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На основу члана 63. и 65.  Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32.
став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/20174 – др. закон, 101/2016
– др. закон и 47/2018) и члана 52. став 1. тачка 17. Статута
општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало
Црниће“, број 3/2019),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, разматрајући Извештај о
пословању ЈКП „Чистоћа – Мало Црниће“ Мало Црниће, за
2019. годину, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Чистоћа –
Мало Црниће“ Мало Црниће, за 2019. годину
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈКП „Чистоћа –
Мало Црниће“ Мало Црниће за 2019. годину, заведен под
бројем 352–38/2020, од 29. 07. 2020. године, усвојен   на
седници Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа – Мало Црниће“
Мало Црниће дана 27. 07. 2020. године, број акта 352-264-1.
Члан 2.
Саставни део Одлуке је Извештај о пословању ЈКП
„Чистоћа – Мало Црниће“ Мало Црниће за 2019. годину,
заведен под бројем 352-38/2020, од 29. 07. 2020. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-103/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020.  године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
							
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.

01.10.2020.
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На основу члана   64. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 52.
став 1. тачка 16. Статута општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019), а на предлог
Општинског већа општине Мало Црниће број: 06-33/202010, од 31. 08. 2020. године,
Скупштина општине   Мало Црниће на седници
одржаној дана 04. 10. 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности из Програма
пословања јавних предузећа, друштва капитала и других
облика организовања на која се примењује Закон о јавним
предузећима чији је оснивач општина Мало Црниће за период
01. 01. - 30. 06. 2020. године (у даљем тексту: Информација)
за предузеће: ЈКП „Чистоћа - Мало Црниће” Мало Црниће
број: 352-4/2020, од 03. 08. 2020. године.
II
Обавезује се Одсек за локални економски развој,
локалну пореску администрацију и инспекцијске послове
да Информацију о степену усклађености планираних и
реализованих активности из Програма пословања јавних
предузећа чији је оснивач општина Мало Црниће, достави
Министарству привреде.
III
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-104/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с. р.
423
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На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009,
36/2009 – др. закон, 72/2009- др. закон, 43/2011 -одлука УС РС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 – др. закон), а у складу са
Локалним еколошким акционим планом општине Мало Црниће за период од 2020. до 2025. године („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 11/2019), члана 52. став 1. тачка 94. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црнић“, број 3/2019)  и сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије број: 401-00672/20-02 од 25. 06. 2020. године,
Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној дана 30. 09. 2020. године, доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Овим Програмом утврђују се извори, намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Мало Црниће планираних у буџету општине Мало Црниће за 2020. годину, намењених за реализацију
планова, програма и пројеката и других активности у области заштите и унапређења животне средине на територији општине
Мало Црниће у 2020. години.
2. Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Мало Црниће за 2020. годину планирана су
Одлуком о буџету општине Мало Црниће за 2020. годину (''Службени гласник општине Мало Црниће'', број 11/2019 и
6/2020), у износу од 36.796.000,00 динара.
3. Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области животне средине, по Програму коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мало Црниће за 2020. годину, дужни су да Општинској
управи општине Мало Црниће, доставе извештај и искажу утрошак средстава, до краја јануара 2021. године. На основу
достављених података Општинска управа општине Мало Црниће, у складу са чланом 100. Закона о заштити животне
средине, припрема извештај о коришћењу средстава који се доставља Министарству најкасније до 31. марта текуће године
за претходну годину.
4. Средства из тачке 2. овог Програма користиће се у складу са ближом наменом утврђеном Финансијским планом
прихода и расхода Општинске управе општине Мало Црниће за 2020. годину, за финансирање активности чије је реализација
планирана у 2020. години, и то:
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2

1

1

Ред.
број
акти
внос
ти

Детаљан опис
активности

Циљ
активности

Надлежни за
спровођење
активности

Финансијс
Извор
ка
средстава
средства финансирањ
потребна
а
за
реализаци
ју
предвиђен
е
активност
и
2
3
4
5
6
7
Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена
Уништавање
Уништавање амброзијеСмањење
ЈКП ''Чистоћа100.000,00 01 – приходи
коровске биљке
алергене биљке која
алергија код Мало Црниће''
из буџета
амброзије
изазива алергију код
људи
људи на неуређеном и
запуштеном земљишту
(чупањем из земље,
кошење на већим
површинама или
третманом тоталним
хибрицидима)
Програм контроле
Контрола квалитета
Стварање
Општинска
200.000,00 01 – приходи
квалитета ваздуха на чинилаца животне
услова за
управа Мало
из буџета
територији општине средине је законска
праћење
Црниће –
Мало Црниће и
обавеза локалне
утицаја
Одсек за
реализација
самоуправе. Врши се
загађеног
локални
програма
систематским праћењем
ваздуха на
економски
стања животне средине,
здравље
развој
односно вредности
људи и
индикатора и негативних животну
утицаја на животну
средину
средину, праћења мера и
активности које се
предузимају у циљу
смањења негативних

Програмска
активност

0

300.000,00

8

Износ
одобрених
средстава за
ову активност
у претходној
години
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Санација дивљих
депонија на
територији општине
Мало Црниће

5

У складу са Локалним
планом управљања
отпадом и Законом о
управљању отпадом,
континуирано се
предузимају мере на

Уређење депоније
Услуге уређења депоније
комуналног отпада у и прилазног пута
Салаковцу
обухватају послове
гурања смећа, равнања
депоније и прилазног
пута и набавку и
разастирање ризле.

4

Активност се односи на
закључење уговора са
правним субјектом које
ће вршити одвожење
смећа са општинске
депоније.

Набавка услуга за
одвоз смећа

3

Успостављање
организације
управљања
комуналним
отпадом на
начин којим се
обезбеђују
најмањи
ризици и
опасности по
животну
средину.
Успостављање
организације
управљања
комуналним
отпадом на
начин којим се
обезбеђују
најмањи
ризици и
опасности по
животну
средину.
Планирана
санација
дивљих
депонија, као
континуирани
процес, треба

Управљање отпадом

утицаја на квалитет
животне средине и
здравља људи. Потребно
је донети Програм и исти
реализовати.

ЈКП
''ЧистоћаМало
Црниће''

Општинска
управа Мало
Црниће –
Одсек за
локални
економски
развој

Општинска
управа Мало
Црниће –
Одсек за
локални
економски
развој

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

01 – приходи
из буџета

01 – приходи
из буџета

01 – приходи
из буџета

2.100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
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Ажурирање
пројектно-техничке
документације за
санацију депоније у
Салаковцу

Пројектна
документација за
изградњу
рециклажног
дворишта на
територији општине
Мало Црниће

Текуће субвенције
јавном комуналном
предузећу за

6

7

8

уклањању ткз. Дивљих
депонија. Дивље
депоније узрокују
опасност по здравље
људи, и угрожавају
животну средину
обзиром да доводе до
загађења земље, воде и
ваздуха. Санација ће се
спроводити по посебном
плану.
У складу са Локалним
еколошким акционим
планом, планира се
ажурирање пројектне
документације за
општинску депонију
(сметлиште) у Салаковцу
са пројектом коришћења
до пуштања у рад нове
санитарне депоније, у
складу са важећим
Правилником, и
прибављање сагласности
Министарства
У складу са Локалним
еколошким акционим
планом, планира се
ажурирање пројектне
документације за
општинску депонију
(сметлиште) у Салаковцу
са пројектом коришћења
до пуштања у рад нове
санитарне депоније
Текуће субвенције
исплаћују се на основу
посебног програма за
Помоћ
угроженом
становништву

Стварање
услова за
успостављање
система за
поновно
коришћење и
рециклажу
отпада

Стварање
услова за
санацију
постојеће
депоније и
затварање исте
у одређеном
временском
периоду

да доведе до
трајног решења
проблема.

ЈКП
''ЧистоћаМало

Општинска
управа Мало
Црниће –
Одсек за
локални
економски
развој

Општинска
управа Мало
Црниће –
Одсек за
локални
економски
развој

100.000,00

1.000.000,00

300.000,00

01 – приходи
из буџета

01 – приходи
из буџета

01 – приходи
из буџета

100.000,00

0

0
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428

Усаглашавање
пројектно-техничке
документације за
изградњу
канализације за три
насеља

Усаглашавање
пројектно-техничке
документације за
изградњу
канализације у
Малом Црнићу,
Великом Црнићу и
Салаковцу
Изградња

10

11

12

Усаглашавање
Генералног пројекта
сакупљања,
одвођења и
пречишћавања
отпадних вода у
насељима на
територији општине
Мало Црниће

9

у плаћању
комуналних
услуга и
допринос
проширењу
услуге

Црниће''

Након усаглашавања

Решавање

Општинска

Контрола и управљање отпадним водама
Генерални пројекат
Стварање
Општинска
израђен је 2006. године.
услова за
управа Мало
Исти пројекат потребно
системско и
Црниће –
је усагласити са Законом планско
Одсек за
о планирању и изградњи решавање
локални
и подзаконским актима, и сакупљања,
економски
ажурирати у складу са
одвођења и
развој
техничким решењем
пречишћавања
система за снабдевање
отпадних вода
пијаћом водом.
у свим
насељима на
територији
општине
Пројектно-техничка
Решавање
Општинска
документација је
канализационе управа Мало
израђена 2013. и 2014.
инфраструктур Црниће –
године. Исту је потребно е и решавање
Одсек за
усагласити са Законом о
проблема
локални
планирању и изградњи и отпадних вода економски
подзаконским актима.
за три насеља
развој
Пројектно-техничка
Решавање
Општинска
документација је
канализационе управа Мало
израђена 2015. године.
инфраструктур Црниће –
Исту је потребно
е и решавање
Одсек за
усагласити са Законом о
проблема
локални
планирању и изградњи и отпадних вода економски
подзаконским актима.
за три насеља
развој

социјалне категорије субвенције социјалне
становништва за
категорије становништва
одношење смећа
за сакупљање и
одношење смећа

10.000.000,00

1.500.000,00
- пренете
обавезе из
2019. год.

4.000.000,00

700.000,00

13 -

13 нераспоређен
вишак
прихода из
ранијих
година

13 нераспоређен
вишак
прихода из
ранијих
година

13 нераспоређен
вишак
прихода из
ранијих
година

0

2.500.000,00

0

0
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Програм уређења
водотокова II реда Уређење канала за
одводњавање
''Батуша''

Програм уређења
водотокова II реда –
Уређење канала
''Стара Млава''

Програм контроле
квалитета земљишта
на територији
општине Мало

13

14

15

канализационе
мреже у насељу
Мало Црниће

канализационе
инфраструктур
е и решавање
проблема
отпадних вода
за насеље
Мало Црниће

управа Мало
Црниће –
Одсек за
локални
економски
развој

Контрола квалитета
чинилаца животне
средине је законска
обавеза локалне

Редовно
одржавање и
унапређење
инфраструкт
уре за
заштиту од
поплава

Општинска
управа Мало
Црниће – Одсек
за локални
економски
развој

7.082.626,84
(пренете
обавезе)

1.773.373,16

2.374.284,30
(пренете
обавезе)

3.265.715,70

Контрола и заштита земљишта
Праћење
Општинска
400.000,00
загађености управа
Мало
земљишта и Црниће – Одсек
предузимањ за
локални

Извођење радова у
оквиру одржавања
система за одводњавање
у јавној својини-уређење
протицајног профила
канала Стара Млава на
мелорационом подручју
Доњи Дунав (у зони
моста у центру Малог
Црнића) -наставак радова
из 2019. године

Мере адаптације на климатске промене
Извођење радова у
Редовно
Општинска
оквиру одржавања
одржавање и управа Мало
система за одводњавање
унапређење Црниће – Одсек
у јавној својиниинфраструкт за локални
побољшање протицајног уре за
економски
профила канала Батуша- заштиту од
развој
наставак радова из 2018. поплава
и 2019. године

пројектне документације
и спроведене јавне
набавке, планира се
почетак изградње
канализационе мреже у
Малом Црнићу

01 –
приходи из
буџета

01 – приходи
из буџета
13нераспоређен
вишак
прихода из
ранијих
година

01 – приходи
из буџета
13 –
нераспоређен
вишак
прихода из
ранијих
година

нераспоређен
вишак
прихода из
ранијих
година

6.320.000,00

5.000.000,00
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430

е мера за
смањење
негативних
утицаја
загађења

економски
развој

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

самоуправе. Врши се
систематским праћењем
стања животне средине,
односно вредности
индикатора и негативних
утицаја на животну
средину, праћења мера и
активности које се
предузимају у циљу
смањења негативних
утицаја на квалитет
животне средине и
здравља људи. Потребно
је донети Програм и исти
реализовати.

Број: 020-105/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године

Црниће и
реализација
програма

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009,
36/2009 – др. закон, 72/2009- др. закон, 43/2011 -одлука
УС РС, 14/2016, 76/2018 и95/2018 – др. закон), а у складу
са Локалним еколошким акционим планом општине Мало
Црниће за период од 2020. до 2025. године („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 11/2019), члана 52.
став 1. тачка 94. Статута општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црнић“, број 3/2019)  и сагласности
Министарства заштите животне средине Републике Србије
број: 401-00-672/20-02 од 25. 06. 2020. године,
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 30. 09. 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о доношењу Програма коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине општине Мало
Црниће за 2020. годину
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На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чланoва 77. - 79.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014 , 68/2015, 103/2015,
91/2016, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
и члана 40. Статута Општине Мало Црниће („Службени
гласник Општине Мало Црниће, број 3/2019)
Скупштина општине Мало Црниће,   на седници
одржаној  30. 09. 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о завршном рачуну буџета Општине Мало Црниће за
2019. годину
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се Програм коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Мало Црниће за 2020. годину.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени
расходи и издаци у завршном рачуну буџета Општине Мало
Црниће у 2019. години, износе:
У 000 динара

Члан 2.
Програм коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Мало Црниће за 2020.
годину је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
I/01 Број: 06-105/2020-01
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с. р.

I    Укупно остварени текући приходи, примања и пренета
средства из претходне године (буџетска  и средства из
осталих  извора)
534.188 хиљада динара
II   Укупно извршени текући расходи и издаци
(буџетска средства и средства из осталих извора)
358.098
хиљада динара
III Разлика укупних прихода и  примања и укупних
расхода и издатака (I – II )
176.090 хиљада динара                              

Члан 2.
У билансу стања на дан 31. децембра 2019. године
(Образац 1) утврђена је укупна актива од 826.946  хиљада и
укупна пасива од 826.946 хиљада, кao ванбилансна  актива
у укупном износу  од   0   динара, и ванбилансна пасива у
укупном износу од 0 динара.
Члан 3
У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2019. године (Образац 2) утврђени су буџетски
суфицит   и укупан финансијски резултат на нивоу свих
извора финансирања:
У 000 динара
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ОПИС
1
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+ III)
II УКУПНА ТЕКУЋА ПРИМАЊА (1+2+3)
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
    -од чега наплаћена камата
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН.ИМОВ.
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
финансијске имовине
    3.1. ПРИМ.ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)
4. УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
5. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
   -од чега плаћена камата
6. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.ИМОВИНУ
7. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
    НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
    7.1. Набавка финансијске имовине
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС
УКУПНИ ИЗДАЦИ(I-IV)
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
VII Буџетски - суф.
VIII Примар. суф. .
IX Укупан фиск.резултат

Економска
класификација
2
7+8+9+3
7+8+9
7+8
741
8

Буџетска
средства
3
516.425
341.055
341.055
5.804

Додатна
средства
4
17.763
13.083
13.083

Укупна
средства (3+4)
5
534.188
354.138
354.138
5.804

175.370
345.059
345.059
241.502

4.680
11.346
11.346
8.513

180.050
356.405
356.405
250.015

103.557

2.833

106.390

(3+7+8+9/- (4+5+6)

171.366

6.417

(7+8+9)-(4+5+6)

-4.004

1.737

(7+8)- (4+5)
(7-7411+8)-(4-441+5)
VII +92-62

-4.004

1.737

9
92
3
4+5+6
4+5
4
441
5
6
62

Укупан износ средстава који је пренет из претходне
године у 2020.годину износи 176.090 хиљада динара и од
тога је остварено на подрачуну за извршење буџета у износу
од 23.418 хиљада динара, на подрачуну пласмана 150.000
хиљада динара и на осталим подрачунима буџетских
корисника у оквиру КРТ-а, 2.672 хиљаде динара.
Средства у износу од 173.418 хиљада динара преносе
се  у 2020. годину, за следеће намене:
- реализацију инфраструктурне пројекте из области путне
инфраструктуре, водоводне инфраструктуре,објеката из
области културе и других објеката које користи општина
173.418 хиљада динара.
Остатак средстава на подрачунима индиректних
буџетских корисника  и других КЈС   у износу од 2.672 динара
користиће се у   складу   са одлукама органа управљања  
индиректних корисника и   определиће се на одговарајуће
апропријације Одлуком о ребалансу буџета за 2020. годину.
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177.783
-2.267
-2.267

Разлика између укупних средстава (V) и салда готовине
на крају 2019. године износи 1.693 хиљада динара што је
настало услед корекције новчаних одлива за износ плаћених
расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000
и 600000.
Члан 4.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац
3), утврђена су укупна примања у износу од 0 хиљада и
укупни издаци у износу од 106.390 хиљада динара .
Члан 5.
У извештају о новчаним токовима у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4), утврђени
су укупни новчани приливи у износу од 354.138 хиљада
динара  укупни новчани одливи у износу од 356.405 хиљада
динара, као и салдо готовине на почетку године у износу
од _180.050 хиљада динара. Салдо готовине на крају 2019.
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године износи 176.090 хиљада динара.   Корекција новчаних
прилива за наплаћена средства која се не евидентирају
преко класе 700000,800000,900000 износи 0 хиљаде динара
и корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода
који се не евидентирају преко класе 400000, 500000, 600000
износи 1.693 хиљада динара.  Салдо готовине на крају 2019.
године након извршених корекција износи 176.090 хиљада
динара.
Члан 6.

је укупна разлика  у износу од 2.267 хиљада динара, између
укупних прихода и примања у износу од 354.138 хиљада
динара и укупних расхода и  издатака у износу од 356.405
хиљада динара по нивоима финансирања: Републике,
Општине и осталих извора.
Члан 7.
Укупно планирани и остварени текући приходи и
примања буџета Општине у 2019. години, износили су:

У извештају о извршењу буџета, у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 5), утврђена
Ек.кл.

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

У 000 динара

    План

Остварење

%

3

4

5

А. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (7+9+3)
I УКУПНА ПРИМАЊА (7+9)
1

2
Порези на доходак, добит и капиталне
711 добитке
713
714
716
733
741
742
743
744
745
771
781
791
812
911

921
8+9
7+8+9
3
3+7+8+9

Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Трансфери од других нивоа власти
Приходи од имовине
Приходи од продаје  роба и услуга
Новчане казне
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Мешовити и неодрђени приходи
Меморандумске ставке
Трансфери између буџетских корисника
на истом нивоу
Приходи из буџета
Свега текући приходи
Примања од продаје покретне имовине
Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине
Примања од продаје финансијске
имовине
Свега текућа примања
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Пренета средства из претходне године
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА И  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА                   

54.327

65.385

27.200
8.290
2.000
226.866
5.249
12.809
2.040

25.446
7.801
1.998
171.442
5.804
14.187
4.514

1.063
-

4.490
3.057
466

339.844
100

49.548
354.138

100
339.944
180.050

354.138
180.050

519.994

534.188
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Члан 8.
           Планирани расходи и издаци буџета у 2018. години, по основним наменама, извршени су у следећим износима:
Екон. клас.

Врсте расхода и издатака

План

Извршење

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

75.550

65.856

411

Плате и додаци запослених

54.304

49.171

412

Социјални доприноси на терет послодавца

9.979

8.435

413

Накнаде у натури (превоз)

671

522

414

Социјална давања запосленима

3.510

3.511

415

Накнаде за запослене

3.911

3.132

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

1.175

1.085

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

138.369

108.379

421

Стални трошкови

14.075

11.043

422

Трошкови путовања

1.764

1.311

423

Услуге по уговору

39.396

30.860

424

Специјализоване услуге

13.456

10.867

425

Текуће поправке и одржавање

59.758

46.076

426

Материјал

9.920

8.222

440

ОТПЛАТА КАМАТА

450

СУБВЕНЦИЈЕ

6.890

4.748

4511

Текуће субвенције

6.890

4.748

4512

Kапиталне субвенције

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

57.531

46.038

4631

38.096

30.333

4632

Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4.000

3.857

4641

Текући трансфери  ООСО

8.043

6.551

4642

Капитални трансфери ООСО

774

640

4651

Остале дотације и трансфери

6.618

4.657

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

16.023

11.877

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

16.023

11.877

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

17.632

13.117

481

Дотације невладиним организацијама

10.505

9.442

482
483
484
485

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенаали по решењу судова
Накнада штете од дивљачи и ел.непогода
Накнада штете од државних органа

1.377

1.002

400
5.350

2.673

400

Свега класа 4:

309.995

250.015

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

190.138

106.390

511

Зграде и грађевински објекти

168.373

85.557

512

Машине и опрема

16.690

15.848

434
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Екон. клас.

Врсте расхода и издатака

План

Извршење

150

100

4.600

4.599
286

513

Остале некретнионе и опрема

514

Култивисана имовина

515

Нематеријална имовина

325

541

Земљиште

3000

610

ОТПЛАТА ДУГА

614

Отплата лизинга за набавку возила
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Укупни консолидовани расходи и издаци буџета   по
Одлуци о буџету Општине за 2019. годину, извршени по
организационој, програмској, функционалној и економској
класификацији приказани су у Извештају о извршењу буџета
за 2019. годину, који је саставни део ове Одлуке.   
Одступања у приходима се односи на приходе
индиректних корисника.
Одступања у расходима се односе на средства која
је буџет пренео индиректним корисницима током 2019.  
и која нису утрошена и враћена су буџету у 2020. годи
ни.                                                                                                                                                                                                                      
Члан 10.

503.133

%

356.405

      Прекорачења у извршењу буџета у односу на план није
било.
Највеће одступање у односу на план је код
извршења планираних издатака класе 511 -инвестиције у
инфраструктуру, где је од планираних 168.373 реализовано
85.557 или 50,81%, услед нереализованих инвестиција као и
инвестиција које су започете, а нису завршене до краја 2019.
године.
Члан 11.
Извештај о примљеним и утрошеним донацијама,
примљеним кредитима и извршеним отплатама дугова.
У 2019. години буџет Општине је имао донаторска
средстава у износу 2.682.960 динара и то:

Објашњења великих одступања између одобрених
средстава и извршења буџета Општине.

Р.б
Примљене донације
1
2.565.528 – Донације грађана за асфалтирање улица
2
1.634.003 – Донација за пројекат комасације у КО Топоница
3
119.000- Донације за Пројекат „Стишко посело“
УКУПНО ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  4.318.531

Утрошене донације
2.565.528
0
117.432
УКУПНО УТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ   
2.682.960

  У 2019. години буџет Општине се није задуживао код пословних банака или других финансијских институција.
  У 2019. години буџет Општине није имао обавеза по основу кредита.
Члан 12.
Извештај о коришћењу средстава буџетске резерве
Средства текуће буџетске резерве износила су 12.000.000 динара, а коришћена су  у укупном износу од  9.068.843
динара за потребе следећих корисника:
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Број решења

Функција

Раздео

Ек.класификација

Корисник

Износ(динара)

401-80/2019
401-200/2019
401-199/2019
06-27/2019
401-273/19
401-336/2019
401-460/2019

435
421
421
130
473
160
451

5
5
5
5
5
5
5

511
512
451
472
482
425
425

50.000
600.000
90.000
50.000
30.000
100.000
2.080.043

401-511/2019

912

5

423

401-634/2019
401-657/2019
401-645/2019
401-666/2019
401-672/2019
401-673/2019
401-673/2019
401-673/2019
401-683/2019
УКУПНО

620
473
130
111
911
130
111
111
111

5
5
5
2
5
5
1
2
3

511
416
416
423
414
414
414
414
423

Општинска управа
Општинска управа
Општинска управа
Општинска управа Мало Црниће
Туристичка организација
Месна заједница Кула
Општинска управа
OШ „Моша Пијаде“ Мало
Црниће
Општинска управа
Туристичка организација
Општинска управа
Председник општине
ПУ „14.октобар“ Мало Црниће
Општинска управа
Скупштина општине
Председник општине
Општинско веће

137.800
3.372.000
82.000
25.000
30.000
500.000
1.600.000
80.000
160.000
82.000
9.068.843

Средства сталне буџетске резерве износила су 1.000.000 динара и у 2019. години нису коришћена.
Члан 13.
Извештај о гаранцијама датим у 2019. години
У 2019. години Општина није издавала гаранције.

                                                                                         
Члан   14.

Извештај о реализацији програма
Извештај о реализацији програма који су се финансирали из буџета у 2019.години  по програмској класиификацији:
  У 000 динара
Програм
1101
0601
1501
1502
0101
0401  
0701  
2001
2002  
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Назив Програма
Програм 1:Просторно и урбанистичко планирање
Програм 2:Комунална делатност
Програм 3. Локални економски развој
Програм 4: Развој туризма
Програм 5: Развој пољопривреде
Порграам 6:Заштита животне средине
Програм 7: Путна инфраструктура
Програм 8:Предшколско васпитање
Програм 9:Основно образовање

Планирана      
средства
8.660
29.914
6.300
5.468
37.528
31.380
106.066
32.329
37.771

Извшено из
буџета I-XII
4.810
10.290
3.861
4.757
32.109
18.587
85.135
25.658
31.462

Извршено из
других извора

1.249

Проценат
извршења
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0901
1801
1201
1301
0602
2101
0501

Програм 11:Социјална и дечја заштита
Програм 12: Примарна здравс. Заштита
Програм 13:Развој културе
Програм 14:Развој спорта и омладине
Програм 15: Локална самоуправа
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе
Енергетска ефикасност
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Члан 15.
Напомена о рачуноводственим политикама
Пословне промене у службама корисника буџетских
средстава воде се по   обрачунској основи на прописаним
шестоцифреним субаналитичким контима садржаним у
контном плану Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем.
Финансијски извештаји у службама корисника
буџетских средстава састављају се на готовинској основи,
а у складу са међународним стандардима на прописаним
шестоцифреним субаналитичким контима садржаним у
контном плану Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем. Завршни рачун
буџета Општине састављен је консолидовањем укупних  
прихода и примања, расхода и издатака трезора- директних
и индиректних корисника и њихових подрачуна.
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

19.316
7.817
44.734
21.655
93.895
17.764
18.811

14.118
6.191
21.284
12.710
68.974
14.933
0

215
60

8. Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће
буџетске резерве за период од 01. јануара до 31. децембра
2019. године,
9. Извештај о гаранцијама датим у периоду од 01. јануара
до 31. децембра 2019. године.
10. Извештај о реализацији средстава програма и пројеката
који се финансирају из буџета;
11. Напомена о рачуноводственим политикама;
12. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима
за 2019. годину,
13. Извештај о извршењу буџета Општине за 2019. годину,
са табеларним прегледима прихода и расхода.
14. Годишњи извештај о учинку програма, укључујући
и учинак на унапређењу родне равноправности, са
додатним напоменама, објашњењима и образложењима.
Члан 17.

Члан 16.

Извештај о извршењу буџета Општине за 2019. годину
је сaставни део ове Одлуке.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Завршни рачун буџета Општине Мало Црниће садржи:
Биланс стања на дан 31. 12. 2019. године,
Биланс прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31.
12. 2019. године,
Извештај о издацима за набавку нефинансијске имовине
и примањима од продаје нефинансијске имовине   у
периоду од 01. јануара до 31. 12. 2019. године,
Биланс финансирања у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2019. године,
Извештај о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до
31. децембра 2019. године,
Објашњење великих одступања између одобрених
средстава и извршења за период  01. јануар 2019. до 31.
12. 2019. године,
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на
домаћем и страном тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова у периоду од 01. јануара
до 31. 12. 2019. године

Одлуку о завршном рачуну буџета Општине за 2019.
годину доставити Министарству финансија Републике
Србије.
Члан 19.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-106/2020
Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана 58. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 52.
став 1. тачка 16. Статута општине Мало Црниће (Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019) и члана 30.
Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2020. годину
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 11/2019 и
6/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о уплати добити ЈКП „Чистоћа Мало Црниће“ Мало
Црниће
I Доноси се Одлука да ЈКП „Чистоћа Мало Црниће“ део
нето добити за 2019. годину у износу од 50%  уплати у буџет
општине Мало Црниће.
II Део нето добити у износу од 18.004,91 динара
уплаћује се на рачун јавних прихода до 30. 11. 2020. године.
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A Н Е К С 3.
ЛОКАЛНИ ПЛАН
АКЦИЈЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА
ЛИЦА И ПОВРАТНИКЕ ПО РЕАДМИСИЈИ У
ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ и мигранте у потреби без
утврђеног статуса и тражиоце азила(ЛПА)
ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2024. ГОДИНЕ

I УВОД
У уводном делу Плана  став 5. Мења се и  гласи:
„ЛПА покрива период од 4 године, од 2021 до 2024. године.
Током имплементације Општина ће осигурати редовно
надгледање и годишње извештавање Скупштине
општине“.

III Одлуку доставити ЈКП „Чистоћа Мало Црниће“
Мало Црниће и Општинској управи општине Мало Црниће
– Одсеку за буџет и трезор ради реализације.

VII-СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

IV Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

1. У периоду од  2021. do  2024. године у Општини Мало
Црниће, у складу са популационом политиком Општине,
стамбено збринути најмање 2 социјално угрожене
породице избеглих, интерно расељених и повратника
по Споразуму о реадмисији, кроз програм социјалног
становања, откупа сеоских кућа или изградњом
монтажних кућа.
2. У периоду од  2021. do  2024. године у Општини Мало
Црниће, економски оснажити најмање   20 породице
избеглих, интерно расељених и повратника по
Споразуму о реадмисији,   кроз програме доходовних
активности.
3. У периоду од 2021. do 2024. године обезбедити
преквалификацију и доквалификацију кроз програме
самозапошљавања у области пољопривреде за најмање  
5 лица из породица избеглих, интерно расељених и
повратника по Споразуму о реадмисији .
4. У периоду од 2021 до 2024. Године у  складу са својим
могућностима и капацитетима у сарадњи са КИРС-ом
решавати потребе миграната без утврђеног статуса и
тражиоце азила.

I/01 Број: 020-107/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 12920/07, 83/2014
– др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 52. став 1.
тачка 6. Статута општине Мало Црниће  („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 3/2019),
Скупштина општине Мало Црниће, на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси

I/01 Број: 020-108/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
										
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р

ОДЛУКУ
о доношењу AНЕКСА 3. - Локалног плана акције за
избеглице , интерно расељена лица и повратнике по
реадмисији у Општини Мало Црниће и мигранте у
потреби без утврђеног статуса и тражиоце азила (ЛПА)
Члан 1.
ДОНОСИ СЕ Анекса 3. - Локалног плана акције
за избеглице, интерно расељена лица и повратнике по
реадмисији у Општине Мало Црниће и мигранте у потреби
без утврђеног статуса и тражиоце азила (ЛПА) за период
2021 - 2024. године.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини текстуални део Анекса
3. - Локалног плана акције за избеглице, интерно расељена
лица и повратнике по реадмисији у Општини Мало Црниће
и мигранте у потреби без утврђеног статуса и тражиоце
азила (ЛПА) за период 2021 - 2024. година.
Члан 3.
Ова Одлука и Анекс
-3. чине саставни део Одлуке о доношењу Локалног плана
акције за избеглице и интерно расељена лица у Општини
Мало Црниће (ЛПА) за период 2013-2016 године, број 02059/2013 од 21. 03. 2013. године („Службени гласник општине
Мало Црниће“, број 1/2013 ) и Одлуке о доношењу АНЕКСА
2- Локалног плана акције за  избеглице , интерно расељена
лица и повратнике по реадмисији у Општини Мало Црниће и
мигранте у потреби без утврђеног статуса и тражиоце азила
(ЛПА) за период 2017 - 2020. године („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 2/2017).
.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“, а
примењиваће се од 01. 01. 2021. године.
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На основу Члана 13. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју (“Службени
гласник РС”, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и
101/2016), члана 9. Одлуке о буџету Општине Мало
Црниће за 2020. годину  (“Службени гласник општине
Мало Црниће”, број 11/2019 и 6/2020), члана 52. став 1.
тачка 93. Статута општине Мало Црниће (“Службени
гласник општине Мало Црниће”, број 3/2019),
Скупштина општине Мало Црниће, по
претходно прибављеној сагласности Министарства
пољопривредe, шумарствa и водопривреде број 32040-05320/2020-09, од 27. 07. 2020. године, на седници
одржаној  30. 09. 2020. године доноси
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2020.
ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике:
Општина Мало Црниће се налази у североистичном
делу централне Србије и припада Браничевском
управном округу. У админстративном смислу,
Општина Мало Црниће се граничи са општинама:
Пожаревац, Велико Градиште, Кучево, Петровац на
Млави и Жабари. Простире се на површини од 279
км2. Општина, по последњем попису, има 16791
становника, од чега је 11458 стално насељених у
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производње уз примену одређених заштитних и
мелиоративних мера. Стиг заузима око 60% укупне
површине општине Мало Црниће, постепено се уздиже
од 100м до 277м надморске висине, укупне је дужине
(север-југ) око 15 км и ширине око 12 км изграђена је од
лесних заравњених и неогених материјала у којима су
усечене плитке долине периодичних токова усмерених
ка Млави и Витовници. Овом делу, због својим
сличних висинских карактеристика, припада и јужни
део територије Општине који се разликује од зоне
Стига по стрмијим падинама и пошумљености. Зона
Стига се може третирати као зона која је врло погодна
за развој пољопривредне производње. Територију
општине Мало Црниће карактеришу веома мале
површине под шумом. Од укупног земљишног фонда
шуме заузимају свега 2.430 Ха или 9,6% територије из
чега се јасно види да је покривеност шумама далеко
испод просека региона (23,6%) и Републике Србије
(31%). Шуме су највише заступљене у КО Топоница,
КО Кула и КО Смољинац. .

19 насеља. Општина Мало Црниће, према броју
становника и површини на којој се простире спада у
ред мањих Општина сврстаних у 4 група развијености,
са средњом густином насељености од 50 ст/км2.
Централни део територије обухвата плодна и широка
долина средњег и горњег тока Млаве, која се лагано
шири у Стишку равницу. Само по ободима налазе се
питома брда, последњи обронци Хомољских планина.
Карактеристике рељефа су од 89м до 350м надморске
висине.
Природни услови и животна средина: Територија
Општине Мало Црниће се може поделити на три
геоморфолошке целина и то: Греда Сопот, долина
Млаве и Стиг. Греда Сопот представља развође између
Велике Мораве и Млаве, усмерена је у правцу југ-север
у ком правцу се и сужава око 15,0 км (на крајњем југу),
на око 6,0 км у зони Општине Мало Црниће до на око
250 км у зони Костолца, одакле се сужава у виду клина
и завршава у зони Старог Костолца. Услови за развој
пољопривредне производње су повољни на највишим
заравњењима, или у њеном подножју на прелазу ка
дну долине Млаве (Врбница, Велико Село) или њених
повремених притока (Топоница, Крављи До). Остали
терени се одликују већим нагибом долинских страна.
Долина Млаве, у дужини од око 13,5 км и са ширином
од 2,0 до 3,0 км, раздваја више делове територије
Општине Мало Црниће према Великој Морави и
Пеку. Ово је равничарски простор који је испресецан
коритима Млаве и њених притока и представљен је
инундационом равни (поплавна површина) и нешто
вишим терасним површинама. Саставни део ове
просторне целине је и долина Витовнице од насеља
Аљудова до уливања у Млаву.Ова зона се може
третирати као врло повољна за развој пољопривредне

Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: Укупан
број становника на подручју Општине Мало Црниће
је 16.791, од чега је 11.458 стално настањено у 19
насеља. Сва насеља у општини су пољопривредна
насеља. По попису из 2011.године број становника до
20 година је 2125, од 20 до 65 је 6625 и преко 65 година
2708. По истом попису без основног образовања је
2999 становника, са основним образовањем 4329
становника, са вишим образовањем је 168 становника
и са високим образовањем је 139 становника. Око 80
% становника се бави пољопривредом.

Подаци о опадању броја становника општине Мало Црниће
Година
Број стално насељених становника

1991
16103

2002
13853

Диверзификација руралне економије: Претходни
период обележило је продубљивање негативних
тенденција на тржишту рада. По подацима пописа
из 2011. Године незапослено је било 13,64% радно
способног становништва. Образовна структура
запослених: 50% запослених лица је са средњим
образовањем 40% запослених лица је са основном
школом или без образовања и 10% запослених лица је са
високим и вишим образовањем. Примарне делатности
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2012
11458

Пројекција за 2021 годину на бази уоченог тренда
10679

су најразвијенији сектор у привреди Општине.
У оквиру примарног сектора је најразвијенија
пољопривреда, док су остале (лов, риболов, шумарство
и др.) веома слабо развијене. Секундарне привредне
активности су доста мање развијене од примарних. У
оквиру њих најразвијеније је производно занатство и
грађевинарство док је индустрија слабо заступљена.
Терцијални сектор је такође неразвијен. Највиши ниво
развијености је у области угоститељства, занатства
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и тек у зачетку туризам. Највећу развојну шансу
општина би имала развојем индустријске производње
која се наслања на пољопривреду. Јачање економске
снаге општине могуће је и кроз неке видове сеоског
туризма али само у смислу допунске делатности.
Рурална
инфраструктура:
Комунална
инфраструктура ја слабо развијена. Само око 550
домаћинстава је прикључено на водоводну мрежу.
Ниједно насеље нема канализациону мрежу. Локални
путеви су у добром стању. Од 60 Км Државних путева
другог реда је такође у добром стању. Од укупне дужине
Општинских путева око 20 Км није асфалтирано.
Пољски путеви су углавном у добром стању, у сарадњи
са Министарством, од средстава закупа, инвестира се
у одржавање тих путева. Већи део улица у насељима
је асфалтиран, а остале су засуте туцаником. На нивоу
општине организовано се сакупља комунални отпад.
Свест становништва по питању одржавања и заштите
животне средине је ниска, због чега локална самоуправа
улаже знатна финансијска средства за чишћење
дивљих сметлишта на подручју. Покривеност подручја
фиксном и мобилном телефонијом и интернетом
је добра. Покривеност подручја поштанским
саобраћајем последњих година није адекватна, наиме
има насеља у којима се пошта доставља једном
недељно. Електромрежа је у задовољавајућем стању.
На подручју Општине изградња је гасоводна мреже,
која још није у функцији .
Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Укупна површина
Општине је 27000 Ха од чега је 80% обрадиво
пољопривредно земљиште. Од укупне површине
земљишта 17000 Ха је комасирано, просечна величина
поседа је 0,63 Ха. На подручју нема изграђеног
система за наводњавање. Мелиорација је спроведена
на површини од 5.453 Ха. Заштита од великих вода је
добра, спроводи се у долини реке Млаве и Витовнице.

Земљиште је квалитетно, 44% земљишта је од 1 до 3
класе. Садржај хумуса 3-4%, земљиште је слабо кисело.
Типови земљишта: чернозем, алувијум, гајњача,
смолница и псеудоглеј. Стање култура по катастру:
њиве 19000 Ха, вртови 100 Ха, вишегодишњи засади
800 Ха, ливаде 900 Ха, остало 200 Ха. Стање култура
по попису: оранице 13706 Ха, баште 42 Ха, крмно биље
875 Ха, воћњаци и виногради 300 Ха, остало су шуме,
трстици, ливаде и пашњаци. Државно земљиште 450
Ха, од чега се издаје у закуп око 300 Ха, осталих 150
Ха је неповољно за обраду.
Вишегодишњи засади: Услови за вишегодишње
засаде веома су повољни. Део Општине је брдовит,
југозападне експозиције земљишта повољног за
заснивање вишегодишњих засада. С обзиром да на тим
површинама никад нису коришћени пестициди постоји
реалне основе за организовање органске производње.
Клима је повољна, умерено континентална, просечне
падавине 550-600 л/м2. Ова предност до сада није
искоришћена у довољној мери, тако да вишегодишњи
засади воћарство и виноградарство немају тренутно
економски значај али представљају велики потенцијал
за наредни период. Последњих пар година се подижу
засади лешника, ораха, јагода, шљива и кајсија, као и
пар хектара винограда.
Сточни фонд: Основни природни услови за развој
сточарства на подручју Општине Мало Црниће су
повољни. Плодно земљиште је погодно за узгој крмног
биља (луцерке, црвене детелине и вештачке ливаде) а у
брдском делу Општине постоји и могућност слободне
испаше. Смештајни капацитети код пољопривредника
постоје али су углавном неискоришћени. Присутан
је тренд смањења сточног фонда. Расни састав;
-говеда-сименталац и холнштај и домаће говече у типу
сименталца су највише затупљени -свиње-ландрас,
јоркшир, пиетрен и мешанци ових раса -овце-домаћа
праменка, сврљишка овца, винтерберг, ил де франс и
шароле. -козе-домаћа коза и алпска коза.

Број грла стоке, по последњем попису
Говеда
2433

краве
1230

свиње
16666

овце
622

козе
1118

коњи
32

Механизација, опрема и објекти: На подручју
општине у својини пољопривредника регистровано је
3567 трактора, од чега је 3475 старије од 10 година,
80% трактора је снаге од 40-60 КС, комбајна има 376 и

кокоши
60046

ћурке
1655

патке
3728

гуске
1053

кошнице
2709

они су такође старији од 10 година. За смештај силаже
постоје 94 објекта капацитета 6000 тона. Хладњаче 5,
капацитета 102 м3. Пластеници 40, површине 11829
м2.
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Број машина по попису пољопривреде 2012. године
плуг
2295

тањирача
1485

дрљача
1831

сетвосп.
498

ротофреза
80

расипач
1089

сејалица
1467

прскалица
1153

приколица
2356

косилица
1062

берач
424

Објекти за смештај стоке
за говеда
број
1600

за свиње
број
2356

капацитет
10416

за носиље
број
1156

капацитет
35505

капацитет
60235

остало
број
800

Објекти за смештај производа
кошеви
број
2214

амбари
број
1853

капацитет
64293

силоси
број
17

капацитет
41524

капацитет
860

Радна снага: Од укупног број домаћинстава на подручју Општине Мало Црниће 2.480 (80%) се бави
пољопривредном производњом као примарном граном.
Образовна структура носиоца газдинства
основно
2087

курсеви
37

Сред.пољ.
71

друга ср.
236

виша или фак.пољ.
20

друга виша или фак.
29

Структура пољопривредних газдинстава: Структура приказана у табели.
Структура пољопривредних газдинстава по површини поседа по Ха и Структура пољопривредних
газдинстава по условном грлу стоке.
нема посед
397

мање од 1 ха
2018

1-2
306

2-5
720

5-10
661

10-20
207

20-30
57

30-50
21

више од 50 ха
32

Производња пољопривредних производа: Учешће биљне производње у дохотку пољопривреде је 70%.
Учешће сточарске производње у дохотку пољопривреде је 30%. Укупна производња пшенице око 22000
тона, просечан принос 4 т/ха. Укупна производња кукуруза око 35000 тона, просечан принос 6 т/ха. Укупна
производња сунцокрета око 5000 тона, просечан принос 2,7 т/ха. Подручје је веома повољно за развој органске
производње воћа, винограда и поврћа без периода конверзације, јер постоје делови територије на којима никада
нису коришћени пестициди и др.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
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Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног
развоја и посебних подстицаја
Редни Назив
број
мере

Шифра Планирани
мере
буџет за
текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
подстицаја по
јединици
мере (апсолутни
износ у РСД)

Износ подстицаја по Максимални
Пренете
кориснику (%)
износ подршке по обавезе
(нпр. 30%, 50%, 80%) кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

УКУПНО

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)
Планирана средства за директна плаћања
Планирана средства за кредитну подршку
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за посебне подстицаје
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне
подршке и у оквиру мера руралног развоја
Пренете обавезе

Циљна група и значај промене која се очекује за
кориснике: Циљна група - потенцијални корисници
мера подршке из овог Програма су регистрована
пољопривредна газдинства са подручја Општине Мало
Црниће. Структура пољопривредне производње на
регистрованим газдинствима у Општини Мало Црниће
је мешовита. Најзаступљеније је ратартсво, којим се
бави највећи број пољопривредника. Сточарством се
бави мањи број пољопривредника, док су повртарство
и воћарство слабо заступљени. Пољопривредници,
корисници мера, након реализације програма знатно
ће побољшати обим сточарске производње и расни
састав стоке, а самим тим и свој економски положај
кроз повећање прихода. Повећање бројности стоке
резултираће и потребом за повећањем ратарске
производње,
поготову
повећање
производње
крмног биља. Повећаће се количина стајњака за
ђубрење земљишта, која ће побољшати плодност
пољопривредног земљишта. Садашње стање сектора
воћарства на подручју Општине Мало Црниће указује да
се постојеће природне повољности недовољно користе.
Нарочито је неискоришћен брдски део општине који
је по проценама стручњака веома повољан за развој
воћарства. Последњих година приметно је подизање
засада лешника и винограда, као и јагодњака. Подршка
ће се састојати у унапређењу сектора воћарства кроз
повећање броја заснованих вишегодишњих засада
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Вредност у РСД
9.600.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.600.000,00
0,00
0,00
205.746,84

и увећање површине под вишегодишњим засадима.
Производња поврћа у затвореном простору је
веома мало заступљена. Подстицајима за набавку
пластеника општина ће подстаћи повећање површина
под пластеницима и на тај начин повећати производњу
квалитетног и здравог поврћа у затвореном простору.
Гајењем поврћа у пластеницима, пољопривредници
општине Мало Црниће, добиће ранију производњу
поврћа и на тржишту добити бољу цену за своје
производе. Повећање квалитета и обима производње
ће неминовно довести до подизања економске моћи
домаћинстава. Јача економска моћ газдинстава
неминовно утиче на подизање квалитета живота, што
у крајњој линији доводи до заустављања негативних
демографских трендова који се манифестују кроз
економску миграцију, односно одлив становништва са
подручја општине Мало Црниће.
Информисање
корисника
о
могућностима
које пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја: Потенцијални корисници Програма, о мерама
које су дефинисане Програмом биће информисани
путем локалних писаних и штампаних медија,
емисија на локалним радио станицама. Општинска
управа општине Мало Црниће ће, у сарадњи са
регистрованим
удружењима
пољопривредника,
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организована предавања и трибине на тему мера
подршке из Програма. Планирају се трибине у
присуству пољопривредних произвођача а које ће се
одржати у просторијама Општине. Општинска управа
ће преко надлежног Одсека, бити на располагању за
давање битних информација пољопривредницима.
Расподела подстицајних средстава вршиће се, у
зависности од природе, путем јавног конкурса или по
принципу подношења захтева.
II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРA
2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси
2.1.1. Образложење: Садашње стање сектора
сточарства на подручју Општине Мало Црниће
указује да се постојеће природне повољности
и смештајни капацитети недовољно користе.
Расни састав стоке: 1. говеда: сименталац,
холнштајн и домаће говече у типу сименталца су
највише заступљени, 2.свињеландрас, јоркшир,
пиетрен и мешанци ових раса, 3.овце-домаћа
праменка, винтерберг и шароле. 4.козедомаћа
и алпска коза. Ради превазилажења оваквог
стања планира се подршка пољопривредним
газдинствима, која ће се састојати у унапређењу
сектора кроз побољшање расног састава стоке
а у вези је поглавља III – подтачка 3.2 4 под г)
„Приоритетно подручје 4. –Унапређење стања
физичких ресурса, Оперативни циљ „Повећање
сточног фонда, побољшање расне структуре
стада и боља искоришћеност генетичког
потенцијала домаћих животиња“ утврђен у
Стратегији пољопривреде и руралног развоја
Републике Србије за период 2014-2024. године
(„Сл. гласник РС“, број 85/2014). Очекујемо да
примена ове мере убудуће обезбеди повећање
броја грла крава као и побољшање расног
састава сточног фонда, што у крајњој линији
доводи до побољшања економског положаја

газдинстава и самог подручја Општине.
2.1.2. Циљеви мере: Побољшање расног састава
сточног фонда, побољшање квалитета и
квантитета производње што ће као крајњи
циљ имати побољшање укупних перформанси
пољопривредних
газдинстава
односно
економске моћи пољопривредника
2.1.3. Веза мере са националним програмима
за рурални развој и пољопривреду: Мера
није предвиђена Националним програмом за
рурални развој и пољопривреду.
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници
су физичка или правна лица (без обзира на
величину правног лица), носиоци или чланови
регистрованих пољопривредних газдинстава
власници приплодних/млечних грла крава.
2.1.5. Економска одрживост: Подносилац захтева
није у обавези да израђује бизнис план. Није
потребно доказивати економску одрживост
мере.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник
средстава мора бити носилац или члан
регистрованог пољопривредног газдинства и да
су грла за која користи регрес за осемењавање
у његовом власништву. Грла за осемењавање
морају бити обележена и регистрована у
регистру обележених говеда. Мера се односи
на једно осемењавање у току календарске
године по грлу. Подстицај се не признаје за
„повађање“.
2.1.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних
критеријума.

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
100.1.1

Назив инвестиције
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције:
2.1.10. Интензитет помоћи: Помоћ се додељује за
једно осемењавање годишње по крави у висини
од 1500,00 динара.

2.1.11.

Индикатори/показатељи:

Редни број
1

Назив показатеља
Број осемењених грла.

2.1.12. Административна процедура: Јавни позив
корисницима за подношење пријава, биће
објављен на интернет страници Општине
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Мало Црниће, након усвајања Програма.
Захтеви се подносе најкасније до 15.12. 2020.
године. За ову меру се захтеви подносе преко
писарнице Општинске управе на прописаном
обрасцу. Уз захтев корисник прилаже:
-потврду о активном статусу/регистрацији
пољопривредног газдинства, -документација
о извршеном осемењавању (картон ВО са
подацима о власнику грла које је осемењавано,
број животиње из Централног регистра,
старост животиње) -Доказ о измиреним
порезима према Републици Србији и општини
Мало Црниће - копију картице наменског
уплатног рачуна, - изјава да по истом основу
није добијена државна помоћ. Пољопривредни
произвођачи су слободни да изаберу која
ће Ветеринарска станица или амбуланта да
врши осемењавање. Нема ограничења за број
осемењених грла. Повађање се не регресира.
Испуњеност прописаних услова за остваривање
права на регрес, одобравање исплате и давање
налога за пренос средстава на наменски рачун
пољопривредног газдинства код пословне банке
врши Општинска управа, у складу са Законом и
овим Програмом. Захтев за остваривање права
на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за
регрес. Изјава да по истом основу није добијена
државна помоћ попуњава се на обрасцу 2.
Након обраде захтева начелник Општинске
управе доноси решење о признавању права или
одбијању захтева и висини одобреног регреса.
Износ регреса по грлу износи 1.500,00 динара.
2.2. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка
2.2.1. Образложење: Сектор пољопривреде због
сезонског карактера производње захтева
финансијску помоћ кроз кредите за обртна
средства. Подршка ће се састојати у
регресирању камате на пољопривредне кредите
за пољопривредну производњу.
2.2.2. Циљеви мере: Подизање финансијске снаге
газдинстава за заснивање производног циклуса.
2.2.3. Веза мере са националним програмима
за рурални развој и пољопривреду: Мера
није предвиђена националним програмом за
рурални развој и пољопривреду.
2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници
ове мере су непосредни пољопривредни
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произвођачи
чланови
регистрованих
пољопривредних газдинстава који се баве
пољопривредном производњом.
2.2.5. Економска одрживост: Није предвиђено
утврђивање
економске
одрживости
пољопривредних газдинстава у оквиру
спровођења ове мере.
2.2.6. Општи
критеријуми
за
кориснике:
Корисници морају доказати да су носиоци
или чланови регистрованог пољопривредног
газдинства и да су у 2020. години подигли
кредит за пољопривредну производњу.
2.2.7. Специфични критеријуми: Нису предвиђени
специфични критеријуми.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
100.2.1

Назив инвестиције
Суфинансирање камата за
пољопривредне кредите

2.2.9. Критеријуми селекције:
2.2.10. Интензитет
помоћи:
Износ
кредита
који корисник користи није лимитиран, а
суфинансирање камате се одобрава за износ
кредита до 300.000,00 динара. Камата се
суфинансира у износу од 100.%. За износ
кредита преко 300.000,00 динара до износа
узетог кредита корисник финансира камату
самостално.
2.2.11. Индикатори/показатељи:
Редни број
1

Назив показатеља
Број газдинстава који користе
подстицај.

2.2.12. Административна процедура: Рангирање се
неће вршити, додела средстава ће се вршити
по принцип прво пристиглих захтева (first come
first served) до утрошка планираних средстава.
Захтеви се подносе најкасније до 15.12.2020.
године. Општинска управа ће након усвајања
Програма објавити јавни позив на званичном
сајту Општине Мало Црниће за пријаву
корисника. Уз захтев се доставља: - доказ
о активном статусу газдинства, - закључен
уговор о пољопривредном кредиту са банком
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у периоду од 01.01.2020.године до дана
подношења захтева за суфинансирање, - план
отплате кредита, - копију картице наменског
уплатног рачуна, - доказ о измиреним јавним
приходима према Републици Србији и Општини
Мало Црниће, - изјава да по истом основу није
добијена државна помоћ. Захтев за остваривање
права на регрес подноси се на Обрасцу бр.
1-захтев за регрес. Изјава да по истом основу
није добијена државна помоћ попуњава се на
обрасцу 2. О испуњености услова по пријави
решава Општинска управа. Исплата средстава
се врши се на наменски рачун корисника у
року од 10 дана од дана доношења решења о
утврђивању права на суфинансирање камате.
2.3.		 Назив и шифра мере: 101 Инвестиције
у физичку имовину пољопривредних
газдинстава
2.3.1. Образложење: Садашње стање сектора
сточарства на територији Општине Мало
Црниће указује да су постојеће природне
повољности
и
смештајни
капацитети
недовољно искоришћени. Сектор говедарства
карактерише мали број пољопривредних
газдинстава који се баве товом у већем обиму,
као и велики број релативно малих мешовитих
газдинстава која, комбиновано, производе
млеко и месо. Овчарством и козарством се бави
око мали број газдинстава. Свињарство је мало
боље развијено али је оно углавном усмерено
за сопствене потребе. Постојеће стање у
сектору указује на пад сточарске производње
са доминацијом великог броја газдинстава
са ниским интензитетом производње, па је
приоритет повећање броја стоке, повећање
производње млека, повећање производње
меса, као и побољшање продуктивности
у производњи говеда, оваца, коза и свиња.
Подршка ће се састојати у унапређењу
сектора кроз повећање бројности и квалитета
производних и приплодних грла основног стада
а у вези је поглавља III – подтачка 3.2 4 под г)
„Приоритетно подручје 4. –Унапређење стања
физичких ресурса, Оперативни циљ „Повећање
сточног фонда, побољшање расне структуре
стада и боља искоришћеност генетичког
потенцијала домаћих животиња“ утврђен у
Стратегији пољоприведе и руралног развоја
Републике Србије за период 2014-2024. године
(„Сл. гласник РС“, број 85/2014). Подстицајима

за подизање нових или уређење постојећих
вишегодишњих засада воћа и винове лозе
жели се подстаћи повећање површина под
вишегодишњим засадима, са квалитетним
сортама воћњака и винове лозе. Подстицајима
за подизање пластеника општина жели да
повећа пластеничку производњу расада и
поврћа у затвореном простору.
2.3.2. Циљеви мере: Циљ ове мере је: 1.Побољшање
расног састава сточног фонда. Спровођењем
ове мере побољшаће се квалитет и квантитет
производње што ће као крајњи циљ
имати побољшање укупних перформанси
пољопривредних
газдинстава
односно
економске моћи пољопривредника. 2. Повећање
површина под воћарским и виноградарским
културама, са сертификованим садницама и на
тај начин повећање прихода пољопривредних
газдинстава. 3. Повећање површина под
пластеницима,
повећање
повртарске
производње и раст прихода домаћинстава.
2.3.3.
Веза мере са националним програмима
за рурални развој и пољопривреду: Мера је у
вези са мером НПРП: Подстицаји за унапређење
конкурентности у сектору пољопривредне производње
и прераде пољопривредних производа: 1) подстицаји
за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава.
2.3.4. Крајњи корисници: Право на остваривање
подстицаја имају регистрована пољопривредна
газдинства у активном статусу, и то: 1) физичко
лице - носилац или члан комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства; 2)
предузетник (без обзира на величину); 3)
привредно друштво (без обзира на величину);
2.3.5. Економска одрживост: Није предвиђено
утврђивање
економске
одрживости
пољопривредних газдинстава у оквиру
спровођења ове мере.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Право на
коришћење ове подршке има носилац или члан
комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства које је уписано у Регистар ((за
набавку квалитетних јуница да у претходне 2
године (2018. и 2019.) није било корисник ове
мере)) и које нема дуговања на име пореза према
Републици Србији и Општини Мало Црниће
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на дан истека рока за конкурисање/пријаву
по јавном позиву. Финансирање се одобрава
за: - куповину приплодних грла млечних
раса говеда која се додељују бесповратно.
Максимални број грла стоке по газдинству је
1. куповину квалитетних грла оваца (износ
подстицаја 20.000,00 по грлу, за максимално
5 грла по кориснику) - куповину квалитетних
грла коза (износ подстицаја 20.000,00 по
грлу, за максимално 5 грла по кориснику)
- куповину квалитетних грла свиња (износ
подстицаја 20.000,00 по грлу, за максимално
5 грла по кориснику) - Подизање нових или
обнављање постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада
воћњака, хмеља и винове лозе у износу до 50%
вредности инвестиције. Максималан износ по
кориснику не може бити већи од 100.000,00
динара. Саднице морају бити набављене у
текућој години или у четвртом тромесечју
претходне године, осим за производне засаде
јагода које могу бити набављене у трећем
и четвртом тромесечју претходне године. Подизање пластеника за производњу поврћа,
воћа, цвећа и расадничку производњу у износу
до 50% вредности инвестиције. Максималан
износ по кориснику не може бити већи од
100.000,00 динара. Осемењавање добијених
грла се мора вршити на начин да се очува
генетски потенцијал. Добијена грла се морају
гајити у свему према препорукама надлежних
ветеринарских служби. Свако добијено грло
се мора уматичити. Расподела средстава врши
се на основу јавног конкурса/јавног позива,
који садржи критеријуме за одабир корисника.
Конкурс за расподелу средстава подршке
расписује Општинска управа Мало Црниће,
а спроводи га Комисија која се образује
посебним решењем Начелник Општинске
управе. У случају мера по јавном позиву
рангирање се неће вршити, важиће принцип
прво-пристиглих захтева (first come first served)
до утрошка планираних средстава. Уговор о
додели средстава закључује се између Општине
и корисника. Контролу наменског коришћења
средстава подршке вршиће комисија која је
спроводила конкурс. Јавну набавку за куповину
грла млечних раса говеда спроводи Општинска
управа Мало Црниће, након коначности листе о
одабиру корисника за максимално 16 грла.
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2.3.7. Специфични критеријуми: 1.За набавку
квалитетних приплодних грла млечних раса
говеда: -Да су носиоци или чланови породичног
пољопривредног газдинства које је уписано
у Регистар пољопривредних газдинстава на
територији општине Мало Црниће; -Да на
крају инвестиције поседују у свом власништву,
односно у власништву члана РПГ: 3-100
квалитетних приплодних грла говеда млечних
раса -Да има одговарајуће смештајне услове;
-Да располаже пољопривредним површинама
за припрему хране (у својини или у закупу).
2.За набавку квалитетних приплодних грла
оваца које се користе за производњу меса:
-прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинства која на крају инвестиције поседују у
свом власништву, односно у власништву члана
РПГ 10-300 квалитетних приплодних грла
оваца. 3.За набавку квалитетних приплодних
грла коза које се користе за производњу меса:
прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинства која на крају инвестиције поседују у
свом власништву, односно у власништву члана
РПГ 10-300 квалитетних приплодних грла
коза. 4.За набавку квалитетних приплодних
назимица које се користе за производњу меса:
-прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинства која на крају инвестиције поседују
у свом власништву, односно у власништву
члана РПГ 10-400 квалитетних приплодних
назимица. 5.За подизање нових или обнављање
постојећих (крчење и подизање) производних и
матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе:
-У случају подизања нових или обнављања
постојећих (крчење и подизање) производних
и матичних засада воћака и винове лозе
прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинства која на крају инвестиције имају у
свом власништву, односно у власништву члана
РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља,
0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе.
6.За подизање пластеника за производњу
поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу:
-Прихватљиви корисници су пољопривредна
газдинства која на крају инвестиције имају у
свом власништву, односно у власништву члана
РПГ мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3
hа производње поврћа на отвореном простору.
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2.3.8.

Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције
101.1.1
101.2.1
101.4.1
101.4.2

Назив инвестиције
Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза
Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу
меса
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака,
хмеља и винове лозе
Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

2.3.9. Критеријуми селекције:
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

Број пунолетних чланова газдинства
Број пунолетних чланова газдинства
Број уматичених гла са ХБ бројем
Број уматичених гла са ХБ бројем
Број уматичених гла са ХБ бројем
Добра осветљеност објекта
Добра проветреност објекта
Задовољавајућа проветреност објекта
Кондиција и конституција постојећих грла
Кондиција и конституција постојећих грла
Кондиција и конституција постојећих грла
Незадовољавајућа осветљеност објекта
Незадовољавајућа проветреност објекта

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
не
да
да
да
да
да
да
не
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
не

3 и више, 4 бода
мање од 3, 1 бод
5 и више, 18 бодова
од 3 до 4, 10 бодова
2 грла, 8 бодова
5 бодова
5 бодова
3 бода
Задовољавајућа, 5 бодова
Незадовољавајућа, 1 бод
Одлична, 10 бодова
1 бод
1 бод
10 бодова
5 бодова
1 бод
1 ха/грлу, 10 бодова
0,75-1 ха/грлу, 8 бодова
0,5-0,74 ха/грлу, 6 бодова
0,3-0,49ха/грлу, 4 бода
7 бодова
2 бода
3 бода
2 бода
3 бода
до 30 год. 12 бодова
од 31-40, 10 бодова
од 41-50, 6 бодова
од 51 до 60, 4 бода
преко 60, 2 бода
4 бода
5 бодова
5 бода
2 бода

Носилац газдинства је пољопривредни ПИО осигураник
Основна школа
Расположивост кабасте сточне хране
Расположивост кабасте сточне хране
Расположивост кабасте сточне хране
Расположивост кабасте сточне хране
Спремање силаже
Спремање силаже
Средња осветљеност објекта
Средња школа
Средња школа пољопривредног смера
Старост носиоца РПГ
Старост носиоца РПГ
Старост носиоца РПГ
Старост носиоца РПГ
Старост носиоца РПГ
Факултет или висока школа непољопривредног смера
Факултет или висока школа пољопривредног смера
Хигијена објекта-систем машинског изђубравања
Хигијена објекта-систем машинског изђубравања
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2.3.10. Интензитет помоћи: 1.За набавку квалитетних приплодних грла млечних раса говеда: Максимални
износ помоћи износи једно грло по регистрованом домаћинству, уз испуњење свих других критеријума.
Планирани број грла за расподелу је до16. 2.За набавку квалитетних приплодних грла оваца које се
користе за производњу меса: -Максимални износ по овој мери износи 20.000,00 динара по купљеном
грлу за максимално 5 грла по газдинству.
3.За набавку квалитетних приплодних грла
коза које се користе за производњу меса:
-Максимални износ по овој мери износи
20.000,00 динара по купљеном грлу за
максимално 5 грла по газдинству. 4.За набавку
квалитетних приплодних назимица које се
користе за производњу меса: -Максимални
износ по овој мери износи 20.000,00 динара
по купљеном грлу за максимално 5 грла
по газдинству. 5.За подизање нових или
обнављање постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада
воћњака, хмеља и винове лозе: Максимални
износ по овој мери износи до 50% од плаћених
трошкова за саднице. Максималан износ је
100.000,00 динара по кориснику. 6.За подизање
пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа
и расадничку производњу: -Максимални износ
по овој мери износи до 50% од плаћених
трошкова за куповину пластеника. Максималан
износ је 100.000,00 динара по кориснику.
Средства се додељују за подизање пластеника
и то за: -конструкцију за пластенике и цеви
за пластенике (алуминијумска, поцинкованочелична, челична и пластична), -вишегодишње,
вишеслојне фолије за покривање пластеника,
-фолије за сенчење и спречавање губитка
топлоте за платенике.
2.3.11.

Индикатори/показатељи:

Редни Назив показатеља
број
1
Укупан број обухваћених газдинстава
2
Укупан број нових животиња након
репродуктивног циклуса
3
Укупан број нових животиња
4
Проценат обухваћених корисника помоћи у
односу на укупан број становника
5
Број новозасађених сандица
6
Површина под новим пластеницима

2.3.12. Административна процедура:
1. За набавку квалитетних приплодних грла
млечних раса говеда: Одабир корисника ове
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мере вршиће се путем конкурса. Конкурс
ће расписати и поступак водити посебна
комисија коју ће образовати Начелник
Општинске управе. Захтеви ће се подносити на
прописаним обрасцима уз које ће се прилагати
документације којом се доказује испуњеност
услова из критеријума за бодовање. Комисија је
дужна да пре расписивања конкурса за одабир
корисника донесе Правилник о раду и начину
рангирања у складу са критеријумима из овог
Програма. Након истека рока за подношење
захтева извршиће се рангирање корисника
сачињавањем привремене ранг листе на коју
ће учесници имати право приговора у року од
5 дана. Комисији која је вршила рангирање.
Након протека рока за приговор утврђује се
коначна листа на коју учесници имају право
приговора Општинском већу Општине Мало
Црниће, у року од 5 дана. Након истека рока
за жалбу и добијања одлуке Општинског већа
по евентуално уложеном приговору, објаљује
се коначна листа. На освнову коначне листе,
уговор са одабраним корисницима мере
закључује Председник Општине. Након
одабира корисника Општинска управа ће
спровести поступак јавне набавке за куповину
добара, за познате кориснике. Уз захтев
корисник доставља : - доказ о активном статусу
газдинства, - доказ о измиреним порезима према
Републици Србији и Општини Мало Црниће,
-потврда о броју грла, - изјава да по истом
основу није добијена државна помоћ(оверена).
2. За набавку квалитетних приплодних грла
оваца које се користе за производњу меса:
Рангирање се неће вршити, додела средстава ће
се вршити по принцип прво пристиглих захтева
(first come first served) до утрошка планираних
средстава. Општинска управа ће након усвајања
Програма објавити јавни позив на званичном
сајту Општине Мало Црниће за пријаву
корисника. Уз пријаву на позив доставља се: доказ о активном статусу газдинства, -рачун о
куповини квалитетног приплодног грла оваца,
-уверење о пореклу и производним особинама
квалитетног приплодног грла (педигре) за
које се тражи регрес или потврда да су грла у
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поступку уматичења, потврда о броју грла у
власништву, -доказ о извршеном плаћању за
купљена грла и то потврду о преносу средстава
или извод оверен од стране банке, а у случају
када је физичко лице извршило готовинско или
плаћање картицом доставити фискални исечак;
-копију картице наменског уплатног рачуна, доказ о измиреним порезима према Републици
Србији и Општини Мало Црниће - изјаву да по
истом основу није добијена државна помоћ.
3. За набавку квалитетних приплодних грла
коза које се користе за производњу меса:
Рангирање се неће вршити, додела средстава ће
се вршити по принцип прво пристиглих захтева
(first come first served) до утрошка планираних
средстава. Општинска управа ће након усвајања
Програма објавити јавни позив на званичном
сајту Општине Мало Црниће за пријаву
корисника. Уз пријаву на позив доставља се:
- доказ о активном статусу газдинства, -рачун
о куповини квалитетног приплодног грла коза,
-уверење о пореклу и производним особинама
квалитетног приплодног грла (педигре) за
које се тражи регрес или потврда да су грла у
поступку уматичења, -потврда о броју грла у
власништву, -доказ о извршеном плаћању за
купљена грла и то потврду о преносу средстава
или извод оверен од стране банке, а у случају
када је физичко лице извршило готовинско или
плаћање картицом доставити фискални исечак;
-копију картице наменског уплатног рачуна, доказ о измиреним порезима према Републици
Србији и Општини Мало Црниће - изјаву да по
истом основу није добијена државна помоћ.
4. За набавку квалитетних приплодних
назимица које се користе за производњу меса:
Рангирање се неће вршити, додела средстава ће
се вршити по принцип прво пристиглих захтева
(first come first served) до утрошка планираних
средстава. Општинска управа ће након усвајања
Програма објавити јавни позив на званичном
сајту Општине Мало Црниће за пријаву
корисника. Уз пријаву на позив доставља се:
- доказ о активном статусу газдинства, -рачун
о куповини квалитетне приплодне назимице
-уверење о пореклу и производним особинама
квалитетног приплодног грла (педигре) за
које се тражи регрес или потврда да су грла у
поступку уматичења, -потврда о броју грла у
власништву, -доказ о извршеном плаћању за
купљена грла и то потврду о преносу средстава
или извод оверен од стране банке, а у случају

када је физичко лице извршило готовинско или
плаћање картицом доставити фискални исечак;
-копију картице наменског уплатног рачуна, доказ о измиреним порезима према Републици
Србији и Општини Мало Црниће - изјаву да по
истом основу није добијена државна помоћ.
5. За подизање нових или обнављање постојећих
(крчење и подизање) производних (са
наслоном) и матичних засада воћњака, хмеља
и винове лозе: Рангирање се неће вршити,
додела средстава ће се вршити по принцип
прво пристиглих захтева (first come first served)
до утрошка планираних средстава. Општинска
управа ће након усвајања Програма објавити
јавни позив на званичном сајту Општине
Мало Црниће за пријаву корисника. Уз захтев
корисник доставља: -доказ о активном статусу
газдинства, -рачун о куповини квалитетног
садног материјала (са сертификатом) за које
се тражи регрес, -копију картице наменског
уплатног рачуна, -потврда о структури биљне
производње, - доказ о измиреним порезима
према Републици Србији и Општини Мало
Црниће, - изјаву да по истом основу није
добијена државна помоћ.
6. За подизање пластеника за производњу
поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу:
Рангирање се неће вршити, додела средстава
ће се вршити по принцип прво пристиглих
захтева (first come first served) до утрошка
планираних средстава. Општинска управа
ће након усвајања Програма објавити јавни
позив на званичном сајту Општине Мало
Црниће за пријаву корисника. Уз захтев
корисник доставља: - доказ о активном статусу
газдинства; - рачун за набавку конструкције,
цеви и фолије за пластенике ; спецификација
треба да садржи основне карактеристике
конструкције и опреме (подаци исказани
у обрасцу пријаве морају бити исти као у
рачуну); са датумом издавања у периоду од
01.01.2020. године до дана подношења захтева,
-доказ о извршеном плаћању предметне
опреме и то потврду о преносу средстава или
извод оверен од стране банке, а у случају када
је физичко лице извршило готовинско или
плаћање картицом доставити фискални исечак;
-изјава да подносилац захтева има мање од
0,5 ха пластеника -копију картице наменског
уплатног рачуна, - доказ о измиреним јавним
приходима према Републици Србији и Општини
Мало Црниће, -изјава да по истом основу није
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добијена државна помоћ.
Захтев за остваривање права на регрес
подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес.
Изјаву да по истом основу није добијена
државна помоћ попуњава се на обрасцу број
2. Изјава да подносилац захтева има мање
од 0,5 ха пластеника попуњава се на обрасцу
3. Спецификација за набавку пластеника

попуњава се на обрасцу 4. О испуњености
услова по пријави решава Општинска управа.
Исплата регреса врши се на наменски рачун
корисника у року од 10 дана од дана доношења
решења о утврђивању права на регрес.
III ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника/површина, km2)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Становништво млађе од 15 година (%)
Становништво старије од 65 година (%)
Просечна старост
Индекс старења
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%)
Основно образовање (%)
Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)
Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа
Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)
Просечна количина падавина (mm)
Средња годишња температура (оС)
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Вредност, опис показатеља

Извор податка
и година

/
Регион Јужне и Источне Србије
Браничевска област
општина
279 квКМ
19
19
нема таквих подручја

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

16791, стално настањених 11458
3571
50 становника
82,69%
82,69%
1497
2708
45,7
36,20
2999
4329
2258
307
80%

рзс**
рзс*

Претежно равничарски и делом
брежуљкаст. Надморска висина од
89м до 350 м
Гајњача, смоница, чернозем,
алувијум и псеудоглеј.
Умерено континентална
500-600 л
11 степени

Интерни

рзс**
рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
Процена

Интерни
Интерни
Интерни
Интерни
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Хидрографија (површинске и подземне воде)

Површина под шумом (hа)
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)
Посечена дрвна маса (m3)
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):
- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало(18) (ha, %)

90 % слива према реци Млави а 10 %
према реци Пек. Општином протиче река
Млава и више мањих потока и речица.
Подземне воде су заступљене у већем
делу општине
Под шумом 2430 Ха

Интерни

9,6%
0
0

рзс*
рзс*
рзс*

2586
1108

рзс***
Управа за
трезор

1103
5
22000 Ха
80%
Оранице 19000 Ха, вртови 100 Ха,
вишегодишњи засади 800 Ха, ливаде и
пашњаци 900 Ха, остало 200 Ха.
Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) Жита 12000 Ха, индустријско биље 2000
(ha, %)
Ха, поврће и цвеће 42 Ха,
крмно биље 900 Ха,
Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)
5,5 Ха
17000 Ха
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)
Нема
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ
101
Одводњавана површина КПЗ (ha)
5453 Ха
Наводњавана површина КПЗ (ha)
14 Ха
Површина пољопривредног земљишта у државној својини 450 Ха
на територији АП(20) (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини 300
која се даје у закуп (ha):
- физичка лица (%)
300
- правна лица (%)
0
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) Говеда 3663, свиње 16666, Овце и козе
7318, живина 64827, кошнице 2709
Трактори, комбајни, прикључне машине (број)
3567 трактора и 376 комбајна
Пољопривредни објекти (број)
Кошеви 2214 објекта, амбари 1853
објекта, силоси 17 објеката
сушаре, стакленици и пластеници (број)
5 хладњача, 5 сушара и 40 пластеника
Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
Мин.ђубрива 2136 газд. на 12253 Ха,
заштиту биља (ha, број ПГ)
средства за зашт. 2028 газд. на 11518 Ха.
Број чланова газдинства и стално запослених на
5463
газдинству:
(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/
24
предузетника) (ha)

рзс*

рзс***
рзс***

рзс***

рзс***
Интерни
Интерни
рзс***
Интерни
рзс***
Интерни
Интерни
Интерни
Интерни
рзс***
рзс***
рзс***
рзс***
рзс***
рзс***
рзс***
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Годишње радне јединице (број)
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(број)
Производња пољопривредних производа(количина):
- биљна производња (t)
- сточарска производња (t, lit, ком.)
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(km)
Поште и телефонски претплатници (број)
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број)
Објекти образовне инфраструктуре (број)

Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број)
Газдинства која обављају друге профитабилне
активности(30) (број)
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (број)
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
систем (број)

1993
1 задруга и 3 удружења пољопривредника

рзс***
Интерни

Пшеница 20000 т, Кукуруз 30000 т,
сунцокрет 5000 т.
Говеда 1250 т, свиње 2000 т, овце и козе
500 т, живина 1500 т

рзс***

око 120 км
3 поште, око 2500 тел.прикључака

рзс*
рзс*

око 550
0
0
0

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

нема производње електричне енергије,
снбдевеност ел.енергијом је добра
Једна установа за децу предшколског
узраста са 2 вртића, 4 основне школе са 10
истурених одељења, средњих и високих
школа нема, као ни факултета.
1100
70-80

Интерни

5487

рзс* рзс***

172

рзс***

нема података

рзс*

ПССС Пожаревац
50-100

Интерни
ПССС

Интерни

рзс*

рзс*
рзс*

I/01 Број: 020 - 109/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник
РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана
9. Одлуке о буџету Општине Мало Црниће за 2020. годину  
("Службени гласник општине Мало Црниће", број 11/2019 и
6/2020), члана 52. став 1. тачка 93. Статута општине Мало
Црниће ("Службени гласник општине Мало Црниће", број
3/2019),
Скупштина општине Мало Црниће, по претходно
прибављеној сагласности Министарства пољопривредe,
шумарствa и водопривреде број 320-40-05320/2020-09, од 27.
07. 2020. године, на седници одржаној  30. 09. 2020. године
доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2020 ГОДИНУ
Члан 1.

Овом Одлуком доноси се Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за 2020. годину.
Члан 2.
Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја је саставни део ове
Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће.
I/01 Број: 020-109/2020-01
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
									
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.

178

На основу члана 52. тaчka.19.  Статута Општине Мало
Црниће („Службени. гласник општине Мало Црниће“, број
3/2019), члана 189. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС““, број 88/2017, 27/2018 –
др. закон, 10/2019 и 6/20) и члана 50. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број
18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон  
и 10/2019),  
Скупштина   општине Мало Црниће, на седници
одржаној 30. 09.  2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању економске цене програма васпитања и
образовања у Предшколској установи „14. октобар“
Мало Црниће
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се економска цена програма
васпитања и образовања у Предшколској установи „14.
октобар“ Мало Црниће, чији је оснивач општина Мало
Црниће.
Члан 2.
Утврђује се економска цена програма васпитања и
образовања у Предшколској установи „14. октобар“ Мало
Црниће, и то:
1. Целодневни боравак
- за целодневни боравак по детету на месечном нивоу,
22.000,00 динара;
- за целодневни боравак по детету на дневном нивоу,
1.048,00 динара;
Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем
месечне економске цене по детету, са бројем радних дана у
месецу.
Члан 3.
Учешће корисника услуга у економској цени по детету
износи 20% од утврђене економске цене и износи:
- за једно дете и свако следеће у вртићу (редовно долазеће)
на месечном нивоу
4.400,00 динара;
- за децу са посебним потребама
бесплатно;
- за децу на припремном предшколском програму
3.700,00 динара;
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2. Полудневни боравак
Члан 4.
Економска цена на месечном нивоу по детету на
полудневном боравку
13.000,00 динара.
Економска цена по детету на полудневном боравку, на
дневном нивоу
619,00 динара.

Овом Одлуком уређује се и обезбеђује управљање,
заштита, одржавање, финансирање, послови надзора над
некатегорисаним путевима на територији општине Мало
Црниће (у даљем тексту: Општина), као и друга питања од
значаја за некатегорисане путеве на територији општине
Мало Црниће.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“,
а примењиваће се за радну 2020/2021  годину.

Некатегорисани пут, у смислу закона и ове
одлуке, јесте саобраћајна површина која је доступна
већем броју разних корисника, коју надлежни орган
прогласи некатегорисаним путем, која је уписана у
катастар непокретности као некатегорисани пут и која
је у својини јединице локалне самоуправе на чијој
територији се налази.

I/01 Број: 020-110/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године

Члан 3.

Члан 5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
									
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.

Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке су:
атарски путеви;
сеоски путеви;
шумски путеви;
пољски путеви;
путеви на насипима за одбрану од поплава, и друго.
Некатегорисани путеви служе за долазак до сеоских
домаћинстава, за приступ до шумских и пољопривредних
парцела, до насипа за одбрану од поплава, и друго.
Некатегорисани путеви заједно са јавним путевима
(државни, општински и улице) чине мрежу путева.

1.
2.
3.
4.
5.

Члан 4.
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На основу члана 7. Закона о путевима (''Службени
гласник РС'', број 41/2018 и 95/2018 – др. закон) и члана 52.
став 1. тачка 10. Статута општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09.  2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
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Некатегорисани пут, у смислу ове одлуке, обухвата:
1. труп пута (доњи и горњи слој пута)
- доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти,
постројења и уређаји за одводњавање пута и заштиту
пута од површинских и подземних вода, и сл.);
- горњи строј пута (коловозна конструкција, коловозни
застор, банкине, риголе, берме);
2. ваздушни простор изнад коловоза у висини од најмање
седам метара;
3. земљишни појас са обе стране пута потребан за
несметано одржавање пута ширине од најмање једног
метра, од линије која спаја крајње тачке попречног
профила пута;
4. заштитни појас јесте површина уз ивицу земљишног
појаса, на спољну страну и служи за заштиту
некатегорисаног пута и саобраћаја на њему;
5. опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине (заштита
од осулина и наноса, стубићи и сл.);
6. саобраћајна сигнализација.
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Члан 5.
Послове управљања, одржавања, заштите и развоја
некатегорисаних путева на територији Општине, обављаће
привредно друштво, односно друго правно лице или
предузетник коме ће у уговором о пружању услуга бити
поверени ови послови у складу са законом (у даљем тексту:
Управљач пута).
Општинска управа врши инвеститорске послове на
изградњи нових путева и реконструкцији постојећих.
Управљач јавног пута биће изабран у складу са Законом
којим се уређују комуналне делатности.
Члан 6.
На некатегорисаном путу могу се постављати цевоводи,
водоводи, инсталације и објекти, градити прикључак
прилазног пута, само уз прибављену сагласност Управљача
пута.
II УПРАВЉАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
Члан 7.
Управљач некатегорисаног пута јесте јавно предузеће,
односно друштво капитала чији је једини власник јединица
локалне самоуправе, као и друго друштво капитала и
предузетник, коме је Скупштина општине Мало Црниће
поверила обављање делатности управљања путевима,
у складу са законом којим се уређује јавно-приватно
партнерство и концесије.
Управљачу некатегорисаног пута поверава се вршење
јавних овлашћења која се односе на издавање:
1. сагласности за изградњу, односно реконструкцију
прикључка на пут;
2. сагласности за грађење, односно постављање водовода,
канализације, топловода, железничке пруге и других
сличних објеката, као и телекомуникационих и
електро водова, инсталација, постројења и сл. на
некатегорисаном путу;
3. сагласности за грађење, односно постављање водовода,
канализације, топловода, железничке пруге и других
сличних објеката, као и телекомуникационих и електро
водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном
појасу некатегорисаног пута;
4. сагласности за измену саобраћајних површина пратећих
садржаја некатегорисаног пута;
5. сагласности за одржавање спортске или друге
манифестације на некатегорисаном путу;
6. посебне дозволе за обављање ванредног превоза на
некатегорисаном

7. путу и
8. одобрење за постављање рекламних табли, рекламних
паноа, уређаја
9. за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање
на некатегорисаном путу, односно поред тог пута.
Акти из става 1. овог члана морају да садрже
саобраћајно-техничке услове.
Управљач некатегорисаног пута дужан је да о актима
донетим у вршењу јавних овлашћења води евиденцију.
Управљач некатегорисаног пута дужан је да обезбеди
трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту
некатегорисаног пута и да обезбеди несметано и безбедно
одвијање саобраћаја на њему.
Управљач некатегорисаног пута одговара за штету која
настане корисницима пута због пропуштања благовременог
обављања поједниних радова на редовном одржавању
некатегорисаног пута прописаних овом Одлуком, односно
због извођења тих радова супротно прописаним техничким
условима и начину њиховог извођења.
III ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 8.
Ради
спречавања
угрожавања
стабилности
некатегорисаног пута и обезбеђивања услова за безбедно
одвијање саобраћаја на некатегорисаном путу, носилац
права службености на некатегорисаном путу, као и других
права у складу са Законом може да изводи радове на
некатегорисаном путу, само ако је за извођење тих радова
претходно дата сагласност Управљача пута.
Члан 9.
Власници, односно корисници земљишта које се
граничи са некатегорисаним путем обавезни су да:
1. уредно одржавају путне канале за одвод површинских
вода;
2. изграде пропусте на улазима у своје парцеле;
3. уклањају дрвеће, шибље и друго растиње у заштитном
појасу, којима се омета проходност некатегорисаног
пута, смањује прегледност и на други начин угрожава
безбедност саобраћаја;
4. омогуће слободно отицање воде, одлагање снега са
некатегорисаног пута на његово земљиште, уз накнаду
проузроковане штете;
5. омогући прилаз некатегорисаном путу или путном
објекту, ради извођења радова на одржавању
некатегорисаног пута или путног објекта, уз накнаду
проузроковане штете.
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Члан 10.
Ради спречавања угрожавања стабилности и
обезбеђења услова за несметано одвијање саобраћаја на
некатегорисаном путу, забрањено је:
1. привремено или трајно заузимање некатегорисаног
пута;
2. извођење радова на некатегорисаном путу који нису у
вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом некатегорисаног пута;
3. извођење радова носиоца права службености и других
права установљених на путу, којима се оштећује
некатегорисани пут или угрожава несметано и безбедно
одвијање саобраћаја;
4. просипање, бацање или остављање било каквих
предмета, материјала и смећа на некатегорисаном путу
или поред некатегорисаног пута, у границама заштитног
појаса;
5. испуштање вода, отпадних вода и других течности на
некатегорисани пут;
6. спречавање отицање вода са некатегорисаног пута,
а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп
некатегорисног пута и спречавање даљег отицања вода
ка њиховим рецепиентима;
7. орање и извођење других пољопривредних радова на
банкинама, косинама и земљишном појасу;
8. паљење траве и другог растиња на некатегорисаном
путу, као и отпадних предмета и материјала;
9. пуштање стоке на некатегорисани пут без надзора,
напајање и напасање стоке;
10. вуча предмета, материјала, оруђа и другог по
некатегорисаном путу;
11. наношење блата са прилазног пута на некатегорисани
пут;
12. заустављање или остављање возила којим се омета
безбедно и несметано одвијање саобраћаја на
некатегорисаном путу;
13. окретање запреге, трактора, плуга и других
пољопривредних машина и оруђа на некатегорисаном
путу и заштитном појасу;
14. свако чињење којим се оштећује или би се могао
оштетити некатегорисани пут или ометати одвијање
саобраћаја.
Члан 11.
На местима међусобног укрштања некатегорисаног
пута са јавним путем или железничком пругом или са другим
некатегорисаним путем у истом нивоу, морају се обезбедити
зоне потребне прегледности, у складу са прописима.
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати
засаде, ограде, дрвеће, постављати постројења, уређаје и
458

градити објекте, односно вршити друге радње које ометају
прегледност некатегорисаног пута, јавног пута и железничке
пруге.
Власник, односно корисник земљишта, које се налази
у зони потребне прегледности, дужан је да, на захтев
Управљача пута, уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете,
материјале, постројења, уређаје и објекте у циљу обезбеђења
прегледности некатегорисаног пута.
Саобраћајни инспектор (у даљем тексту: инспектор)
ће наложити власнику, односно кориснику земљишта које
се налази у зони потребне прегледности да уклони засаде,
ограде, дрвеће, предмете, материјале, постројења, уређаје и
објекте, у циљу обезбеђења прегледности некатегорисаног
пута.
Члан 12.
Ако се некатегорисани пут налази у таквом стању:
- да се на њему не може одвијати саобраћај, или
- да се не може одвијати саобраћај појединих врста
возила, или
- ако би саобраћај појединих врста возила наносио штету
некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту,
или
- ако се радови на одржавању пута не могу извести без
обустављања саобраћаја, или
- да то захтевају други разлози безбедности саобраћаја и
заштите пута, инспектор или орган унутрашњих послова
надлежни за безбедност саобраћаја, забраниће саобраћај
на том делу пута за све или поједине врсте возила на
целом путу, његовом делу или путном објекту.
Општа забрана саобраћаја на некатегорисаном
путу, његовом делу или путном објекту може бити само
привремена, а забрана саобраћаја за поједине врсте возила
на некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту
може бити привремена или стална.
IV ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 13.
Послове одржавања некатегорисаних путева обављаће
Јавно комунално предузеће ''Чистоћа-Мало Црниће'',
до спровођења поступка јавно приватног партнерства и
поверавања ових послова другом друштву капитала или
предузетнику, у складу са законом којим се уређује јавноприватно партнерство и концесије.
Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење
радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање
саобраћаја и чува употребна вредност некатегорисаних
путева.
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Радови на одржавању некатегорисаних путева у смислу ове
одлуке су:
1. радови на редовном одржавању;
2. радови на периодичном одржавању;
3. радови на ургентном одржавању.
Некатегорисани путеви одржавају се на основу
Годишњег програма одржавања некатегорисаних путева,
који усваја Скупштина општине Мало Црниће, а доноси
надлежни орган Управљача пута (у даљем тексту: Програм).
Члан 14.
Радови на редовном одржавању путева су:
1. преглед, утврђивање и оцена стања некатегорисаног
пута и путног објекта;
2. местимично поправљање коловозне конструкције и
осталих елемената трупа некатегорисаног пута;
3. постављање туцаничког застора на некатегорисаном
путу;
4. наношење новог туцаничког застора на некатегорисаном
путу;
5. уређење површине (равнање) некатегорисаног пута;
6. чишћење коловоза и осталих елемената некатегорисаног
пута у границама земљишног појаса;
7. уређење банкина;
8. уређење и очување косина насипа, усека и засека;
9. чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других
делова система за одводњавање некатегорисаног пута;
10. поправка путних објеката;
11. постављање, замењивање, допуњавање и обнављање
саобраћајне сигнализације, опреме некатегорисаног
пута и објеката и опреме за заштиту некатегорисаног
пута, саобраћаја и околине;
12. чишћење
саобраћајне
сигнализације,
опреме
некатегорисаног пута и објеката и опреме за заштиту
некатегорисаног пута, саобраћаја и околине;
13. кошење траве и уређивање зелених површина на
некатегорисаном путу и земљишном појасу.
Члан 15.
Радови на периодичном одржавању некатегорисаних
путева обухватају:
1. ојачање коловозне конструкције;
2. рехабилитацију;
3. појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкције су:
1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на
неасфалтираним путевима;
2. обрада површине коловозног застора или заптивање;
3. наношење новог коловозног застора по целој ширини

коловоза;
Радови на рехабилитацији некатегорисаних путева су:
1. селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих
коловозних застора и промена попречних нагиба
коловоза на некатегорисаном путу, односно његовом
делу;
2. замена деформисаних, дотрајалих и привремених
пропуста за воду;
3. постављање нове саобраћајне сигнализације на
некатегорисаном путу, односно његовом делу;
Радови на појачаном одржавању некатегорисаних путева су:
1. ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка
појединих кривина;
2. проширење коловозне конструкције и осталих елемената
некатегорисаног пута на краћим деловима;
3. проширење раскрсница у нивоу;
4. санирање клизишта и одрона;
5. замена или израда дренажног система за одводњавање
подземних вода са некатегорисаног пута и путног
објекта;
6. постављање нове опреме некатегорисаног пута и нових
објеката и опреме за заштиту некатегорисаног пута,
саобраћаја и околине на некатегорисаном путу, односно
његовом делу.
Члан 16.
Ургентно одржавање некатегорисаних путева
условљено је елементарним непогодама и ванредним
околностима, у циљу обезбеђивања проходности
некатегорисаних путева и безбедног одвијања саобраћаја.
Радови на ургентном одржавању некатегорисаних
путева у смислу ове одлуке, обухватају активности и мере
у циљу отклањања недостатака узрокованих елементарним
непогодама и ванредним околностима, а које је неопходно
спровести да би се обезбедило несметано одвијање
саобраћаја у отежаним условима, када је онемогућена
проходност и угрожена безбедност учесника у саобраћају.
V ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 17.
Изградња и реконструкција некатегорисаних путева
врши се у складу са Законом којим се уређује планирање и
изградња.
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Члан 18.
Некатегорисани пут се гради за двосмерни саобраћај,
а изузетно за једносмерни саобраћај, с тим да у зависности
од прегледности пута на растојањима од највише 500 метара
има одговарајуће проширење за мимоилажење возила,
радних машина и пољопривредне механизације.
Најмања ширина коловоза за двосмерни саобраћај
износи 5,5 метара, а за једносмерни саобраћај 3 метра.
Минималне димензије путних канала износе:
- ширина дна канала 0,5 метара;
- дубина канала 0,5 метара, рачунајући од горње ивице
коловоза.
Члан 19.
Ширина заштитног појаса, са сваке стране
некатегорисаног пута износи 3 метра, осим ако просторним
односно урбанистичким планом није другачије одређено.
У заштитном појасу некатегорисаног пута забрањена
је изградња грађевинских или других објеката, као и
постављање постројења, уређаја и инсталација, осим
изградње саобраћајних површина пратећих садржаја
некатегорисаног пута, као и постројења, уређаја и
инсталација који служе потребама некатегорисаног пута и
саобраћаја на некатегорисаном путу.
VI ФИНАНСИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 20.
Финансирање изградње и реконструкције, одржавања
и заштите јавних путева обезбеђује се у складу са законом и
овом одлуком.
VII НАДЗОР
Члан 21.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши
Општинска управа Мало Црниће – Одсек за локални
економски развој, локалну пореску администрацију и
инспекцијске послове.
Члан 22.
У вршењу инспекцијског надзора комуналносаобраћајни инспектор има право и дужност да проверава:
1. радове
на
заштити,
одржавању,
изградњи
некатегорисаних путева и путних објеката;
2. техничку и другу документацију у вези са одржавањем,
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изградњом и реконструкцијом некатегорисаних путева;
3. стање некатегорисаног пута и да ли се правилно и редовно
спроводе прописане мере заштите некатегорисаног
пута;
4. да ли је за изградњу и реконструкцију некатегорисаног
пута, његовог дела и путног објекта издато одобрење за
изградњу;
5. услове одвијања саобраћаја на некатегорисаном путу;
6. да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере
заштите некатегорисаног пута.
Члан 23.
У вршењу инспекцијског надзора комуналносаобраћајни инспектор је овлашћен да:
1. забрани, односно обустави извршење радова који се
изводе противно законским прописима, техничким
нормативима и стандардима одржавања некатегорисаног
пута;
2. нареди отклањање недостатака на некатегорисаном
путу који угрожавају стабилност пута и безбедност
саобраћаја;
3. нареди обустављање радова који се изводе у непосредној
близини некатегорисаног пута, а који могу довести у
питање стабилност некатегорисаног пута и безбедност
саобраћаја;
4. нареди предузимање мера за обезбеђење некатегорисаног
пута и по потреби забрани привремено одвијање
саобраћаја за сва возила или поједине категорије
возила која због своје укупне тежине, димензија и
других техничких својстава могу да нанесу штету
некатегорисаном путу или угрозе безбедност саобрћаја;
5. нареди рушење и уклањање објеката, цевовода,
водовода, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада,
грађевинског и другог материјала са некатегорисаног
пута, његовог дела, путног објекта и земљишног појаса,
осим објеката цевовода, водовода и инсталација за које
је установљено право службености или друго право
одређено Законом;
6. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка;
7. изда прекршајни налог;
8. предузима и друге мере и радње за које је овлашћен.
VIII ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДИ
УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА
Члан 24.
Комунално-саобраћајни инспектор је овлашћен да ради
утврђивања чињеница:
1. изврши увид у јавне исправе и податке из регистара и
евиденција које воде надлежни државни органи, органи
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2.

3.

4.

5.
6.

јединице локалне самоуправе   и други имаоци јавних
овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор, а
није могао да их прибави по службеној дужности и да их
копира, у складу са Законом о инспекцијском надзору;
изврши увид у личну или другу јавну исправу са
фотографијом која је подобна да се идентификују
овлашћена лица у надзираном субјекту, друга
запослена или радно ангажована лица, физичка лица
која су надзирани субјекти, сведоци, службена лица и
заинтересована лица, као и физичка лица затечена на
месту надзора;
узима писане и усмене изјаве надзираних субјеката
– физичких лица и заступника, односно овлашћених
лица у надзираном субјекту – правном лицу и других
запослених или радно ангажованих лица, сведока,
службених лица и заинтересованих лица, и да их позива
да дају изјаве о питањима од значаја за инспекцијски
надзор;
наложи да му се у одређеном року ставе на увид
пословне књиге, општи и појединачни акти, евиденције,
уговори и друга документација надзираног субјекта од
значаја за инспекцијски надзор, а у облику у којем их
надзирани субјекат поседује и чува;
фотографише и сними предмете инспекцијског надзора;
предузима друге радње ради утврђивања чињеничног
стања, према Закону о инспекцијском надзору.
Члан 25.

Надзирани субјекат обавезан је да инспектору,
омогући несметано вршење послова и несметан приступ
објекту, средству или особљу који су у вези са обављањем
делатности на некатегорисаном путу, стави на увид тражену
документацију од стране инспектора, као и да у року који
одреди инспектор достави потребне податке и поступи по
налогу инспектора.
Надзирани субјекат је обавезан да се на захтев
инспектора, усмено или писмено изјасни о предмету
инспекцијског надзора, као и да поштује интегритет и
службено својство инспектора.
Члан 26.
Надзирани субјекат може доставити инспекцијски
извештај о самопровери испуњености захтев иза контролне
листе и самопроцени ризика, које је спровео сагласно
садржини контролне листе и правилима о процени ризика.
Уз овај извештај, надзирани субјекат инспекцији прилаже
и одговарајућу документацију, односно други материјал
(фотографије и сл.) којима се поткрепљују налази из
извештаја.

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Новчаном казном у фиксном износу од 70.000 динара
казниће се за прекршај правно лице ако:
1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;
2. изводе радове на некатегорисаном путу без сагласности
Управљача пута (члан 8.);
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 19. ове одлуке;
5. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 13. ове одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 19. став 2. ове
одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 25. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном у фиксном износу од 15.000 динара и одговорно лице
у правном лицу.
Члан 28.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара
казниће се за прекршај предузетник ако:
1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;
2. изводе радове на некатегорисаном путу без сагласности
Управљача пута (члан 8.);
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке;
5. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 13. ове одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 19. став 2. ове
одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 25. ове одлуке.
Члан 29.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако:
поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;
изводе радове на некатегорисаном путу без сагласности
Управљача пута (члан 8.);
1. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;
2. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке;
3. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;
5. поступи супротно одредбама члана 19. став 2. ове
одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 25. ове одлуке.
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Члан 3.

Члан 30.

Циљ израде Стратегије је дефинисање визије одрживог
развоја oпштине Мало Црниће, одређивање потенцијалних
предности и развојних праваца општине Мало Црниће,
одржавање стабилног економског раста и запошљавања,
обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва,
промовисање иновација, ефикасна заштита животне средине
и унапређење свеобухватног квалитета живота грађана.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Мало
Црниће''.
I/01 Број: 020-111/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.

Члан 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије,
представљају национална и локална стратешка документа,
програми и пројекти који се реализују у oпштини Мало
Црниће.
Члан 5.
Кроз процесе и припреме Стратегије промовисаће
се партиципативни приступ планирању локалног развоја,
међусекторска сарадња и размена информација, укључивање
и координација јавног, приватног и цивилног сектора у
процесу одлучивања и партнерство међу институцијама.
Члан 6.
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На основу члана 32. став 1. тачка 4. а у вези члана 20.
став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, брoj 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон
и 47/18) и члана 52. става 1. тачка 6. Статута општине Мало
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“ број
3/2019),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 30. 09. 2020. године,  донела је

Ради спровођења ове Одлуке, Председник општине
Мало Црниће ће посебним Решењем именовати Радну
групу за координацију израде Стратегије, а која ће имати
надлежности да дефинише пројектни задатак, координира и
надзире процес израде Стратегије и разматра Стратегију по
фазама припреме предложену од стране Обрађивача.
Састав Радне групе, број чланова и сви задаци биће
посебно одређени Решењем из става 1. овог члана.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ОД 2021 - 2025.
ГОДИНЕ

Члан 7.

Члан 1.
Општина Мало Црниће приступа изради Стратегије
одрживог развоја општине Мало Црниће од 2021 - 2025.
године (у даљем тексту: Стратегија).
Члан 2.
Под Стратегијом у смислу ове Одлуке подразумева се
плански документ развоја за период од 2021 - 2025. године.
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Стручне, административне и организационе послове за
потребе Радне групе обављаће Одсек за локални економски
развој, локалну пореску администрацију инспекцијске
послове Општинске управе општине Мало Црниће.
Члан 8.
Одсек за локални економски развој, локалну пореску
администрацију инспекцијске послове Општинске управе
општине Мало Црниће пружа подршку
Радној групи и Обрађивачу, кроз обезбеђење простора
за рад и кадрове, техничку помоћ током израде Стратегије,
достављање свих званичних релевантних података и др.
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Члан 9.
Током израде Стратегије биће организовани форуми за
стручне и јавне расправе, округли столови и радионице на
којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов рад
могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници,
како би се обезбедила партиципација и транспарентност
процеса одлучивања и правовремено обавештавање
јавности.
Члан 10.

На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,  83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 52. став 1.
тачка 23. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 3/2019)   и члана 11. Одлуке
о оснивању Центра за културу Мало Црниће, („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 7/2019),
Скупштина општине Мало Црниће, на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси

Рок за израду Стратегије је 3 (три) месеца од дана
ступања на снагу ове Одлуке.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и члана Управног одбора
Центра за културу Мало Црниће

Члан 11.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужен је Одсек за
локални економски развој, локалну пореску администрацију
инспекцијске послове Општинске управе општине Мало
Црниће.

Иван Игњатовић из Црљенца, разрешава се дужности
председника Управног одбора Центра за културу Мало
Црниће, именован Решењем о именовању Управног одбора
Центра за културу Мало Црниће I/01 број 020-116/19, од 06.
08. 2019. године, са 30. 09. 2020. године.
Маја Лазић из Божевца, разрешава се дужности члана
Управног одбора Центра за културу Мало Црниће, именована
Решењем о именовању Управног одбора Центра за културу
Мало Црниће I/01 број 020-116/19, од 06. 08. 2019. године, са
30. 09. 2020. године.

Члан 12.
Средства за израду Стратегије обезбедиће се из буџета
општине Мало Црниће.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Мало
Црниће.“
I/01 Број: 020-112/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.

Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.

I/01 Број: 020-113/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана  32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,  83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 52. став 1.
тачка 23. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 3/2019)   и члана 11. Одлуке
о оснивању Центра за културу Мало Црниће, („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 7/2019),
Скупштина општине Мало Црниће, на седници
одржаној  30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и члана Управног одбора
Центра за културу Мало Црниће
Члан 1.
Милош Ивић из Црљенца, именује се за председника
Управног одбора Центра за културу Мало Црниће, са 30. 09.
2020. године, до истека мандата Управног одбора Центра за
културу Мало Црниће, на предлог овлашћеног предлагача.
Радица Николић из Малог Црнића, именује се за члана
Управног одбора Центра за културу Мало Црниће, са 30. 09.
2020. године, до истека мандата Управног одбора Центра за
културу Мало Црниће, на предлог овлашћеног предлагача.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-114/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона о
култури (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 13/2016,
30/2016-исправка и 6/2020) и члана 12. став 1. тачка 1. Одлуке
о оснивању Центра за културу Мало Црниће (''Службени
гласник општине Мало Црниће'', број 7/2019),
Управни одбор Центра за културу Мало Црниће на
седници одржаној 11. 08. 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ МАЛО ЦРНИЋЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се усклађивање Статута Центра
за културу Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало
Црниће'', бр. 9/2019) са одредбама Закона о изменама и
допунама Закона о култури (''Службени гласник РС'', 6/2020).
Члан 2.
У Статуту Центра за културу Мало Црниће (''Службени
гласник општине Мало Црниће'', бр. 9/2019), члан 13. мења
се и гласи:
''Члан 13.
Центар за културу Мало Црниће финансира се или
суфинансира из буџета општине Мало Црниће и других
извора предвиђених Законом о култури.
Висину средстава за финансирање делатности Центра
за културу из става
1. овог члана утврђује оснивач, на основу предлога
годишњег програма рада и предлога финансијског плана
Центра за наредну годину и пројекцијама за наредне две
године.''
Члан 3.
Члан 14. мења се и гласи:
''Члан 14.
Центар за културу доноси програм рада у складу са
задацима и циљевима и делатношћу коју обавља.
Предлог годишњег програма рада Центра за културу из
става 1. овог члана
садржи посебно исказана средства потребна за финансирање
програма и пројеката у култури, као и средства потребна за
финансирање текућих расхода и издатака.
Центар за културу подноси оснивачу предлог годишњег
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програма рада и предлог финансијског плана за наредну
годину и пројекцијама за наредне две године, најкасније до
20. јула текуће године.
Општинска управа општине Мало Црниће, као орган
јединице локалне самоуправе надлежан за послове културе,
утврђује који ће се културни програми, делови програма,
текући расходи и издаци Центра за културу финансирати или
суфинансирати средствима буџета општине Мало Црниће.
Руководилац органа из става 1. овог члана, односно
скупштина јединице локалне самоуправе, а на основу
предлога годишњег програма рада и предлога финансијског
плана за наредну годину и пројекцијама за наредне две
године, одлучује о висини укупних средстава за финансирање
рада Центра за културу.
Општинска управа општине Мало Црниће, закључује
са Центром за културу годишњи уговор о финансирању
делатности установе.
Средства из буџета општине Мало Црниће користе се у
складу са законом којим се уређује буџетски систем.
Центар за културу је дужан да наменски користи
одобрена финансијска средства и поднесе извештај о
реализацији културних програма и пројеката у року од 30
дана по завршетку програма, односно пројеката за које
су додељена буџетска средства са доказима о наменском
коришћењу финансијских средстава.''
Члан 4.
Члан 21. мења се и гласи:
''Члан 21.
Услови за избор директора Центра за културу су:
1. високо образовање;
2. радно искуство најмање пет година у култури.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја Центра за културу, као саставни део конкурсне
документације.''
Члан 5.
Члан 22. мења се, и допуњује ставом 8., тако да гласи:
''Члан 22.
Директор Центра за културу именује се на основу
претходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и
спроводи Управни одбор Центра за културу.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се
најкасније 60 дана пре истека мандата директора.

Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на
сајту Националне службе за запошљавање, на огласној табли
или у просторијама установе и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може
бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана од дана
оглашавања јавног конкурса. Управни одбор је дужан
да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са
законом којим се уређује управни поступак. Управни одбор
установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају
услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог
листе кандидата (у даљем тексу: Листа). Листа садржи
мишљење Управног одбора о стручним и организационим
способностима сваког кандидата и записник о обављеном
разговору.
Скупштина општине Мало Црниће именује директора
Центра за културу са Листе.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди
да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни
поступак о чему је дужан да обавести оснивача,   уколико
оснивач не именује директора Центра за културу са Листе
односно ако Општинско веће не предложи ниједног
кандидата са Листе.
Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у
року који је утврђен у ставу 3. овог члана, обавезан је да о
разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести
оснивача.
Члан 6.
Члан 23. мења се и гласи:
''Члан 23.
Оснивач може именовати вршиоца дужности
директора Центра за културу, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору престане дужност
пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора
није успео.
Вршилац дужности директора може обављати ту
функцију најдуже једну годину.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора из става 1. овог члана.''
Члан 7.
Одлука о изменама и допунама Статута се, по добијању
сагласности Скупштине општине Мало Црниће, објављује
у ''Службеном гласнику општине Мало Црниће'', а ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања.
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Број: 233/2020
У Малом Црнићу, 11. 08. 2020. године
УПРАВНИ ОДБОР ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Иван Игњатовић, с. р.

  I/01 Број: 020-115/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 52. став
1. тачка 23. Статута општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019),
Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној
30. 09. 2020. године, разматрајући Одлуку о изменама и
допунама Статута Центра за културу Мало Црниће, доноси

На основу чланова 115 – 117. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019  и 6/2020)), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018)  и  члана 52. став 1. тачка 23. Статута општине Мало
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број
3/2019),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ МАЛО ЦРНИЋЕ

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбра Основне школе
„Ђура Јакшић“ Топоница

Члан 1.

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и
допунама Статута Центра за културу Мало Црниће број,
190/2020, од 16. 07. 2020. године, која је донета на седници
Управног одбора Центра за културу Мало Црниће дана 16.
07. 2020. године.

РАЗРЕШАВА СЕ Ненад Тодоровић из Великог Села,
дужности члана Школског одбора Основне школе „Ђура
Јакшић“ Топоница, из реда локалне самоуправе, због избора
на дужност која је неспојива са обављањем послова у органу
управљања у складу са законом којим се уређује спречавање
сукоба интереса при вршењу јавних функција, а на основу
предлога овлашћеног предлагача.
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Члан 2.
Саставни део Решења је Одлука о изменама и допунама
Статут Центра за културу Мало Црниће број  190/2020, од
16. 07. 2020. године.

II
Ово решење је коначно у управном поступку.

Члан 3.

III

Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

Ово решење ступа на снагу даном објављивања у  
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
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Образложење
Правни основ за доношење овог Решења су чланови 115
– 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 10/2019 и 6/2020),
члан 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон
и 47/2018) и члан 52. став 1. тачка 23. Статута општине Мало
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број
3/2019).
Чланом 115. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања, прописано је да  орган управљања
у школи јесте Школски одбор.
Чланом 116. став 1. и 2. прописано је да орган
управљања има 9 чланова, укључујући и председника и да
орган управљања чине по 3 представника из реда запослених
у установи, родитеља, односно других законских заступника
и 3 представника на предлог јединице локалне самоуправе.
Чланом 116. став 5. прописано је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Овлашћени предлагач, Основна школа „Ђура Јакшић“
Топоница писаним путем је обавестила СО Мало Црниће
о потреби разрешења наведеног члана због   избора на
дужност која је неспојива са обављањем послова у органу
управљања у складу са законом којим се уређује спречавање
сукоба интереса при вршењу јавних функција, дописом број
567/2020, од 31. 08. 2020. године.
Члан 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
и члан 52. став 1. тачка 23. Статута општине Мало Црниће
прописују да Скупштина општине у складу са законом
именује и разрешава управне и надзорне одборе и директоре
установа, организацију и службе чији је оснивач, именује
и разрешава чланове школских одбора и чланове управног
одбора предшколске установе и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом.
На основу наведеног, Одбор за избор и именовања на
својој седници од 28. 09. 2020. године, донео је одлуку да су
испуњени услови за разрешење наведеног члана Школског
одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ Топоница и предлаже
да донесе Решење о разрешењу члана   Школског одбора
Основне школе „Ђура Јакшић“ Топоница, због избора на
дужност која је неспојива са обављањем послова у органу
управљања у складу са законом којим се уређује спречавање
сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Сагласно члану 117. став 3. тачка 4. Закона о основама
система образовања и васпитања, Скупштина општине Мало
Црниће донела је решење као у диспозитиву и разрешава
Ненада Тодоровића из Великог Села дужности члана
Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ Топоница,
због избора на дужност која је неспојива са обављањем

послова у органу управљања у складу са законом којим се
уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних
функција, а  на предлог овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
I/01 Број: 020-116/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу чланова 115 – 117. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, и 6/2020), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018)  и  члана 52. став 1. тачка 23. Статута општине Мало
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број
3/2019),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној  30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора Основне школе
„Ђура Јакшић“ Топоница
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ивица Панајотовић из Топонице за
члана Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“
Топоница, из реда локалне самоуправе, до истека мандата
школског одбора, на предлог овлашћеног предлагача.
II
Ово решење је коначно у управном поступку.
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за именовање наведеног члана Школског одбора Основне
школе „Ђура Јакшић“ Топоница и предлаже да донесе
Решење о именовању члана   Школског одбора Основне
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у   школе „Ђура Јакшић“ Топоница.
Сагласно члану 116. став 13. Закона о основама
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
система образовања и васпитања, Скупштина општине
Мало Црниће донела је решење као у диспозитиву и именује
Образложење
Ивицу Панајотовића  из Топонице за члана Школског одбора
Правни основ за доношење овог Решења су чланови 115 Основне школе „Ђура Јакшић“ Топоница,   на предлог
– 117. Закона о основама система образовања и васпитања овлашћеног предлагача.
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. Закон,
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
10/2019 и 6/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члан 52. став 1. тачка року од 15 дана од дана пријема истог.
23. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 3/2019).
Чланом 115. став 1. Закона о основама система I/01 Број: 020-117/2020
образовања и васпитања, прописано је да  орган управљања У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
у школи јесте Школски одбор.
Чланом 116. став 1. и 2. прописано је да орган
управљања има 9 чланова, укључујући и председника и да
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
орган управљања чине по 3 представника из реда запослених
у установи, родитеља, односно других законских заступника
и 3 представника на предлог јединице локалне самоуправе.
ПРЕДСЕДНИК,
Чланом 116. став 5. прописано је да чланове органа
Горанка Стевић, с. р.
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Основна школа „Ђура Јакшић“ Топоница писаним путем
је обавестила СО Мало Црниће о потреби именовања
наведеног члана школског одбора, дописом број 567/2020,
од 31. 08. 2019. године, а овлашћени предлагач локална
самоуправа поднела је предлог из реда локалне самоуправе. 187
Сагласно члану 116. став 9. тачка 1. Предложени
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
представник има решење о неосуђиваности из казнене самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 евиденције МУП-а.
др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 52. став 1. тачка
Сагласно члану 117. став 5. Закона о основама система 23. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
образовања и васпитања, изборни период новоизабраног општине Мало Црниће“, број 3/2019) и члана 14. Одлуке о
члана органа управљања траје до истека мандата органа оснивању Установе Центра за социјални рад Мало Црниће
управљања.
(„Службени  гласник општине Мало Црниће“, број 2/12),
Члан 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
Скупштина општине Мало Црниће, на седници
и члан 52. став 1. тачка 23. Статута општине Мало Црниће одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
прописују да Скупштина општине у складу са законом
именује и разрешава управне и надзорне одборе и директоре
установа, организацију и службе чији је оснивач, именује
РЕШЕЊЕ
и разрешава чланове школских одбора и чланове управног о разрешењу Управног одбора Центра за социјални рад
одбора предшколске установе и даје сагласност на њихове
Мало Црниће
статуте у складу са законом.
III

На основу наведеног, Одбор за избор и именовања
Скупштине општине Мало Црниће на својој седници од 28.
09. 2020. године, донела је одлуку да су испуњени услови
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Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ  Управни одбор Центра за социјални
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рад Мало Црниће, именован Решењем о именовању Управног
одбора Центра за социјални рад Мало Црниће I/01 број 020218/16, од 26. 12. 2016. године, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Зорка Стојановић из Малог Црнића,
Љиљана Милошевић из Шљивовца,
Драгорад Кесић из Калишта,
Јелена Ђурић, дипл. правник из Пожаревца,
Мерџанка Јеремић Томић, дипл. економиста из
Пожаревца.
Члан 2.

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број:  020-118/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године.

1.
2.
3.
4.
5.

Немања Радојковић из Великог Црнића, председник,
Ивица Станковић из Батуше, члан,
Мирјана Славковић из Малог Црнића, члан,
Јелена Ђурић, дипл. правник из Пожаревца, члан,
Мерџанка Јеремић Томић, дипл. економиста из
Пожаревца, члан.
Члан 2.

Именовање Управног одбора Центра за социјални рад
Мало Црниће врши се на период од 4 године.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број:  020-119/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 52. став 1. тачка
23. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 3/2019) и члана 14. Одлуке о
оснивању Установе Центра за социјални рад Мало Црниће
(„Службени  гласник општине Мало Црниће“, број 2/12),
Скупштина општине Мало Црниће, на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању Управног одбора Центра за социјални рад
Мало Црниће

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 52. став 1. тачка
23. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 3/19) и члана 16. Одлуке о
оснивању Установе Центра за социјални рад Мало Црниће
(„Службени  гласник општине Мало Црниће“, број 2/12),
Скупштина општине Мало Црниће, на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу Надзорног одбора Центра за социјални рад
Мало Црниће

Члан 1.

Члан 1.

ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Центра за социјални
рад Мало Црниће у саставу:

РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Центра за социјални
рад Мало Црниће, именован Решењем о именовању
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Надзорног одбора Центра за социјални рад Мало Црниће
I/01 број 020-220/16, од 26. 12. 2016. године, у саставу:
1. Љубиша Славковић из Малог Црнића,
2. Драгана Ђорђевић из Великог Црнића,
3. Данијела Илић, дипл. социјални радник  из Божевца.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број:  020-120/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године.

Члан 2.
Именовање Надзорног одбора Центра за социјални рад
Мало Црниће врши се на период од 4 године.
Члан 3.
Ово Решење објавити  у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.

I/01 Број:  020-121/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 52. став 1. тачка
123. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 3/19) и члана 16. Одлуке о
оснивању Установе Центра за социјални рад Мало Црниће
(„Службени  гласник општине Мало Црниће“, број 2/12),
Скупштина општине Мало Црниће, на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 -  
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1.
члана 63. и члана 77. став 1. тачка 3. и члана 80. Пословника
Скупштине општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за прописе и управу
Члан 1.

РЕШЕЊЕ
о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад
Мало Црниће

ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за прописе и управу.
Члан 2.

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Центра за социјални
рад Мало Црниће у саставу:
1. Марина Траживук из Малог Црнића, председник,
2. Зоран Станчић из Калишта, члан,
3. Данијела Илић, дипл. социјални радник   из Божевца,
члан.
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Одбор за прописе и управу именује се у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ненад Славковић из Малог Црнића, за члана,
Љиљана Милошевић из Шљивовца, за члана,
Маја Арсић из Батуше, за члана,
Никодије Адамовић из Врбнице, за члана,
Синиша Јанковић из Шљивовца, за члана.
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Члан 3.
Одбор за прописе и управу разматра усклађеност
предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина
са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и даје
своје предлоге и мишљења Скупштини.
Одбор прати стање у области нормативне делатности
Скупштине и указује на потребу доношења, односно
усаглашавања одлука и других општих аката, утврђује
пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине,
разматра и утврђује предлоге аутентичног тумачења прописа
чији је доносилац Скупштина.
Одбор даје мишљење о предлогу Статута, његовој
измени и допуни. Одбор прати спровођење Статута и даје
предлог аутентичног тумачења његових одредби, а разматра
и питања везана за промену статута предузећа, установа
и других организација чији је оснивач   Општина и о томе
доставља Скупштини своје мишљење.
Овај Одбор утврђује предлог Пословника о раду
Скупштине, односно предлог о измени и допуни овог акта.
Одбор, у складу са законом, утврђује предлог мишљења
или одговора Уставном суду Републике Србије у поступку за
оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и
других општих аката које је донела Скупштина.
Одбор разматра остваривање система локалне
самоуправе у Општини, остваривање послова државне
управе које Република повери Општини, разматра питања
организације рада управе и даје мишљење о предлогу  
Одлуке о организацији Општинске управе, разматра питања
међуопштинске сарадње и подноси предлоге надлежном
органу за успостављање, одржавање и даље развијање
односа и веза Општине са другим општинама и градовима у
земљи и иностранству, питања остваривања слобода, права
и дужности грађана, као и друга питања из области локалне
самоуправе и управе.
Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-120/2020
У Малом Црнићу, 30. 09.  2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 -  
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1.
члана 63. и члана 77. став 1. тачка 4. и члана 81. Пословника
Скупштине општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за друштвено – економски развој,
привреду и финансије
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за друштвено – економски
развој, привреду и финансије.
Члан 2.
Одбор за друштвено – економски развој, привреду и
финансије именује се  у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Сандра Милошевић из Божевца, за члана,
Викторија Стојимировић из Смољинца, за члана,
Мирјана Самарџић из Кобиља, за члана,
Зорка Стојановић из Малог Црнића, за члана,
Санела Милошевић из Смољинца, за члана.
Члан 3.

Одбор за друштвено - економски развој, привреду и
финансије разматра и даје мишљење на предлог програма
развоја Општине и појединих делатности и предлаже мере
за његово спровођење, разматра стратешке планове и друга
документа од значаја за економски развој Општине, разматра
предлоге одлука из области привреде, занатства, туризма,
угоститељства и трговине.
Одбор разматра предлоге одлука и других општих
аката који се односе на финансирање послова Општине,
таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја
делатности за које је надлежна Скупштина, буџет, одлуку о
завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине и
друга економско-финансијска питања, предлаже Скупштини
доношење одговарајућих одлука и даје мишљења о
предлозима других овлашћених предлагача.
Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
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I/01 Број: 020-123/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.

проблеме у областима уметничког стваралаштва, бриге о
младима, малолетничке деликвенције, бриге о особама са
посебним потребама, родне равноправности и једнаких
могућности за све, заштите породице и слично.
Одбор разматра предлог буџета Општине, посебно у
делу који се односи на финансирање програма друштвених
делатности, а своје мишљење, ставове, закључке и сугестије
доставља Скупштини ради доношења одговарајућих одлука.
Одбор је дужан да разматра евентуалне приговоре установа
чије програме финансира Општина из свог буџета, а који се
односе на реализацију усвојеног програма и финансијског
плана одређене делатности, установе или организације, и да
о томе обавести Скупштину.
Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-124/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
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На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 -  
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
члана 63. и члана 77. став 1. тачка 5. и члана 82. Пословника 													
Скупштине општине Мало Црниће („Службени гласник 								
ПРЕДСЕДНИК,
општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Горанка Стевић, с. р.
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за друштвене делатности
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за друштвене делатности.
Члан 2.
Одбор за друштвене делатности именује се  у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Милош Мирковић из Великог Црнића, за члана,
Гордана Ивковић из Забреге, за члана,
Драган Станковић из Црљенца, за члана,
Добрица Тацић из Малог Црнића, за члана,
Слободан Крачуновић из Кобиља, за члана.
Члан 3.

Одбор за друштвене делатности разматра годишње
програме и извештаје о раду установа чији је оснивач
Општина из области основног и средњег образовања,
културе, спорта, здравства, друштвене бриге о деци,
социјалне заштите, информисања, разматра питања и
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На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014
-  др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62.
став 1. члана 63. и члана 77. став 1. тачка 6. и члана 83.
Пословника Скупштине општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и
стамбено – комуналне делатности
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за урбанизам, грађевинарство и
стамбено – комуналне делатности.
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Члан 2.
Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено –
комуналне делатности именује се у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Емад Еслеем из Великог Црнића, за члана,
Ненад Тодоровић из Великог Села, за члана,
Драшко Радојковић из Батуше, за члана,
Славица Јовановић из Смољинца, за члана,
Славољуб Јанковић из Врбнице, за члана.
Члан 3.
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На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 -  
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1.
члана 63. и члана 77. став 1. тачка 7. и члана 84. Пословника
Скупштине општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за рад и развој месних заједница
Члан 1.

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено
- комуналне делатности разматра питања из области
урбанизма, стамбено - комуналних делатности и уређивања
грађевинског земљишта, предлаже Скупштини доношење
одговарајућих одлука и других општих аката који се
односе на обављање и развој комуналних делатности,
уређивање грађевинског земљишта, стамбену изградњу и
стамбене односе, просторног планирања и урбанизма на
територији Општине, јавни градски и приградски превоз
путника (линијски и ванлинијски), изградњу, одржавање
и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица,
као и друга питања из ове области, као и давање мишљења о
предлозима других овлашћених предлагача.

Одбор за рад и развој месних заједница именује се у
саставу:
1. Ненад  Савић из Топонице, за члана,
2. Предраг Стојадиновић из Калишта, за члана,
3. Слободан Рајић из Куле, за члана,
4. Славица Јовановић из Смољинца, за члана,
5. Горан Миловановић из Топонице, за члана.

Члан 4.

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.

Одбор за рад и развој месних заједница разматра
питања образовања месних заједница и усклађивања односа
у месним заједницама, подстиче развој инфраструктуре на
подручју месних заједница, контролише и подстиче рад
месних заједница, разматра и друга питања од интереса
за грађане у месним заједницама, предлаже Скупштини
доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о
предлозима других овлашћених предлагача.

I/01 Број: 020-125/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
												
											
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за рад и развој месних заједница.
Члан 2.

Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-126/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
													
								
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за пољопривреду и развој села

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 -  
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1.
члана 63. и члана 77. став 1. тачка 9. и члана 86. Пословника
Скупштине општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за заштиту и унапређење животне
средине

Члан 1.

Члан 1.

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 -  
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1.
члана 63. и члана 77. став 1. тачка 8. и члана 85. Пословника
Скупштине општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси

ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за пољопривреду и развој села.
Члан 2.
Одбор за пољопривреду и развој села именује се у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Слађан Максић из Малог Градишта, за члана,
Ненад Савић из Топонице, за члана,
Дејан Ивановић из Куле, за члана,
Добрица Тацић из Малог Црнића, за члана,
Владета Живковић из Батуше, за члана.
Члан 3.

Одбор за пољопривреду и развој села разматра питања
из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања
развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја
села, шумарства и водопривреде, предлаже Скупштини
доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о
предлозима других овлашћених предлагача.
Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-127/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
							
													
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за заштиту и унапређење
животне средине.
Члан 2.
Одбор за заштиту и унапређење животне средине
именује се у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Зорица Ђорђевић из Божевца, за члана,
Милош Мирковић из Великог Црнића, за члана,
Иван Илић из Божевца, за члана,
Зорка Стојановић из Малог Црнића, за члана,
Милан Симић из Куле, за члана.
Члан 3.

Одбор за заштиту и унапређење животне средине
прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и
унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних
добара, заштиту од буке  и прати активности на спречавању
и отклањању штетних последица које угрожавају животну
средину, предлаже Скупштини доношење одговарајућих
одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених
предлагача.
Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-128/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
													
								
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 -  
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1.
члана 63. и члана 77. став 1. тачка 10. и члана 87. Пословника
Скупштине општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за представке и притужбе
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за представке и притужбе.
Члан 2.
Одбор за представке и притужбе именује се у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Предраг Стојадиновић из Калишта, за члана,
Ненад Тодоровић из Великог Села, за члана,
Мирјана Богосављевић из Малог Црнића, за члана,
Никодије Адамовић из Врбнице, за члана,
Јасмина Стојковић из Божевца, за члана.

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 -  
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1.
члана 63. и члана 77. став 1. тачка 11. и члана 88. Пословника
Скупштине општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за награде и признања
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за награде и признања.

Члан 3.
Одбор за представке и притужбе разматра представке
и притужбе које грађани упућују Скупштини, председнику
општине и Општинском већу, као и представке уступљене
од стране републичких  органа, испитује њихову основаност,
предлаже Скупштини доношење одговарајуће одлуке и
мере које треба предузети у циљу отклањања утврђених
неправилности у раду органа Општине, о чему обавештава
подносиоце.
У поступку разматрања представки и притужби, овај
Одбор прибавља извештаје од органа и организација на које
се наведени поднесци односе, у року који сам одређује.
Ако орган или организација из става 2. овог члана не
доставе извештај у одређеном року, Одбор о томе обавештава
Скупштину, односно орган који је уступио представку.
Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-129/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године

Члан 2.
Одбор за награде и признања именује се
у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Викторија Стојимировић из Смољинца, за члана,
Милош Лепојевић из Салаковца, за члана,
Божана Вечерина из Салаковца, за члана,
Бојана Митровић из Малог Црнића, за члана,
Владан Илић из Великог Села, за члана.
Члан 3.

Одбор за награде и признања разматра предлоге за
награде, похвале и друга општинска признања, стара се о
њиховом уручењу, обезбеђује одговарајући публицитет у
средствима јавног информисања или на други одговарајући
начин, врши друге послове који се односе на награде и
признања које додељује Скупштина, предлаже Скупштини
доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о
предлозима других овлашћених предлагача.
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Члан 4.

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.

Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова,
заселака и делова насељених места, утврђује предлоге
назива улица, тргова, заселака и делова насељених места
на територији Општине, предлаже Скупштини доношење
одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других
овлашћених предлагача.

I/01 Број: 020-130/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
													
								
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.

Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-131/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
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На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 -  
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1.
члана 63. и члана 77. став 1. тачка 12. и члана 89. Пословника
Скупштине општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за утврђивање предлога назива
улица, тргова, заселака и делова насељених места
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за утврђивање предлога назива
улица, тргова, заселака и делова насељених места.
Члан 2.
Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова,
заселака и делова насељених места именује се у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
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Радиша Радисављевић из Крављег Дола, за члана,
Љиљана Милошевић из Шљивовца, за члана,
Новица Адамовић из Кобиља, за члана,
Зорка Стојановић из Малог Црнића, за члана,
Јовица Алексић из Калишта, за члана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
													
							
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 -  
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1.
члана 63. и члана 77. став 1. тачка 13. и члана 90. Пословника
Скупштине општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за односе са верским
заједницама
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за односе са верским заједницама.
Члан 2.
Одбор за односе са верским заједницама именује се у
саставу:
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1.
2.
3.
4.
5.

РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за социјална питања

Гордана Ивковић из Забреге, за члана,
Данијела Станковић из Батуше, за члана,
Душица Лазић из Врбнице,  за члана,
Славица Јовановић из Смољинца, за члана,
Радиша Живковић „Мали“ из Крављег Дола, за члана.

Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за социјална питања.

Члан 3.

Члан 2.

Одбор за односе са верским заједницама прати
и разматра питања односа и сарадње Скупштине са
верским заједницама, помаже им у решавању проблема
на које наилазе, стара се о стварању и очувању добрих
међуконфесионалних односа, међусобног уважавања и
верске и међунационалне толеранције, врши друге послове
из области односа са верским заједницама, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука које се односе
на верске заједнице и даје мишљења о предлозима других
овлашћених предлагача.

Одбор за социјална питања именује се у саставу:

Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-132/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.

1.
2.
3.
4.
5.

Сандра Милошевић из Божевца, за члана,
Предраг Стојадиновић из Калишта, за члана,
Владан Стојимировић из Смољинца, за члана,
Добрица Тацић из Малог Црнића, за члана,
Милованка Станковић из Салаковца, за члана.

Члан 3.
             Одбор за социјална питања разматра питања из
области социјалне политике и социјалне сигурности грађана,
ради реализације својих задатака остварује тесну сарадњу
са институцијама из области социјалне заштите, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера за
превазилажење проблема.
Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.
I/01 Број: 020-133/2020
У Малом Црнићу, 30. 09. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с. р.
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На основу члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 83/2014 -  
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 62. став 1.
члана 63. и члана 77. став 1. тачка 14. и члана 92. Пословника
Скупштине општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 14/2020),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 30. 09. 2020. године, доноси
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На основу члана 76. тч. 24. Статута општине Мало
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број
3/2019) и члана 2. тч. 24. Одлуке о општинском већу општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 4/2019)
Општинско веће општине Мало Црниће, на седници
одржаној  31. 08.  2020. године, доноси
ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се организација, начин
рада и одлучивања Општинског већа општине мало Црниће
(у даљем тексту: Веће), као и друга питања од значаја за рад
и остваривање надлежности Већа.
Члан 2.
Стручне, административно-техничке и друге послове
за потребе Већа врши Општинска управа.
Послови из става 1. овог члана обављају се у
координацији и по упутству секретара Већа.
Члан 3.
Рад већа је доступан јавности.
Јавност рада Већа обезбеђује се путем саопштења,
конференција за представнике средстава јавног
информисања, као и присуством представника средстава
јавног информисања на седници Већа.
Јавност се може искључити само у случајевима
одређеним Законом, Статутом, Одлуком и овим Пословником.
II – ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СЕДНИЦА ВЕЋА
Члан 4.
Припремање материјала за седницу Већа врши
Општинска управа из оквирног делокруга општине у првом
степену, благовремено Већу доставља жалбу на првостепено
решење са свим списима који се односе на предмет и својим
изјашњењем на наводе жалбе.
Председник општине може тражити да обрађивачи
доставе Већу на изјашњење и радне верзије аката.
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Члан 5.
Радне верзије аката о којима треба да се изјасни
Општинско веће,  достављају се Већу од стране  обрађивача
преко председника Општине, који по пријему истих
благовремено информише секретара Општинског већа у
циљу припреме материјала за  рад  седнице Већа.
Члан 6.
Веће ради у седницама које могу бити редовне и
ванредне.
Редовне седнице се одржавају по правилу једном у два
месеца.
Ванредне седнице се одржавају   према указаној
потреби.
За расправљање и одлучивање по веома хитним
питањима може се организовати „телефонска седница Већа“.
О телефонској седници Већа, сачињава се записник у
коме се констатује о ком питању се распраљало, који чланови
Већа су консултовани и у колико сати, као и то како су се
изјаснили и на крају каква је одлука донета.
Записник са телефонске седнице усваја се на првој наредној
редовној седници Већа.
Члан 7.
Седнице Већа сазива председник Општине и предлаже
дневни ред.
Редовна седница се сазива достављањем позивнице са
предлогом дневног реда и материјалима у писаној форми,
најкасније 3 дана пре одржавања седнице.
Ванредна седница се сазива на начин из претходног
става најкасније дан пре дана одржавања седнице, осим у
случају изузетне хитности када се сазивање врши на сам дан
одржавања седнице путем телефона, а којом приликом се
предлог дневног реда уручује пред почетак седнице.
Члан 8.
На седницу Већа, осим чланова Већа, обавезно се
позивају: председник Скупштине општине, секретар
Скупштине општине, начелник Општинске управе и
секретар Већа.
На седницу већа могу бити позвани и руководиоци
обрађивачи материјала у чију надлежност спадају питања
која су у предлогу дневног реда.
Позивница за седницу Већа може бити достављена и
средствима јавног информисања.

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 15/20
III – РАД СЕДНИЦЕ
Члан 9.
Председник општине, а у случају његове одсутности
заменик председника Општине (у даљем тексту:
председавајући) отвара седницу Већа, констатује број
присутних чланова већа и предлаже дневни ред.
Веће може да ради и одлучује ако седници присуствује
већина од укупног броја чланова Већа. Одлуке се доносе
већином присутних чланова Већа.
Уколико нема кворума, седница се одлаже најдаље
за три дана, што се присутним члановима Већа саопштава
усмено а одсутни се обавештавају путем телефона.
Члан 10.
Дневни ред седнице утврђује се на почетку седнице
Већа,  на основу предлога председавајућег.
Предлог за измену и допуну предложеног дневног реда
може поднети сваки члан Већа.
Приликом утврђивања дневног реда, најпре се гласа о
предлозима за измену и допуну предложеног дневног реда, а
потом за дневни ред у целини.
Члан 11.
Расправа и одлучивање на седници   спроводи се по
утврђеном дневном реду.
Изузетно, Веће може у току седнице одлучити да се
измени редослед тачака дневног реда,  ради ефикаснијег рада.
Члан 12.
На почетку расправе о појединој тачки дневног реда,
председавајући објављује предмет расправе и даје неопходна
објашњења, а затим даје реч обрађивачу, који даје потребно
образложење.
Након датог образложења, председавајући отвара
дискусију у којој, по редоследу пријављивања, најпре даје
реч члановима Већа, а затим и осталим присутним лицима
уколико је то потребно.
Члан 13.
Одлучивање се врши јавним гласањем, дизањем руку.
Право гласа имају  само чланови Већа.
Одлука је донета ако се за њу изјасни већина присутних
чланова Већа.
Члан 14.
Приликом одлучивања, гласа се најпре о предлозима

за измену или допуну предложеног акта, а потом за предлог
акта у целини.
По извршеном гласању, председавајући гласно
констатује резултат гласања на следећи начин:
„одлука донета једногласно“;
„одлука донета већином гласова, уз навођење броја гласова
„за“, броја гласова „против“ и броја гласова „уздржаних“;
„одлука није донета, уз навођење броја гласова „за“, броја
гласова „против“ и броја гласова „уздржаних“.
Уколико било који члан Већа изрази сумњу у резултат гласања,
гласање ће се поновити појединачним изјашњавањем.
Члан Већа који је гласао „против“ или се „уздржао“
може да захтева да се то и посебно констатује у записнику.
Члан 15.
О реду на седници већа стара се председавајући.
Председавајући је овлашћен да, у случају нарушавања
реда, било ком лицу присутном на седници изрекне меру
упозорење или одузимање речи.
Мера упозорења изриче се лицу које својим понашањем,
самовласним узимањем речи, упадањем у реч, ометањем  и
вређањем говорника нарушава рад на седници.
Мера одузимања речи изриче се лицу које не  говори у
вези конкретне тачке дневног реда, или ако му је већ на истој
седници изречена мера упозорења.
Члан 16.
Сви чланови већа, имају право да поставе питања
надлежним органима, или установама и предузећима у вези
спровођења и извршавања Одлука Скупштине општине и
Општинског већа.
Питања с постављају под тачком дневног реда „Текућа
питања“ у усменој форми или писменој форми.
Орган коме је питање упућено дужан је да се у писаној
форми изјасни по питању за прву наредну седницу Већа.
Члан 17.
На седницама Већа, води се записник у који се уносе
сви битни подаци о седници.
Записник у оригиналу (рукопису) води секретар
Већа или стручно лице из Општинске управе које одреди
председавајући.
Оригинални записник се трајно чува уз материјал са
седнице. Извод из записника се доставља уз позив за седницу
Већа.
Члан 18.
На свакој седници Веће разматра и усваја записник са
претходних седница.
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IV– РАДЊЕ И ПОСТУПАЊА У ЦИЉУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДНОСА ВЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНА
ОПШТИНЕ

Број: 06-33/2020-1
У Малом Црнићу, 31. 08. 2020. године

Члан 19.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ

Усклађивање остваривања функције Већа и Скупштине
општине, врши се обавезним позивањем председника
Скупштине општине и секретара Скупштине општине на
седнице Већа.
Члан 20.
Ради претходног расправљања, давања ставова и
мишљења о питањима из надлежности Већа, Веће може
формирати радна тела.
Седнице радних тела одржавају се према потреби, а
сазива их председник радног тела у сарадњи са секретаром  
Већа.
Одредбе овог Пословника сходно се примењују и на
рад седнице радног тела.
Радно тело писмено извештава Оптшинско веће
о резултату расправе, донетом ставу или мишљењу у
примереном року.
Члан 21.
У вршењу надзора над радом Општинске управе, Веће
прибавља извештаје и изјашњења од начелника Општинске
управе, остварује непосредан увид у рад појединих Одсека
и служби и заједно са председником Општине даје смернице
и заузима начелне ставове за извршавање одлука и других
општих аката.
Укидање и поништавање аката Општинске управе који
нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим
актом или одлуком, Веће врши након свестраног сагледавања
односног питања..
Образложење са предлогом начина решавања израђује
секретар Већа.   Пре израде образложења обавезно се
прибавља писмено изјашњење начелника Општинске управе
и врши увид у списе предмета.
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да
важи Пословник о раду Општинског већа општине Мало
Црниће, број 06-22/2016-1 од 10. јуна 2016. године.
Члан 23.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. и 41. став 2.
Правилника о одобравању и  финансирању програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
у општини Мало Црниће („Службени гласник општине Мало
Црниће“, број 1/2017 и 11/2019),  члана 76. Статута општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће",
3/2019) и члана 2. став 1. тачка 26. Одлуке о Општинском
већу општине Мало Црниће („Службени гласник општине
Мало Црниће", 4/2019),
Општинско веће Општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 31. 08. 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о наставку спортских такмичења
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ наставак спортских такмичења и свих
активности везаних за такмичење организација у области
спорта на територији општине Мало Црниће у 2020. години,
без присуства публике и уз пуно поштовање свих прописаних
и одређених мера заштите становништва од заразне болести
COVID-19  изазване вирусом  SARS-CoV-2.
Члан 2.
Обавезује се Општинска управа општине Мало Црниће
да сачини Анекс уговора о преносу финансијских средстава
за редовно такмичење и организацију турнира у малом
фудбалу у другом полугодишту - јесење првенство, у 2020.
години за све организације у области спорта на територији
општине Мало Црниће, које су закључиле Уговор о преносу
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финансијских средстава на основу Решења о одобравању
годишњих и посебних програма Општинског већа општине
Мало Црниће, број 06-15/2020-11 од 13. 03. 2020. године.
Анексом уговора о преносу финансијских средстава из
става 1. овог члана, за 2 фудбалска клуба: ФК „НАПРЕДАК
1936“ Велико Црниће и ФК „СЛОГА 1945“ Велико Село,
увећати износ средстава због преласка у виши ранг
такмичења (Окружна лига и МФЛ Млава), а у складу са
рангом такмичења и Трошковником такмичења клубова
ОФС Мало Црниће у 2020. години.
Члан 3.
Расписивање Јавног обавештења и јавног позива
за финансирање и суфинансирање годишњих програма/
пројеката у области спорта на територији општине Мало
Црниће за 2020. годину (други) извршиће се посебном
одлуком.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Исту
одмах доставити Општинској управи Мало Црниће на даљу
надлежност, поступање и реализацију.
Образложење
Дана 19. 03. 2020. године, закључени су уговори о
преносу финансијских средстава за редовно такмичење и
огранизацију турнира у малом фудбалу за 2020. годину са 11
организација у области спорта на територији општине Мало
Црниће.
Одлуком Владе Републике Србије о увођењу ванредног
стања прекинута су сва спортска такмичења и све активности
везане за такмичење, самим тим и реализација уговора о
преносу финансијских средстава фудбалским клубовима.
Кризни штаб за сузбијање заразне болести  COVID-19  
је донео Закључак број 53-00-5987/2020-3 од 23. 07. 2020.
године, којим се даје мишљење да се фудбалска такмичења
могу одржати без присуства публике и уз пуно поштовање
свих прописаних  и одређених мера заштите становништва
од заразне болести COVID-19   изазване вирусом   SARSCoV-2.
Фудбалски савез општине Мало Црниће је дана 06.
08. 2020. године, доставио обавештење у којем наводи:
да је кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19   дао мишљење да се такмичења у фудбалу могу
одржати без присуства публике; да је поднет периодични
извештај о реализацији програма ОФС Мало Црниће за
прво полугодиште 2020. године; да се подносе периодични
извештаји о реализацији програма за 2020. годину свих
фудбалских клубова, који су закључили уговоре, а нису

реализовани; да је потребно организовати турнире у малом
фудбалу у другом полугодишту, од стране фудбалских
клубова којима су одобрена средства за прво полугодиште;
да је потребно увећати средства за 2 фудбалска клуба, ФК
„Напредак 1936“ Велико Црниће и ФК „Слога 1945“ Велико
Село, због преласка у виши ранг такмичења, а у складу
са трошковником и рангом такмичења; и да су потребна
финансијска средства за 3 фудбалска клуба и то: СД „Стиг“
Црљенац, ФК „Шапине“ Шапине и ФК „Радник“ Салаковац,
из разлога поновног активирања за редовно такмичење у
Општинској лиги у другом делу - јесење првенство; и захтев
о наставку спортских такмичења фудбалских клубова на
територији општине Мало Црниће и реализацији спортских
активности због почетка такмичења у Окружној, МФЛ
Млава и Општинској лиги.
Имајући у виду све горе наведено одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
Број: 06-33/2020-24
У Малом Црнићу, 31. 08. 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
										
ПРЕДСЕДНИК,
Малиша Антонијевић, с. р.
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У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту
(„Службени гласник РС“, 10/2016), чланом 10. Одлуке о
буџету општине Мало Црниће за 2020. годину („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 11/2019 и 6/2020), члана
1. – 5., 12. и 21. Правилника о одобравању и  финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта у општини Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 1/2017 и 11/2019),
члана 76. Статута општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће", 3/2019) и члана 2. став 1.
тачка 26. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће
(„Службени гласник општине Мало Црниће", 4/2019),
Општинско веће Општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 31. 08. 2020. године, расписује
481
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ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ ЗА 2020. ГОДИНУ (ДРУГИ)
I.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Јавно обавештење и јавни позив носиоцима програма
да доставе предлоге својих годишњих   програма/пројеката
за 2020. годину, одвојен за сваку област спорта из члана 137.
став 1. Закона о спорту, на прописаном обрасцу.
Средства за годишње и посебне програме/
пројекте по овом јавном обавештењу и јавном позиву
обезбеђена су буџетом општине Мало Црниће за 2020.
годину у оквиру Програма 14 - Развој спорта и омладине,
функција 810 - Услуге рекреације и спорта, позиције 107
и економске класификације 481 - Дотације невладним
оганизацијама и преостала планирана средства за програме/
пројекте спортских организција су у износу од 1.445.800,00
динара (преостали део), опредељују се за финансирање:
1. Годишњих програма/пројеката спортских организација
(клубова) са територије општине Мало Црниће, којима
се реализује функционисање организација у области
спорта у погледу редовних активности (трошкови
куповине опреме, реквизита и справа, трошкови
котизације, трошкови превоза, трошкови организације
такмичења, трошкови суђења и делегата, трошкови
лекарских прегледа, трошкови ангажовања спортских
стручњака који реализују програм, трошкови штампања
публикација и материјала, информисање јавности,
обележавање јубилеја спортске, односно друге
организације и сл.) и турнира у малом фудбалу.
2. Годишњих и посебних програма/пројеката из области
рекреативног спорта, односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са инваслидитетом,
предшколског и школског спорта, спортских приредби
и традиционалних спортских такмичења   у општини
Мало Црниће, одржавања спортских објеката  и осталих
потреба грађана из области спорта.
II
Програми/пројекти којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта могу бити одобрени
уколико испуњавају критеријуме у погледу предлагача,
носиоца,   садржине и квалитета и финансирања програма/
пројеката.
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Предлоге годишњих и посебних програма/пројеката
подносе организације у области спорта са седиштем на
територији општине Мало Црниће, а све у складу са
Правилником о одобравању и финансирању програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
у општини Мало Црниће.
Носилац програма/пројекта мора:
1. да буде регистрован у складу са Законом;
2. да буде уписан у националну евиденцију у складу са
Законом;
3. да искључиво или претежно послује на недобитној
основи, ако Законом није друкчије одређено;
4. да има седиште на територији општине Мало Црниће,
ако Законом или овим правилником није другачије
утврђено;
5. да је директно одговоран за припрему и извођење
програма/пројеката;
6. да је претходно обављао делатност најмање годину
дана;
7. да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за
обављање спортских активности и делатности;
8. да је са успехом реализовао одобрени програ/пројекат,
уколико је био носилац програма/пројекта ранијих
година;
9. да располаже капацитетима за реализацију програма/
пројекта;
10. да буде члан одговарајућег надлежног националног
гранског спортског савеза.
Носилац програма/пројекта не може да:
•
•
•
•
•
•

буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом
забраном обављања
делатности;
има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или
дугове према организацијама
социјалног осигурања и
буде у последње две године правноснажном одлуком
кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези са његовом делатношћу.
III

Предлагачи програма/пројекта своје предлоге по
јавном позиву достављају обавезно на одговарјућим
апликационим формуларима, који су саставни део Јавног
обавештења и јавног позива за финансирање/суфинансирање
годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта
на територији општине Мало Црниће за 2020. годину, који
је објављен на званичном сајту општине Мало Црниће. Све
наводе из пријаве својих програма/пројеката морају доказати
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одговарајућим приложеним документима.
Спортске организације (клубови) који су у систему,
морају доставити сву пратећу документацију која ће доказати
све елементе који су наведени у пријави програма/пројекта.
Учесници по јавном позиву уз пријаву, прилажу
документацију прописану јавним позивом   по појединим
обрасцима, као и додатну документацију на захтев комисије.
Комисија може затражити разговор са подносиоцима
програма/пројекта.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ
Подносилац предлога програма/пројекта је обавезан да
достави следећу документацију:
пропратно писмо,
• попуњен и оверен образац предлога програма/пројекта,
• ЦД/флеш са предлогом програма/пројекта,
• копија решења о упису у надлежни регистар, са ПИБ-ом,
• одлука надлежног органа носиоца програма/пројекта о
утврђивању предлога годишњег програма/пројекта,
• копија Статута спортске организације,
• потврда да је члан одговарајућег надлежног националног
гранског спротског савеза,
• финансијски план за 2020. годину,
• изјава овлашћеног лица да не постоје законске препреке
за учешће на јавном позиву,
• остала акта у складу са захтевима обрасца програма.
IV
ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
Документација се подноси у фотокопији у папирном
и електронском облику (ЦД/флеш). Носиоци програма/
пројекта подносе предлог програма/пројекта на јавно
обавештење и јавни позив са комплетном документацијом,
коју достављају у затвореној коверти лично преко писарнице
Општинске управе општине Мало Црниће или препорученом
пошиљком на адресу Општинска управа општине Мало
Црниће – Стручна комисија за оцену програма и пројеката
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мало Црниће, 12311 Мало Црниће. На
коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца,
навести за које јавно обавештење и који јавни позив подноси
се пријава и ставити обавезно ознаку НЕ ОТВАРАТИ.
Комисија врши стручни преглед и процену квалитета
програма/пројеката организација у области спорта и даје
оцену поднетих предлога на основу закона и Правилника о
одобравању и финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у општини
Мало Црниће и доставља Општинском већу утврђен предлог
за одобравање програма/пројекта у року од 15 дана од дана

подношења предлога.
Општинско веће, на основу предлога Комисије доноси
коначну одлуку о избору програма/пројеката којом се из
буџета општине Мало Црниће додељују средства.
По доношењу коначне одлуке о одобрењу средстава по овом
јавном обавештењу и јавном позиву од стране Општинског
већа, председник општине закључује уговор са сваким  
носиоцем програма/пројекта чији је програм/пројекат
одобрен.
Одлука о утврђивању програма/пројеката у области
спорта за које се одобравају дотације доставља се
појединачно, сваком учеснику јавног обавештења и јавног
позива.
V
РОК ПРИЈАВЉИВАЊА
Јавно обавештење и јавни позив се објављује преко
средстава информисања, на огласној табли Општинске
управе општине Мало Црниће и на званичном сајту
Општине.
  
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања јавног обавештења и јавног позива на интернет
страници општине Мало Црниће.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
Комплетна конкурсна документација се може преузети
лично на адреси Општинска управа општине Мало
Црниће и са званичног сајта општине Мало Црниће: www.
opstinamalocrnice.org
Корисници добијених средстава се обавезују да у
прописаном року од 15 дана од дана реализације програма и
пројекта   доставе образложене завршне (годишње) извештаје
о реализацији програма и пројеката, са финансијском
документацијом Општинском већу општине Мало црниће,
као   и на захтев даваоца средстава поднесу образложен
извештај о утрошеним средствима, а у складу са одобреним
и реализованим програмима и пројектима у 2020. години.
         Све додатне информације се могу добити лично или на
телефон Општинске управе Мало Црниће 012/280-016.
Број: 06-33/2020-25
У Малом Црнићу, 31. 08. 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПЕДСЕДНИК,
Малиша Антонијевић, с. р.
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“
бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020) и члана Члан 1 Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини («Службени лист општине МАЛО ЦРНИЋЕ» број 02/10), Председник општине МАЛО
ЦРНИЋЕ је дана ______________ године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у општини МАЛО ЦРНИЋЕ у следећим
катастарским општинама:
КО
Мало Градиште
Мало Градиште
Врбница
Врбница
Врбница
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Црљенац
Црљенац
Црљенац
Црљенац
Аљудово
Аљудово
Аљудово
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Бр. јавног
надметања
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Површина
(ха)
3,7526
1,8125
2,0559
1,1409
0,7498
1,3430
0,3526
0,9449
0,7551
0,6415
0,0334
0,3837
0,5682
1,7031
1,6488
2,7169
0,4760
1,7996
0,4796
0,7477
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Почетна цена
(дин/ха)
7.839,84
4.279,39
12.263,80
6.731,70
2.415,22
9.288,28
1.540,22
9.365,13
9.657,22
9.337,86
2.140,12
9.172,92
10.330,76
12.855,91
9.806,74
10.834,68
2.817,02
9.365,13
7.865,78
7.086,01

Депозит
(дин)
5.883,95
1.551,28
5.042,63
1.536,04
362,19
2.494,83
108,62
1.769,82
1.458,43
1.198,05
14,30
703,93
1.173,99
4.378,98
3.233,87
5.887,35
268,18
3.370,70
754,49
1.059,64

Период
закупа
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Степен
заштите

1
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Аљудово
Аљудово
Батуша
Батуша
Божевац
Божевац
Божевац
Божевац
Божевац
Божевац
Божевац
Божевац
Божевац
Божевац
Божевац
Велико Село
Велико Село
Велико Село
Велико Село
Велико Црниће
Велико Црниће
Велико Црниће
Велико Црниће
Велико Црниће
Забрега
Забрега
Забрега
Забрега
Калиште
Калиште
Калиште
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До
Крављи До

21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
45
46
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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0,2823
0,1368
1,0312
0,9959
3,0395
0,6189
0,2394
0,5416
0,7047
0,8035
0,3474
0,1026
0,2101
0,2806
0,2871
5,8139
0,2578
0,2708
0,6982
0,6519
0,0864
0,3100
0,2452
0,0982
0,3454
0,0876
0,1186
0,6985
0,8937
0,3568
0,8649
2,1522
1,3752
16,8942
2,1466
0,3507
0,8987
8,8424
3,0222
0,7486
0,7365
1,5496
0,2006
0,0606
0,4379
0,1640
0,0904
0,0249

6.114,88
9.365,13
10.839,60
6.198,01
9.534,71
10.687,67
3.308,73
12.041,56
11.762,98
12.305,86
8.669,57
10.703,31
6.523,08
2.809,30
9.908,64
7.967,01
2.408,30
14.369,50
10.703,35
12.219,85
2.972,80
12.041,55
9.365,13
2.972,81
7.100,72
2.913,47
2.408,35
10.703,35
7.985,21
2.475,42
13.527,95
11.373,26
9.961,84
11.996,77
11.044,35
1.873,25
1.873,26
4.183,16
1.873,26
1.873,26
5.336,96
9.365,13
1.873,28
1.873,27
9.365,13
9.365,12
9.365,15
10.703,21

345,25
256,23
2.235,56
1.234,52
5.796,15
1.322,92
158,42
1.304,34
1.657,87
1.977,55
602,36
219,63
274,10
157,66
568,95
9.263,88
124,17
778,25
1.494,62
1.593,22
51,37
746,58
459,27
58,39
490,52
51,04
57,13
1.495,26
1.427,28
176,65
2.340,06
4.895,51
2.739,90
40.535,18
4.741,56
131,39
336,70
7.397,84
1.132,27
280,46
786,13
2.902,44
75,16
22,70
820,20
307,18
169,32
53,30

15
15
15
15
15
15
15
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2
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Кула
Кула
Кула
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Мало Црниће
Салаковац
Салаковац
Салаковац
Салаковац
Салаковац
Салаковац
Салаковац
Салаковац
Салаковац
Салаковац
Салаковац
Салаковац
Салаковац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
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75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
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2,1359
1,2377
1,3157
0,8810
0,8217
0,4128
0,3606
3,5292
3,5359
1,0968
0,2755
0,0093
0,5811
0,0339
0,0740
0,2930
0,3683
0,5446
0,0999
0,0970
0,0489
0,8619
1,7370
0,8811
0,9152
0,9133
0,0198
0,5310
0,7149
0,1736
0,9380
0,5669
1,0108
0,3081
0,1001
1,5011
1,0408
1,1839
0,4837
2,2158
1,2115
1,3020
10,9192
2,8524
0,9749
1,3638
0,6780
0,3519

5.792,91
6.459,93
3.850,80
12.041,56
9.300,15
6.762,72
12.621,52
12.414,75
9.365,13
8.913,98
7.043,74
2.408,60
2.757,91
12.041,59
12.041,62
3.919,22
12.041,57
12.190,86
14.866,17
2.140,21
9.365,03
2.705,82
10.703,35
9.926,98
10.995,79
2.624,96
2.706,06
10.703,35
10.703,34
13.527,94
10.926,27
10.703,35
2.705,82
9.002,56
2.993,71
9.529,49
10.295,15
7.019,07
9.751,50
5.990,13
12.145,60
9.494,84
10.599,24
13.527,94
8.883,55
11.503,10
9.558,61
2.530,18

2.474,61
1.599,09
1.013,30
2.121,72
1.528,39
558,33
910,26
8.762,83
6.622,83
1.955,37
388,11
4,48
320,52
81,64
178,22
229,67
886,98
1.327,83
297,03
41,52
91,59
466,43
3.718,34
1.749,33
2.012,67
479,48
10,72
1.136,70
1.530,36
469,69
2.049,77
1.213,55
547,01
554,74
59,93
2.860,94
2.143,04
1.661,98
943,36
2.654,58
2.942,88
2.472,46
23.147,04
7.717,42
1.732,11
3.137,59
1.296,15
178,07

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
3
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Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Смољинац
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
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0,5740
0,2161
0,5879
0,0836
0,4067
0,2502
0,6367
0,2008
2,1357
1,1181
2,0947
1,8533
2,7473
0,0802
0,0082
0,0229
0,0271
0,0181
0,0085
0,5320
0,4497
0,5906
0,4072
0,3965
0,1112
0,3240
0,7113
0,4879
0,0988
0,5197
0,5615
0,1323
0,1126
0,4279
0,1116
0,2033
0,5316
2,0306
0,9232
6,0213
2,4043
12,7030
5,5752
5,1163
0,2367
0,8439
0,5023
0,1933

10.015,59
7.581,26
2.899,59
3.612,44
9.365,13
4.964,95
6.208,45
7.355,08
12.392,48
9.365,13
9.396,83
6.271,77
9.387,19
10.703,37
12.041,46
12.041,48
2.408,49
12.041,44
10.703,53
9.948,72
9.365,13
10.703,35
9.365,13
10.478,92
9.365,11
9.365,12
9.365,13
12.041,57
13.527,94
13.527,94
11.741,98
2.705,82
2.927,71
5.172,66
11.886,38
7.225,14
2.705,81
13.527,94
6.592,67
12.720,07
9.792,76
10.112,87
11.252,79
13.527,94
10.999,49
13.002,36
14.866,16
10.703,36

1.149,79
327,66
340,93
60,40
761,76
248,45
790,58
295,38
5.293,32
2.094,23
3.936,71
2.324,69
5.157,89
171,68
19,75
55,15
13,05
43,59
18,20
1.058,54
842,30
1.264,28
762,70
830,98
208,28
606,86
1.332,28
1.175,02
267,31
1.406,09
1.318,62
71,60
65,93
442,68
265,30
293,77
287,68
5.493,97
1.217,27
15.318,27
4.708,95
25.692,76
12.547,31
13.842,60
520,72
2.194,54
1.493,45
413,79

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
4
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Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Шапине
Шапине
Шапине
Шапине
Шапине
Шапине
Шљивовац
Укупно

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

0,1160
0,4231
0,1515
0,7443
0,2380
1,4023
2,7347
1,3621
7,3815
1,4198
0,9417
0,2396
0,0281
0,7858
0,4271
4,7113
218,1609

9.365,17
12.041,55
9.365,15
9.365,14
11.101,43
9.880,17
9.912,41
12.103,74
10.092,06
9.580,27
10.324,14
12.041,57
11.279,72
8.252,98
9.365,14
9.297,86

217,27
1.018,96
283,76
1.394,09
528,43
2.770,99
5.421,50
3.297,30
14.898,91
2.720,41
1.944,45
577,03
63,39
1.297,04
799,97
8.761,00

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Лицитациони корак износи 500 динара.
Јавно надметање број 28 опредељено је за инвестиционо улагање (изградња система за
наводњавање, одводњавање, рибњака, пластеника, стакленика, садња винограда или воћњака,
противградна заштита на вишегодишњим засадима). Закупац предметног јавног надметања је дужан
да поднесе захтев за давање одобрења на инвестиционо улагање Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде у смислу члана 67. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени
гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) по закључењу
Уговора о закупу, а најкасније у року од 60 дана. Уз захтев за давање одобрења на инвестиционо
улагање закупац доставља и елаборат који садржи кратак опис инвестиције, врсту, сортимент (за
вишегодишње засаде), динамику радова, предмер и предрачун радова, за сваки уговор појединачно.
Динамику радова у елаборату треба дефинисати тако да се укупна инвестиција реализује најкасније у
року од пет година од дана закључења Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној
својини са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Закупац предметног
земљишта дужан је да поступа у складу са динамиком наведеном у Елаборату
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама
и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у
закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине МАЛО ЦРНИЋЕ, у канцеларији бр 13
сваког радног дана од 8.00 до15.00 часова.
Контакт особа Борис Павловић, тел. 012280979.
3.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се
извршити:
КО
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КО
Аљудово
ШтампаноАљудово
из
система Инзем: 07.09.2020 13:29:19
Батуша
Батуша
Божевац
Божевац
Црљенац
Црљенац
Калиште
Калиште
Кобиље
КобиљеДо
Крављи
Крављи
Кула До
МалоКула
Црниће
Мало
Црниће
Мало Градиште
Мало
Градиште
Салаковац
Салаковац
Шапине
Шапине
Шљивовац
Шљивовац
Смољинац
Смољинац
Топоница
Топоница
Велико
Црниће
Велико
ВеликоЦрниће
Село
Велико
Село
Врбница
Врбница
Забрега
Забрега

Дана
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020
21.09.2020

Од 08-15
(часова)
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
08-15
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5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење
5. Уколико
након расписивања
Огласадође
за јавно
надметање
за закуп
и на по
коришћење
пољопривредног
земљишта
у државној својини
до промена
површине
из огласа
било ком
пољопривредног
земљишта
у
државној
својини
дође
до
промена
површине
из
огласа
по
билоћеком
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење
се
законском
основу,
даљи
поступак
давања
пољопривредног
земљишта
у
закуп
и
на
коришћење
ће
се
спровести само за тако утврђену површину земљишта.
спровести
само
за
тако
утврђену
површину
земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта
6. Све
трошкове
по основу
закупа уи закуп,
коришћења
пољопривривредног
у државној
својини
сноси који
лиценастану
које добије
то земљиште
односно
на коришћење. земљишта
у државној
својини сноси
лицеОгласа
које добије
то уземљиште
у закуп,
односно
на коришћење.
7. Земљиште
из овог
даје се
закуп и на
коришћење
искључиво
за пољопривредну
7.
Земљиште
из
овог
Огласа
даје
се
у
закуп
и
на
коришћење
искључиво
за пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе.
производњу,
не може се користити
у друге
сврхе. својини груписано у јавна надметања означена * и
8. Пољопривредно
земљиште
у државној
8.
Пољопривредно
земљиште
у
државној
својини последње
груписанотри
у јавна
надметањагодине
означена
*и
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање
агроекономске
и није
**
у табели
тачке
1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није
било
предмет
коришћења.
било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
II на јавно надметање– Услови за пријављивање
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
Правоима:
учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној1.својини
својини
-државној
физичко
лицеима:
које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
- налази
физичко
лице
које је уписано
у Регистар
газдинстава
и
се у активном
статусу најмање
трипољопривредних
године, са пребивалиштем
најмање
три
налази
се
у
активном
статусу
најмање
три
године,
са
пребивалиштем
најмање
три и
године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа
године
у
катастарској
општини
на
којој
се
налази
земљиште
које
је
предмет
закупа
и
које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
је власник
ха пољопривредног
земљишта;
- које
физичко
лице - најмање
уписано 0,5
у Регистар
пољопривредних
газдинстава и налази се у
- активном
физичко лице
- уписано
у Регистар
пољопривредних
газдинстава
налази
се уна
статусу
најмање
три године,
са пребивалиштем
најмањеитри
године
активном
статусу
најмање
три
године,
са
пребивалиштем
најмање
три
године
насе парцела
територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија
територији
јединице локалне
самоуправе
која
спроводи
јавно
надметање, а чија се парцела
граничи са земљиштем
у државној
својини
које
је предмет
закупа;
граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
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-

правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног
земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је
предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада
та катастарска општина.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини
за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно
лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и
предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу,
које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску
делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе
обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о
коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији
рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је
закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом
пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа)
као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска
општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха
пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву
пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не
старији од шест месеци);
извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха
пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је
предмет закупа (не старији од шест месеци).
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1.
овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно,
изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна
лица;
-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује
фотокопијама следећих докумената:
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- потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа), односно
оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе
обновљиви извори од биомасе и сточарства.
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из
тачака 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања.
Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда
оригинале докумената из тачака 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног
надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у
супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране
надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног
надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе МАЛО ЦРНИЋЕ број: 840752804-70
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да
најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни
понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног
надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви
понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се
наставља после уплате депозита.
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна
пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна
и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом
давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
За јавно надметање број 28 понуђач доставља и Изјаву (објављена на веб презентацији Управе за
пољопривредно земљиште у делу Модели докумената) којом се обавезује да предметно земљиште
узме у закуп ради инвестиционог улагања. Изјава, која мора бити оверена, се доставља за сваку
јединицу јавног надметања појединачно, заједно са пријавом у року за подношење документације
која је наведена у Огласу.
Штампано из система Инзем: 07.09.2020 13:29:19
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III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у
делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије
из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка
5.овог огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници општине МАЛО ЦРНИЋЕ. Потребно је да се
понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
·

Адреса: општина МАЛО ЦРНИЋЕ, улица и број: Маршала Тита 80,
Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини
· Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
- име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 15:00 сати, дана 25.09.2020. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине
МАЛО ЦРНИЋЕ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
одржаће се у општини МАЛО ЦРНИЋЕ, улица и број: Маршала Тита 80 и то:
КО
Аљудово
Кобиље
Мало Градиште
Врбница

Штампано из система Инзем: 07.09.2020 13:29:19
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VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави
доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће
доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе
општине МАЛО ЦРНИЋЕ.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је
доставити и :
- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или
- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца
или
- доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство
обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у « Реч народа
», с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног дана од дана
објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
Председник општине
Број: 320-71/2020
Дана: 04.09.2020. године

Председник општине
_______________________
Малиша Антонијевић
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С А Д Р Ж А Ј
168. Одлука о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Чистоћа –
Мало Црниће“ Мало Црниће за 2019. годину
423
169. Решење о усвајању Информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности ЈКП „Чистоћа –
Мало Црниће“ Мало Црниће за период
од 01. 01. до 30. 06. 2020. године
423
170. Програма коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине
424
171. Одлука о доношењу Програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Мало Црниће за 2020. годину
431
172. Одлука о завршном рачуну буџета општине
Мало Црниће за 2019. годину
431
173. Одлука о уплати добити ЈКП „Чистоћа – Мало Црниће“
Мало Црниће, у буџет општине Мало Црниће
438
174. Анекса 3 – Локалног плана акције за избеглице,
интерно расељена  лица и повратнике по реадмисији у
општини Мало Црниће и мигранте у потреби
без утврђеног статуса и тражиоца азила (ЛПА)
438
175. Одлука о доношењу Анекса 3 – Локалног плана
акције за избеглице, интерно расељена  лица
и повратнике по реадмисији у општини
Мало Црниће и мигранте у потреби без утврђеног
статуса и тражиоца азила (ЛПА)
439
176. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја за 2020. годину
439
177. Одлука о доношењу Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за 2020. годину
455
178. Одлука о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у Предшколској
установи „14. октобар“ Мало Црниће
455
179. Одлука о некатегорисаним путевима на територији
општине Мало Црниће
456
180. Одлука о приступању изради Стратегије одрживог развоја
општине Мало Црниће од 2021. до 2025. године
462
181. Решење о разрешењу председника и члана Управног
одбора Центра за културу Мало Црниће
463
182. Решење о именовању председника и члана Управног
одбора Центра за културу Мало Црниће
464
183. Одлука о изменама и допунама Статута Центра
за културу Мало Црниће
464
184. Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Центра за
културу Мало Црниће
466

185. Решење о разрешењу члана Школског одбора
ОШ „Ђура Јакшић“ Топоница
186. Решење о именовању члана Школског одбора
ОШ „Ђура Јакшић“ Топоница
187. Решење о разрешењу Управног одбора Центра
за социјални рад Мало Црниће
188. Решење о именовању Управног одбора Центра
за социјални рад Мало Црниће
189. Решење о разрешењу Надзорног одбора Центра
за социјални рад Мало Црниће
190. Решење о именовању Надзорног одбора Центра
за социјални рад Мало Црниће
191. Решење о образовању Одбора за прописе и управу
192. Решење о образовању Одбора за друштвено –
економски развој, привреду и финансије
193. Решење о образовању Одбора за друштвене
делатности
194. Решење о образовању Одбора за урбанизам,
грађевинарство и стамбено – комуналне делатности
195. Решење о образовању Одбора за рад и развој
месних заједница
196. Решење о образовању Одбора за
пољопривреду и развој села
197. Решење о образовању Одбора за заштиту
и унапређење животне средине
198. Решење о образовању Одбора
за представке и притужбе
199. Решење о образовању Одбора
за награде и признања
200. Решење о образовању Одбора за утврђивање
предлога назива улица, тргова, заселака
и делова насељених места
201. Решење о образовању Одбора за односе
са верским заједницама
202. Решење о образовању Одбора за социјална питања
203. Пословник о раду Општинског већа
општине Мало Црниће
204. Одлука о наставку спортских такмичења
205. Јавно обавештење и Јавни позив за финансирање/
суфинансирање Годишњих програма/пројеката
у области спорта на територији општине
Мало Црниће за 2020. годину (ДРУГИ)
206. Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини у општини Мало Црниће

466
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472
473
474
474
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476
477
478
480

481
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