10) спаљује отпад изван за то 
одређеног постројења;

11) не одлаже комунални отпад у за 
то одређене комуналне 
контејнере;
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12) одлаже комунални отпад на 
местима која нису одређена као 
регистроване комуналне 
депоније;

13)одлаже отпад грађевинског 
материјала, земљу и 
грађевински материјал 
противно прописима;

14)14) одлаже отпад и отпадне 
материје у водотоке и на обале 
водотока;

15) 15) не поступи по решењу 
комуналног инспектора којим 
је наређено извршавање 
утврђених обавеза и 
предузимања мера за 
отклањање недостатака.

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 1.000,00 до
50.000.00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана 
може се уз изречену казну изрећи и 
заштитна мера забране вршења одређене 
делатности у трајању до три године, а 
одговорном лицу да врши одређене 
послове у трајању до једне године.

У Одлуци о комуналним 
делатностима („Сл. Лист општине Нова 
Црња“, бр. 6/2013) члан 59. се мења тако 
да сада гласи:

Новчаном казном у износу од
5.000.00 до 150.000,00динара казниће се 
предузетник за прекршај ако:

1) користи комуналну услугу на 
начин супротан члану 24. овог закона;

2) одбије да омогући вршиоцу 
комуналне делатности 
интервенцију на комуналној 
инфраструктури;
3) не уклони ствари и друге 
предмете са површина јавне намене 
ако су они ту остављени противно 
прописима;
4) одлаже отпад на местима која 

нису одређена за ту намену;
5) спаљује отпад изван за то 

одређеног постројења;
6) не одлаже комунални отпад у за 

то одређене комуналне контејнере;

7) одлаже комунални отпад на 
местима која нису одређена као 
регистроване комуналне депоније;
8) одлаже отпад грађевинског 
материјала, земљу и грађевински 
материјал противно прописима;
9) одлаже отпад и отпадне материје 

у водотоке и на обале водотока;
10) баца гореће предмете у 

комуналне контејнере;
11) уништава ограде, клупе и дечија 

игралишта;
12) уништава зелене површине;
13) не омогући инспектору 
обављање контроле и не поступи по 
решењу инспектора којим је 
наређено извршавање утврђених 
обавеза и предузимања мера за 
отклањање недостатака.

За прекршаје из става 1 овог члана 
може се уз изречену казну изрећи и 
заштитна мера забране обављања 
делатности у трајању до 3 године.

У Одлуци о комуналним 
делатностима („Сл. Лист општине Нова 
Црња“, бр. 6/2013) члан 60. се мења тако 
да сада гласи:

Новчаном казном у износу од
1.000,00 до 50.000,00динара казниће се 
физичко лице за прекршај ако:

1) користи комуналну услугу на 
начин супротан члану 23. овог закона;

2) одбије да омогући вршиоцу 
комуналне делатности 
интервенцију на комуналној 
инфраструктури;
3) не уклони ствари и друге 
предмете са површина јавне намене 
ако су они ту остављени противно 
прописима;
4) одлаже отпад на местима која 

нису одређена за ту намену;
5) спаљује отпад изван за то 

одређеног постројења;
6) не одлаже комунални отпад у за 

то одређене комуналне контејнере;
7) одлаже комунални отпад на 
местима која нису одређена као 
регистроване комуналне депоније;
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8) одлаже отпад грађевинског 
материјала, земљу и грађевински 
материјал противно прописима;
9) одлаже отпад и отпадне материје 

у водотоке и на обале водотока;
10) баца гореће предмете у 

комуналне контејнере;
11) уништава ограде, клупе и дечија 

игралишта;
12) уништава зелене површине;
13) не омогући инспектору 
обављање контроле и не поступи по 
решењу инспектора којим је 
наређено извршавање утврђених 
обавеза и предузимања мера за 
отклањање недостатака

У Одлуци о комуналним 
делатностима („Сл. Лист општине Нова 
Црња“, бр. 6/2013) додаје се члан 60а. Који 
гласи:

„У складу са Законом, Инспектор је 
овлашћен да на лицу места изда 
прекршајни налог и то:

-Новчаном казном за прекршај у 
фиксном износу од 50.000,00динара 
казниће се правно лице;

- Новчаном казном за прекршај у 
фиксном износу од 50.000,00динара 
казниће се предузетник;

-Новчаном казном за прекршај у 
износу од 10.000,00динара казниће се 
физичко лице и одговорно лице у правном 
лицу.

Члан 8.
У свему осталом одлуке остају 

неизмењење.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу 8 

(осмог) дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Нова Црња“

Председник СО 
Даница Стричевић

Број:П-06-16/17-8 
Дана:15.06.2017.године 
Н О В А Ц Р Њ А

72.На основу чл.50.Закона о 
локалној самоуправи(«Сл.гласник РС» 
бр.129/07, 83/14) , Скупштина општине 
Нова Црња, а на предлог Председника 
општине Нова Црња ,на седници одржаној 
дана 15.06.2017. године, донела је:

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШ ЕЊУ И ИЗБОРУ 

ЧЛАНОВА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

I

Рарешавају се чланови Општинског
већа:

1.БАЛАЖ ДЕЖЕ и
2.МАНОЈ ЛОВИЋ МАРКО.

За чланове Општинског већа бирају
се:

1.ТОТ ЛАСЛО и
2.МАНОЈЛОВИЋ ТАМАРА

II

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у «Службеном 
листу општине Нова Црња»

Председник СО 
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине- 
Број:П-06-16/17-9 
Дана:15.06.2017.године 
Н О В А Ц Р Њ А

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине-
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73.На основу члана 46. став 1. 
Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС",бр. 72/09, 81/09- 
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13- 
УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), 
Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања («Сл. Гласник 
РС» бр. 64/2015) и члана 41. став 1. тачка
6. Статута Општине Нова Црња 
("Службени лист општине Нова Црња " бр. 
9/08, 16/12 и 16/15) Скупштина општине 
Нова Црња, по прибављеном мишљењу 
Комисије за планове, на седници одржаној
15.06.2017. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
АЛЕКСАНДРОВО

Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне 
регулације насеља Александрово (у даљем 
тексту: План).

Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница 
обухвата Плана, а коначна граница 
обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом 
плана.

Почетна тачка описа оквирне границе 
обухвата Плана генералне регулације 
насеља Александрово је тачка бр. 1, која се 
налази на тромеђи државног пута 1б реда 
бр.12, катастарске парцеле 1881 (КО 
Александрово) и 2987 (КО Нова Црња) и 
катастарске парцеле 2498/2 (КО Нова 
Црња).

Од тачке бр. 1 граница дужином од 40 м 
пресеца државни пут до тачке бр. 2, која се 
налази на тромеђи пута, катастарска

парцела 1882 (КО Александрово), 
катастарске парцеле 1878/3 (КО 
Александрово) и железничке пруге, 
катастарска парцела 983/2 (КО Нова 
Црња).

Од тачке бр. 2 граница у правцу истока 
прелази у катастарску општину

Александрово, иде северном међом 
катастарскепарцеле 4969 до тачке бр. 3, 
која се налази на тромеђи катастарских 
парцела 2277, 2278 и 4969.

Од тачке бр. 3 граница дужином од 10 м 
прати источну међу пута катастарска 
парцела 2277, а потом прати јужну међу 
катастарске парцеле 2278 до тачке бр. 4, 
која се налази на међи катастарских 
парцела 2280 и 4971.

Од тачке бр. 4 граница у правцу југозапада 
прати источну међу пута, катастарска 
парцела 4971 до тачке бр. 5, која се налази 
на међи пута, катастарска парцела 4971 и 
катастарске парцеле 2365.

Од тачке бр. 5 граница у правцу југозапада 
иде источном међом пута, катастарска 
парцела 934 и долази до тачке бр.6, која се 
налази на тромеђи путева, катастарске 
парцеле 937 и 2427 и катастарске парцеле 
2403.

Од тачке бр. 6 граница у правцу југозапада 
прати источну међу пута, катастарска 
парцела 934 до тачке бр. 7, која се налази 
на тромеђи путева, катастарске парцеле 
934 и 2482 и катастарске парцеле 2482.

Од тачке бр. 7 граница у правцу југоистока 
иде северном међом катастарске парцеле
2513 и источном међом пута, катастарска 
парцела 2514 до тачке бр. 8, која се налази 
на тромеђи путева, катастарске парцеле
2514 и 2515 и парцеле 2516.

Од тачке бр. 8 граница у правцу југоистока 
прати северну и источну међу катастарске 
парцеле 2516 до тачке бр. 9, која се налази 
на јужној међи пута катастарска парцела 
2545 и катастарске парцеле 2569/1.

Од тачке бр. 9 граница у правцу југозапада 
прати јужну међу пута, катастарска 
парцела 2545 до тачке бр. 10, која се 
налази на тромеђи путева, катастарске 
парцеле 904 и 2545 и катастарске парцеле 
2575.
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Од тачке бр. 10 граница у правцу 
југозапада прати источну међу пута, 
катастарска парцела 904 до тачке бр. 11, 
која се налази на тромеђи пута, 
катастарске парцеле 904 и 2880/2 и 
катастарске парцеле 2884.

Од тачке бр. 11 граница дужином од 545 м 
у правцу северозапада прати јужну међу 
катастарских парцела 903 и 453 до тачке 
бр. 12, која се налази на тромеђи пута, 
катастарска парцела 453 и катастарских 
парцела 2819/9 и 2819/12.

Од тачке бр. 12 граница дужином од 310 м 
у правцу југа прати западну међу 
катастарских парцела 2819/4 и 2819/12 до 
тачке бр. 13, која се налази на тромеђи 
пута, катастарска парцела 2818 и парцела 
2819/1 и 2819/7.

Од тачке бр. 13 граница дужином од 730 м 
у правцу југозапада иде северном међом 
пута, катастарска парцела 2818 до тачке 
бр. 14, која се налази на тромеђи пута, 
катастарска парцела 2818 и катастарских 
парцела 2819/11 и 2819/14.

Од тачке бр.14 граница у правцу севера 
прати источну међу катастарских парцела 
2819/14, 2819/6 и 2819/8 до тачке бр. 15, 
која се налази на међи канала, катастарска 
парцела 4966 и катастарских парцела 
2819/1 и 2819/8.

Од тачке бр.15 граница у правцу запада 
иде јужном међом канала, катастарска 
парцела 4966 и јужном међом 
катастарских парцела 4965, 1877/1, 1880 и 
1881 долази до тачке бр.16, која се налази 
на међи државног пута 1б реда бр.12, 
катастарске парцеле 1881 и 2823 (КО 
Александрово) и границе катастарских 
општина Александрово и Нова Црња.

Од тачке бр. 16 граница дужином од 255 м 
у правцу севера прати западну међу 
државног пута, катастарска парцела 1879 
до тачке бр. 17, која се налази на тромеђи 
државног пута пута 1б реда бр.12, 
катастарска парцела 1879 (КО

Александрово) и катастарских парцела 
2308/1 и 2534 (КО Нова Црња).

Од тачке бр. 17 граница у правцу запада 
прелази у катастарску општину Нова Црња 
и дужином од 80 м иде јужном међом 
катастарске парцеле 2308/1 до тачке бр. 18, 
која се налази на међи катастарских 
парцела 2308/1 и 2534.

Од тачке бр. 18 граница у правцу севера 
прати западну међу катастарских парцела 
2308/1, 2308/2, 2309/1, 2309/2, 2310/1, 
2310/2, 2310/3, 2311/1, 2311/2, 2312/1, 
2312/2, 2313/1, 2313/2, 2313/3, 2313/4, 
2314/1, 2314/2, 2314/3, 2314/4, 2315/1, 
2315/2, 2315/3, 2316/1, 2317/1, 2317/2, 
2317/3, 2318/1, 2319/1, 2319/2, 2320/1, 
2320/2, 2320/3, 2321/1, 2321/3, 2321/2, 
2322/1, 2322/2, 2322/3, 2323/1, 2323/2, 
2323/3, 2324/1, 2324/3, 2324/2, 2325/1, 
2325/2, 2325/3, 2326/1, 2326/2, 2327/1, 
2327/2, 2328/1, 2328/2, 2329/1, 2329/2, 
2329/3, 2330/3, 2330/2, 2330/1, 2331/1, 
2331/2, 2331/3, 2332/1, 2332/2 и 2332/3 и 
долази до тачке бр. 19, која се налази на 
тромеђи катастарских парцела 2527, 
2332/3 и 2332/6.

Од тачке бр. 19 граница дужином од 80 м 
иде северном међом катастарске парцеле 
2332/3 до тачке бр. 20, која се налази на 
тромеђи државног пута 1б реда бр.12, 
катастарска парцела 1881 (КО 
Александрово) и парцела 2332/3 и 2527 
(КО Нова Црња).

Од тачке бр. 20 граница у правцу севера 
прати границу катастарских општина 
Александрово и Нова Црња до тачке бр. 1, 
која је уједно и почетна тачка описа 
оквирне границе обухвата Плана.

Површина оквирног обухвата Плана 
генералне регулације насеља
Александрово је 422ћа.

Предметни обухват Плана се налази делом 
у катастарској општини Александрово и 
делом у катастарској општини Нова Црња.
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Графички приказ оквирне границе 
обухвата планског подручја је саставни 
део ове Одлуке.

Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду 
Плана дате су планским документом вишег 
реда: Просторним планом општине Нова 
Црња („Службени лист општине Нова 
Црња“, бр. 8/11, 10/14 и 12/14), којим је 
регулисана израда планског документа за 
насеље Александрово.

За израду Плана користиће се одговарајуће 
катастарске подлоге.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, 
уређења и заштите простора у обухвату 
Плана заснивају се на рационалној 
организацији и уређењу простора, 
усклађивању планираних садржаја са 
могућностима и ограничењима у простору, 
иницијативе активних корисника простора 
са могућностима реализације и одрживим 
планирањем.

Члан 5.
Визија израде Плана је стварање 
адекватне, квалитетне, одрживе и законски 
усклађене планске документације, која би 
створила могућност реализације одрживог 
просторног развоја насеља Александрово.

Циљ доношења овог Плана је 
преиспитивање важећег планског решења 
и дефинисање границе грађевинског 
подручја, површина јавне намене, услова 
уређења и правила грађења за планиране 
намене, инфраструктурно опремање 
грађевинског земљишта утврђивањем 
траса, коридора и капацитета за 
саобраћајну, енергетску и комуналну 
инфраструктуру.

Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, 
уређења и заштите подручја обухвата 
Плана подразумева оптимално коришћење 
постојећих потенцијала подручја, у складу 
са новим захтевима и потребама корисника 
простора.

Структуру основних намена простора и 
коришћења земљишта у обухвату Плана 
чиниће централни садржаји, становање, 
рад и пословање, спортско-рекреативни 
садржаји, зелене површине, комунални 
објекти и површине јавне намене.

Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је
12 (дванаест) месеци, од дана достављања 
Обрађивачу Плана Извештаја о изршеном 
раном јавном увиду, прибављања 
адекватних ажурних подлога и 
прибављања услова од надлежних органа и 
организација.

Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће 
општина Нова Црња.

Члан 9.
Обрађивач Плана одредиће се у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама.

Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац 
израде Плана организоваће упознавање 
јавности са општим циљевима и сврхом 
израде Плана, могућим решењима за развој 
просторне целине, као и ефектима 
планирања, у поступку оглашавања раног 
јавног увида.

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног 
информисања и у електронском облику на 
интернет страници јединице локалне 
самоуправе и траје 15 дана од дана 
објављивања.

Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за 
његово доношење, План подлеже стручној 
контроли и излаже се на јавни увид.

Излагање Плана на јавни увид је у 
просторијама општине Нова Црња и траје 
30 дана, од дана оглашавања. Време и 
место одржавања јавног увида оглашава се 
у дневном и локалном листу као и начин
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на који заинтересована правна и физичка 
лица могу доставити примедбе на План и 
друге информације које су од значаја за 
јавни увид.

Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о 
неприступању изради стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације 
насеља Александровона животну средину, 
које је донело Одељење за привреду, 
Општинске управе општине Нова Црња, 
под редним бројем III -02-501-5/17, од дана
4.06.2017. године.

Члан 13.
План ће бити сачињен у: 4 (четири) 
примерка у аналогном и 4 (четири) 
примерка у дигиталном облику, од чега ће 
по један примерак потписаног Плана у 
аналогном облику и по један примерак 
Плана у дигиталном облику, чувати у 
својој архиви Обрађивач, а преостали 
примерци ће се чувати у надлежним 
службама Општине.

Члан 1 4.
Саставни део Одлуке о изради плана је 
графички приказ граница и обухвата 
плана који се уз ову одлуку објављује у 
Службеном листу општине Нова Црња.

Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу 
општине Нова Црња“.

Председник СО 
Даница Стричевић
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