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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXIX

Нова Црња

03.03.2020. године

Број:

4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-1
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
11.На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14) и члана 41. тачке 22. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08
,16/12 16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 03.03.2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДОЈЕВО ЗА 2020.ГОДИНУ
Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на Програм рада, Месне заједнице Радојево за 2020.годину.
Члан 2.
План рада чини саставни део Закључка.
Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-2
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
12.На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14) и члана 41. тачке 22. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08
,16/12 16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 03.03.2020. године, доноси
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ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКА ЦРЊА ЗА 2020.ГОДИНУ
Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на Програм рада, Месне заједнице Српска Црња за 2020.годину.
Члан 2.
План рада чини саставни део Закључка.
Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-3
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
13.На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14) и члана 41. тачке 22. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број 9/08
,16/12 16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној 03.03.2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2020.ГОДИНУ
Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на Програм рада, Месне заједнице Нова Црња за 2020.годину.
Члан 2.
План рада чини саставни део Закључка.
Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у „Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-4
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
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14.На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр. 129/07 и 83/14)
и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ број
9/08,16/12 16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана 03.03.2020. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВА
ЦРЊА ЗА 2019.ГОДИНУ
Члан 1.
У с в а ј а се Извештај о утрошеним средствима буџетског фонда за заштиту и унапређење животне
средине општине Нова Црња за 2019. годину.
Члан 2.
Извештај чини саставни део овог Закључка.
Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-5
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
15.На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр.129/07 и 83/14) и
члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ број
9/08,16/12,16/15 и 2/19 ), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана 03.03.2020. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВА ЦРЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извештај о раду Црвеног крста Нова Црња за 2019. годину.
Члан 2.
Извештај о раду Црвеног крста Нова Црња за 2019. годину чини саставни део овог закључка.
Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-6
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
16.На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" , бр.129/07 и 83/14) и
члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња “ број
9/08,16/12,16/15 и 2/19 ), Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана 03.03.2020. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НОВА ЦРЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Нова Црња за 2019.годину.
Члан 2.
Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Нова Црња за 2019. годину,чини
саставни део овог Закључка.
Члан 3.
Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-7
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
17.На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС “ број 72/2009, 81/2009
- исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19),
чланова 12. и 13. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских
докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице
локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде
члановима комисије, као и условима и начину рада комисија („ Сл. гласник РС“ бр. 32/2019) и члана 41.
Статута Општине Нова Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр.09/08, 16/12, 16/15, 2/19), Скупштина
општине Нова Црња, на седници одржаној дана 03.03.2020. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
I
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Образује се Комисија за планове општине Нова Црња ( у даљем тексту Комисија).
II
Комисија има пет чланова, укључујући председника.
Једна трећина чланова Комисије именује се на предлог надлежног органа аутономне покрајине за
послове просторног планирања и урбанизма.
Мандат чланова Комисије траје четири године.
III
У састав Комисије именују се:
За председника:
Нада Шпириданов, дипл.инж.грађевине, која поседује следеће лиценце:
-одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње
311 5446 03
-одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима
високоградње
411 3478 03
За чланове испред локалне самоуправе:
1.Небојша Јањић, дипл.инж. грађевине, који поседује следеће лиценце:
-одговорног пројектанта хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације
314 F82 808
- одговорног извођача радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације
414 C25 308
2. Марија Самарџијевић, дипл.просторни планер, која поседује следећу лиценцу:
-одговорног урбанисте за руковођење израдом урбанистичких планова

201 0191 03

За чланове испред Покрајинског секретаријата за урбанизам, грађевинарство и заштиту
животне средине:
1.Бранка Бајовић, дипл.просторни планер, која поседује следеће лиценце:
-одговорног планера
-одговорног урбанисте за израду урбанистичких планова

100 0011 03
201 0728 04

2.Лидија Новаковић Србљин, дипл.инж.архитектуре, која поседује следеће лиценце:
-одговорног пројектанта архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација
водовода и канализације
300 2592 03
-одговорног урбанисте за израду урбанистичких планова
200 0897 06
-одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда
381 1264 14
IV
Комисија врши преиспитивање постојећих убранистичких планова и доставља их Скупштини
општине на одлучивање, пружа стручну помоћ за обављање послова у поступку израде просторног плана
општине, израде и спровођења урбанистичких планова, даје стручна мишљења о идејним пројектима,
обавља и друге послове у оквиру надлежности утврђених Законом.
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V
Комисија ради у седницама, које се заказују по потреби, а сазива их председник комисије, који и
руководи њеним радом. Комисија у свом раду даје мишљење о сваком поједином плану у складу са Законом.
Извештаје и мишљења Комисије потписује председник Комисије.
VI
За обављање појединих стручних послова за потребе Комисије ангажује се Драган Томин, дипл.
економиста, Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој општине Нова Црња.
Административно стручне послове за потребе Комисије обавља Ружица Богдановић Адамовић, дипл.
правник, запослена у Одељењу за привреду и локални економски развој општине Нова Црња.
VII
Комисији и лицима ангажованим за обављање стручних послова за потребе Комисије припада
накнада за стручни рад, по одржаној седници, у висини од 20% од просечне месечне нето зараде по
запосленом у Републици Србији, а према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике.
VIII
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању и именовању комисије за планове
општине Нова Црња, број II-06-1/16-10 од 29.02.2016.године („Службени лист општине Нова Црња“, број
1/16).
IX
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нова
Црња“.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-8
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
18.На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009 , 73/10 , 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16, 113/2017, 95/18, 31/19 и
72/19), и члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др.
Закон и 47/2018), и члана 41. Статута општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 9/08, 16/12,
16/15 и 2/19) и Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2020. годину („Службени лист Општине Нова Црња“
бр. 23/2019) а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана
03.03.2020. донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2020. Годину
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Члан 1.
Одлука о буџету општине Нова Црња за 2020. годину, која је донета на седници Скупштине Нова Црња
27.12.2019. године мења се члан 1. и гласи:
Укупни приходи буџета општине Нова Црња за 2020. годину износили су 801.816.435,00 динара. Након
повећања пoреских прихода, и на основу прихода општинских органа, а укупна средства буџета сада износе
827.557.866,00 динара.
Члан 2.
У плану прихода буџета за 2020. годину мења се члан 7. на следећим позицијама:
- 713311 - порез на наслеђе и поклоне по решењу Пореске управе, утврђује се износ од 3.500.000,00
динара, уместо досадашњег износа од 2.000.000,00 динара.
- 713421 – порез на пренос апсолутних права по решењу Пореске управе, утврђује се износ од
16.000.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 6.000.000,00 динара.
- 741534 – накнада за коришћење грађевинског земљишта, утврђује се износ од 13.240,00 динара, отвара
се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2020. годину.
- 741596 – накнада за коришћење дрвета, утврђује се износ од 10.000,00 динара, отвара се нова
апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2020. годину.
- 321311 неутрошена средства из претходне године – распоређује се износ од 12.854.151,00 динара.
Опис
1
I ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Текући приходи
1. Порески приходи
1.1 Порез на доходак грађана
1.2. Порез на фонд зарада
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на наслеђе и поклоне
1.5. Порез на пренос апсолутних права
2. Непорески приходи
2.1. Таксе
2.1.1. Локалне комуналне таксе
2.1.2. Локалне административне таксе
2.1.3. Боравишна такса
2.2. Накнаде
2.3. Самодопринос
2.4. Донације и трансфери
- Донације
- Трансфери од другог нивоа власти
2.4. Приходи настали употребом јавних средстава
- Приходи од камате
- Приходи давање у закуп, односно на коришћење непокретности
и покретних ствари у својини РС, које користи ЈЛС, односно
органи, организације и службе ЈЛС и индиректни корисници
њеног буџета
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС, у складу са
законом

Економска
класификација
2

Буџет за
2020.годину
3

7
711
712
713
7133
7134

422.540.720,00
422.540.720,00
131.810.000,00
1.000,00
105.601.000,00
3.500.000,00
17.001.000,00

714,716,741,742
7422
714552
7145,7415,7423
711180

56.624.552,00
1.110.000,00
10.000,00
45.113.552,00
24.700.000,00

732
733

502.958.163,00

7411

0.00

7415

35.723.240,00

7421

6.400.000,00
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- Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета
ЈЛС чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима
на основу њихове слободне воље
- Од тога : приходи од продаје добара и услуга индиректних
буџетских корисника
- Новчане казне и одузета имовинска корист
- Приходи од концесионе накнаде у складу са законом
Кап. доб. тран. од физ. лица у кор. општина
2.7. Остали непорески приходи
- Мешовити и неодређени приходи
2.8. Примања од домаћих задуживања
- Примања од зауживања од пословних банака у земљи
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7421

743
714563
744

4.050.000,00

745

8.657.000,00

2,000.00

911

Укупни изворни приходи за 2020. годину износе 814.703.715,00 динара, пренета средства из 2020. године
12.854.151,00 динара, па укупни приходи буџета за 2020. годину износе 827.557.866,00 динара.
Члан 3.
Мења се члан 9. Одлуке о буџету и гласи:
1. Функционална класификација 111
- позиција 6/1 конто 485 – Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа –
утврђује се износ од 225.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о
буџету за 2020. годину.
2. Функционална класификација 810
- позиција 64/1 конто 511 Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 3.540.120,00 динара, отвара
се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2020. годину.
3. Функционална класификација 620
- позиција 65 конто 511 Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 4.000.000,00 динара уместо
досадашњег износа од 1.000,00 динара.
4. Функционална класификација 412
- позиција 84 конто 472 – Накнаде за социјалну заштиту – утврђује се износ од 7.000.000,00 динара уместо
досадашњег износа од 4.000.000,00 динара.
5. Функционална класификација 620
- позиција 89 конто 423 – Услуге по уговору - утврђује се износ од 196.000,00 динара, уместо досадашњег
износа од 1.000,00 динара.
- позиција 90 конто 511 – Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 451.000,00 динара, уместо
досадашњег износа од 1.000,00 динара.
- позиција 91 конто 512 – Машине и опрема - утврђује се износ од 121.000,00 динара, уместо досадашњег
износа од 1.000,00 динара.
6. Функционална класификација 421
- позиција 94 конто 425 – Текуће поправке и одржавање – утврђује се износ од 19.540.120,00 динара
уместо досадашњег износа од 16.000.000,00 динара.
7. Функционална класификација 451
- позиција 120 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 4.000.000,00 динара уместо
досадашњег износа од 790.800,00 динара.
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8. Функционална класификација 360
- позиција 121 конто 425 – Текуће поправке и одржавање – утврђује се износ од 600.000,00 динара уместо
досадашњег износа од 200.000,00 динара.
9. Функционална класификација 912
- позиција 145 конто 4632 – Капитални трансфер осталим нивоима власти – утврђује се износ од
3.500.000,00 динара уместо досадашњег износа од 2.000.000,00 динара.
10. Функционална класификација 060
- позиција 155 конто 472 – Накнаде за социјалну заштиту – утврђује се износ од 2.000.000,00 динара
уместо досадашњег износа од 100.000,00 динара.
11. Функционална класификација 070
- позиција 156 конто 472 – Накнаде за социјалну заштиту – утврђује се износ од 1.710.000,00 динара
уместо досадашњег износа од 150.000,00 динара.
- позиција 157 конто 472 – Накнаде за социјалну заштиту – утврђује се износ од 1.400.000,00 динара
уместо досадашњег износа од 70.000,00 динара.
12. Функционална класификација 820
Мења се назив пројекта 1201-П5 који гласи „Израда елабората енергетске ефикасности за реконструкцију и
енергетску санацију Дома културе у Српској Црњи“ уместо досадашњег „Израда елабората енергетске
ефикасности за реконструкцију и енергетску санацију Дома културе у Александрову“
- позиција 192 конто 511 – Зграде и грађевински објекти – утврђује се износ од 368.000,00 динара уместо
досадашњег износа од 80.000,00 динара.
13. Функционална класификација 810
- позиција 218 конто 511 – Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 7.800.000,00 динара,
уместо досадашњег износа од 7.496.040,00 динара.
ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства из
буџета

Структура
%

Средства из
осталих
извора

Укупна јавна
средства

1

2

3

4

5

6

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури (превоз)

414
415

390,948,059

#N/A

12,596,151

403,544,210

51,515,705

#N/A

-

51,515,705

#N/A

-

40,241,154

6,903,551

#N/A

-

6,903,551

525,000

#N/A

-

525,000

Социјална давања запосленима

1,546,000

#N/A

-

1,546,000

Накнаде за запослене

1,500,000

#N/A

-

1,500,000

800,000

#N/A

-

800,000

40,241,154

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

417

Посланички додатак;

-

#N/A

-

-

418

Судијски додатак.

-

#N/A

-

-

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

190,536,530

#N/A

4,416,151

194,952,681

421

Стални трошкови

27,663,890

#N/A

-

27,663,890

422

Трошкови путовања

250,000

#N/A

-

250,000

423

Услуге по уговору

86,420,640

#N/A

295,000

86,715,640
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424

Специјализоване услуге

30,200,000

#N/A

-

30,200,000

425

Текуће поправке и одржавање

30,630,000

#N/A

4,121,151

34,751,151

426

Материјал

15,372,000

#N/A

-

15,372,000

#N/A

-

-

430

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

-

431

Амортизација некретнина и опреме;

-

#N/A

-

-

432

Амортизација култивисане имовине;

-

#N/A

-

-

433

Употреба драгоцености;

-

#N/A

-

-

434

Употреба природне имовине;

-

#N/A

-

-

435

Амортизација нематеријалне имовине

-

#N/A

-

-

440

ОТПЛАТА КАМАТА

1,022,000

#N/A

-

1,022,000

441

Отплата домаћих камата;

700,000

#N/A

-

700,000

442

Отплата страних камата;

-

#N/A

-

-

443

Отплата камата по гаранцијама

-

#N/A

-

-

444

Пратећи трошкови задуживања

322,000

#N/A

-

322,000

450

СУБВЕНЦИЈЕ

4,000,000

#N/A

-

4,000,000

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама

4,000,000

#N/A

-

4,000,000

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

-

#N/A

-

-

452

Субвенције приватним финансијским институцијама;

-

#N/A

-

453

Субвенције јавним финансијским институцијама;

-

#N/A

-

454

Субвенције приватним предузећима

-

-

#N/A

-

-

70,247,972

#N/A

-

70,247,972

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

461

Донације страним владама

-

#N/A

-

-

462

Донације и дотације међународним организацијама

-

#N/A

-

-

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

55,562,372

#N/A

-

55,562,372

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

4,500,000

#N/A

-

4,500,000

464

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

10,000,000

#N/A

-

10,000,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

185,600

#N/A

-

185,600

#N/A

8,180,000

51,141,000

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

42,961,000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

42,961,000

#N/A

8,180,000

51,141,000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

25,483,324

#N/A

-

25,483,324

481

Дотације невладиним организацијама;

24,324,324

#N/A

-

24,324,324

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

210,000

#N/A

-

210,000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;

622,000

#N/A

-

622,000

484

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

-

#N/A

-

-

485

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

327,000

#N/A

-

327,000

489

Расходи који се финансирају из средстава за реализацију
националног инвестиционог плана

-

#N/A

-

-

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

5,181,528

#N/A

-

5,181,528

494

Административни трансфери из буџета - Текући расходи

-

#N/A

-

-

495

Административни трансфери из буџета - Издаци за
нефинансијску имовину

-

#N/A

-

-

496

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

-

#N/A

-

-

499

Административни трансфери из буџета - Средства резерве

-

#N/A

-

-
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49911

Стална резерва

1,177,620

#N/A

-

1,177,620

49912

Текућа резерва

4,003,908

#N/A

-

4,003,908

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

34,792,661

#N/A

387,420,995

422,213,656

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

34,792,661

#N/A

387,420,995

422,213,656

511

Зграде и грађевински објекти;

22,420,661

#N/A

387,270,995

409,691,656

512

Машине и опрема;

10,872,000

#N/A

120,000

10,872,000

513

Остале некретнине и опрема;

100,000

#N/A

-

100,000

514

Култивисана имовина;

-

#N/A

-

-

515

Нематеријална имовина

1,400,000

#N/A

30,000

1,430,000

520

ЗАЛИХЕ

-

#N/A

-

-

521

Робне резерве;

-

#N/A

-

-

522

Залихе производње;

-

#N/A

-

-

523

Залихе робе за даљу продају

-

#N/A

-

-

531

Драгоцености

-

#N/A

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

-

#N/A

-

-

541

Земљиште;

-

#N/A

542

Рудна богатства;

-

#N/A

-

-

543

Шуме и воде

-

#N/A

-

-

550

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

-

#N/A

-

-

551

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

500

-

-

#N/A

-

-

#N/A

-

1,800,000
1,800,000

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

1,800,000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

1,800,000

#N/A

-

612

Отплата главнице страним банкама

-

#N/A

-

613

Отплата дуга по гаранцијама

-

#N/A

-

614

Отплата домаћих камата

-

#N/A

620

Набавка финансијске имовине

-

#N/A

-

-

621

Набавка домаће фин. Имовине

-

#N/A

-

-

427,540,720

#N/A

400,017,146

827,557,866

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Укупни расходи за 2020. годину износе 827.557.866,00 динарa.
Члан 4.
Буџет за 2020. годину састоји се од:
- приходи и примања у износу од
827.557.866,00 динара
- расходи и издаци у износу од
827.557.866,00 динара
- буџетски суфицит/дефицит у износу од
0,00 динара
Члан 5.
Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2020. годину остају и даље на снази.
Члан 6.
Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2020. годину доставити
Министарству финансија Републике Србије и исту објавити у службеном листу општине Нова Црња.
Председник СО
Даница Стричевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-9
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
19.На основу члана 10. став 10. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 –др.закон, 108/2016 и 113/2017, 95/2018), члана 3.став 5. и члана 7. став 1. и 3. Закона о
путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоупави („Службени
гласник РС“, бр. 83/2014 –др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 41. став 1., тачка 6. и 25. Статута
општине Нова Црња („Сл.лист Општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16//12, 16/15, 2/19), Одлуке о прихватању
иницијативе инвеститора Јелене Бјелица и приступање неопходним активностима у циљу размене парцела,
број II-06-39/18-4 од 24.12.2018.године („Сл.лист Општине Нова Црња”, бр, 24/18), Скупштина општине
Нова Црња, на седници одржаној дана 03.03.2020.године, доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ као некатегорисани пут катастарска парцела број 7807/2, к.о. Српска Црња, њива
1.класе, површине 10 а 61 м2.
Члан 2.
Овлашћује се Председник општине да потпише одговарајући захтев за вршење промене у јавној
књизи о евиденцији о непокретностима и правима на њима.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нова Црња“
Образложење
ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Одлуке садржан је у члану 10. став 10. („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 –др.закон, 108/2016 и 113/2017, 95/2018), члану 3.став 5. и члану 7. став 1. и 3.
Закона о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018) и Одлуци о прихватању иницијативе
инвеститора Јелене Бјелица и приступање неопходним активностима у циљу размене парцела, број II-0639/18-4 („Сл.лист Општине Нова Црња, бр, 24/18) .
Чланом 10. став 10. Закона о јавној својини прописано је:
„Добра у општој употреби су у својини Републике Србије, изузев државних путева II реда, који су у
својини аутономне покрајине на чијој се територији налазе, као и изузев некатегорисаних путева,
општинских путева и улица (који нису део аутопута или државног пута I и II реда) и тргова и јавних паркова,
који су у својини јединица локалне самоуправе на чијој територији се налазе.
Чланом 3.став 5. Закона о путевима прописано је:
„Општински путеви, улице и некатегорисани путеви који не припадају државним путевима I и II реда,
својина су јединице локалне самоуправе на чијој се територији налазе“.
Чланом 7. став 1. и 3. Закона о путевима прописано је:
Став 1 „Јединица локалне самоуправе уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на
изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима
у насељу.
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Став 3.Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе одлуку о утврђивању
некатегорисаних путева у складу са законом којим се уређује локална самоуправа и у складу са овим
законом.“
Скупштина општине Нова Црња је донела Одлуку о прихватању иницијативе инвеститора Јелене
Бјелица и приступање неопходним активностима у циљу размене парцела, број II-06-39/18-4 од
24.12.2018.године („Сл.лист Општине Нова Црња, бр, 24/18) којом је предвиђено да прва фаза реализације
размене непокретности буде укидање некатегорисаног пута на кп број 7806, к.о. Српска Црња, који дуже
време не постоји на терену и није у употреби и дела некатегорисаног пута на катастарској парцели 7990/1,
к.о. Српска Црња, која је настала деобом парцеле 7990, к.о. Српска Црња, која ће бити предмет размене.
Након прихватања иницијативе и спроведеног поступка деобе парцела и непосредне погодбе
Скупштина Општине Нова Црња на седници одржаној 27.12.2019.године донела је Одлуку о размени
непокретности, број II-06-27/19-14, која представља другу фазу претходно донете Одлуке којом је
прихваћена иницијатива инвеститора и закључен је Уговор о размени непокретности са Јеленом Бјелица,
ОПУ 288-2020.
Доношењем предложене одлуке реализоваће се трећа фаза Одлуке о прихватању иницијативе
инвеститора, а то је успостављање пута на парцели кп.бр. 7807/2, к.о. Српска Црња, коју је Општина Нова
Црња стекла разменом.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-10
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
20.На основу члана 29.став 1. тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама(“Службени гласник РС“, број87/18) и члана 41 Статута Општине Нова Црња
(„Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/2019), Скупштина општине Нова
Црња, на седници одржаној дана 03.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији општине
Нова Црња, дужности општинских органа у заштити и спасавању и изради Процене угрожености и Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; образовање штаба за ванредне ситуације; формирање
повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима; формирање јединица цивилне
заштите опште намене; одређивање оспособљених правних лица за заштиту и спасавање; финансирање и
друга питања из областицивилне заштите.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на територији општине су;
- Скупштина општине;
- Председник Општине;
- Општинско веће;
- Општинска управа и њени органи;
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- Оспособљена привредна друштва и друга правна лица значајна за заштиту и
спасавање;
- Грађани и удружења грађана и друге организације;
Дужности – надлежности органа општине:
Скупштина општине
Члан 3.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва иматеријалних и културних
добара на територији општинеНова Црњаа у складу са одредбамаЗакона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон) Скупштина општине Нова Црња врши следеће
послове:
- доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
општине и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и
спасавања у Републици Србији;
- доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији Општине Нова Црња, у складу
са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања РепубликеСрбије;
- планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака
заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштитена територији
општине;
- образује Општински штаб за ванредне ситуације;
- одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање;
- разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за
помоћ од Владе;
- разматра извештаје председника о битним питањима за заштиту и спасавање и др.
-обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.
Општинско веће
Члан 4.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, животиња, материјалних и
културних добара на територији општине Нова Црња а у складу са одредбама Закона,Општинско веће врши
следеће послове:
- доноси процену угрожености за територију Општине,
- доноси План заштите и спасавња у ванредним ситуацијама,
- образује комисију за процену штете настале од елементарних непогода,
- доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних непогода,
- прати реализацију превентивних мера заштите,
-одређује оспособљена привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту и спасавање,
- предлаже акта која доноси скупштина општине и др.,
-предузима хитне и преветивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа,
-обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.
Председник Општине
Члан 5.
Председник Општине Нова Црња врши следеће послове:
- стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања,
- врши функцију команданта Општинског штаба за ванредне ситуације и руководи
његовим радом,
- усарадњи са замеником и начелником штаба предлаже постављење осталих чланова штаба заванредне
ситуације,
- доноси одлуку о проглашењу ванредне ситауције на територији општине Нова Црња,
- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене законом и другимпрописима,
- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чија је општина оснивач
у спровођењу мера заштите и спасавања,
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- предлаже Општинском већу План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на усвајање,
- наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене,
- остварује сарадњу са начелником управног округа и окружним штабом за ванредне
ситуације у циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним ситуацијама,
- наређује евакуацију грађана, животиња, правних лица и материјалних добара са угроженогподручја и стара
се о њиховом збрињавању,
- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и
материјалних добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања,
- одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица цивилне
заштите опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању становништва, животиња
иматеријалних добара у општини,
- одлучује о увођењу дежурства у општинским органима и другим правним лицима у
ванредној ситуацији,
- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним
ситуацијама,
- остварује сарадњу са суседним општинама, Министарством унутрашњих послова и
Војском Србије у циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама,
- разматра и олучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје
Надлежности,
- извештава Скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима у
ванредној ситуацији.
Органи Општинске управе
Члан 6.
Органи Општинске управе у оквиру своје надлежности у систему заштите и спасавањаобављају
следеће послове и задатке:
- Прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају
мере за заштиту и спасавање;
- Учествују у изради Процене угрожености територије општине;
- Израђују поједине делове Плана заштите и спасавња у ванредним ситуацијама;
- Учествује у припремама и извођењу привременог померања или евакуације
становништва;
- Учествује у припремама и спровођења збрињавања настрадалог становништва;
- Старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за
ванредне ситуације;
- Врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности;
- Набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у
Републици Србији, учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања затериторију
Општине Нова Црња;
- Старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе
заштите и спасавања;
- Организују, развијају и воде личну и колективну заштиту;
- Учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште
намене;
- Остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;
- Обављају и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима.
Стручна служба за послове заштите и спасавања општине
Члан 7.
Стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за општину Нова Црња вршиће Општинска служба за заштиту и
спасавање уз непосредну сарадњу са Општинским штабом за ванредне ситуације Нова Црња.
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Стручна служба за заштиту и спасавање врши следеће послове:
- носилац је активности на изради Процене угрожености Општине Нова Црња,
- носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама,
- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система
осматрања и обавештавања (у склопу Плана одбране Општине),
- носилац је активности на формирању, опремању и обучавању јединица цивилне
заштите Опште намене,
- прате опасности, обавештавају становништво о опасностима и предузимају друге
превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа,
- набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у
Републици Србији, учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања затериторију
Општине Нова Црња,
- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту,
- усклађују планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним општинама,
- остварују непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне
Ситуације МУП,
- израђују план мобилизације јединица и организују извршење мобилизације јединица
опште намене,
- врше и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима.
Општински штаб за ванредне ситуације
Члан 8.
Општински штаб за ванредне ситуације врши обједињавање, координацију и руковођење снагама за
заштиту и спасавање, јединицамацивилне заштите које формира општина и активностима које се
предузимају у заштити испасавању људи, животиња, материјалних и културних добара, као и спровођењу
мера и задатака цивилне заштите услучају елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других
опасности натериторији општине Нова Црња.
Општински штаб за ванредне ситуације се формира на основу Закона и ускладу са чланом 8.Уредбе
о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације (у даљемтексту; Уредба) („Сл. гласник РС“, број
98/2010).
Штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња поред послова из члана 43. Закона, обавља и следеће
послове:
– именује поверенике и заменике повереника цивилнезаштите;
– ставља у приправност и ангажује субјекте од посебногзначаја за заштиту и спасавање у јединицама
локалне самоуправе;
– предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
– обавља друге послове у складу са законом.
Члан 9.
Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају ванредне
ситауцијеОпштине Нова Црња може наредити следеће мере:
- Мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних
средстава;
- Ангажовање оспособљених правних лица;
- Увођење дежурства правних лица;
- Посебан режим обављања одређених комуналних делатности;
- Посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера;
- Посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима;
- Евакуацију становништва;
- Одређивање другачијег распореда радног времена;
- Посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга
(воде, грејања, гаса, електричне енергије, градског превоза, железнички и друмски превоз исл.);
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- Привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима: -Привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари власницимаодносно
корисницима;
- Обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних
лица у организовању и спровођењу евакуацијe и других активности у заштити и спасавању;
- Корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и
других зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог поручја;
- И друге мере у складу са захтевима надлежних органа Општине и Републике и реалним потребама и
могућностима свих субјекта на територији Општине Нова Црња.
Повереници цивилне заштите
Члан 10.
За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних
активности у случају појаве опасности по становништво, материјална и културнадобра, формираће
сеповереници цивилне заштите и њихови заменици у следећим насељеним местима:
1. МЗ „ Радојево“, поставиће се 5 повереника и 5 заменика повереника;
2. МЗ „ Српска Црња “, поставиће се 10 повереника и 10 заменика повереника;
3. МЗ „Војвода Степа“, поставиће се 8 повереника и 8 заменика повереника;
4. МЗ „Нова Црња“, поставиће се 5 повереника и 5 заменика повереника;
5. МЗ „ Тоба“, поставиће се 3 повереника и 3 заменика повереника;
6. МЗ „ Александрово “, поставиће се 8 повереника и 8 заменика повереника.
Повереници и заменици повереника на територији градске општине предузимају непосредне мере за
учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, личне и узајамне заштите и руководе
јединицама цивилне заштите опште намене.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима, дужни су да поступају по упуствима повереника,
односно заменика повереника.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите учествују у припремама грађана и запослених
за личну и узајамну заштиту, обавештавају грађане и запослене о правовременом предузимању мера цивилне
заштите, обавештавају грађане и запослене о општој мобилизацији ради учешћа у заштити и спасавању људи
и материјалнних добара у ванредним ситуацијама, врше координацију и спровођење евакуације,
збрињавања, склањања и друге мере цивилне заштите и врше проверу постављања обавештења о знацима
за узбуњивање грађана у зградама у зони своје одговорности.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите имају статус припадника цивилне заштите.
Именовање повереника и заменика повереника извршиће Општински штаб за ванреднеситуације.
Предлоге за именовање повереника и заменика повереника урадиће стручна служба зазаштиту и
спасавање у сарадњи са саветима месних заједница.
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање
Члан 11.
У складу са чланом 15.тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама, а за потребе заштитеи спасвавања
грађана и материјалних добара од елементарних непогода, техничко-технолошкихнесрећа и опасности на
територији Општине Нова Црња одређују се оспособљена привреднадруштва и друга правна лица, и то:
Ред.
број
1.

Назив правног лица
руководилац
Дом здравља
„Српска Црња“
Др Даница Вучуревић
Ђукин

Седиште
Српска Црња
Ул. П. Арсенија
Чарнојевића 15

Делатност
Заштита
здравља

Планирани
задатак
АмбулатноПоликлиничка
здрав. заштита
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„Црвени крст Општине
Нова Црња“
Зорица Степановић
„Центар за социјални
рад“ Општине Нова
Црња
Љиљана Ковачевић
Општински ватрогасни
Савез са ДВД насељених
места
Ђурић Драгомир
ЈКП „8. Август“
Жувела Нино

Нова Црња
ЈНА бр. 110

Хуманитарна
активност

Нова Црња
ул. ЈНА бр. 110

Социјална
заштита

Нова Црња
К.Лајоша 11

Заштита од
пожара

Српска Црња
ул. Краља
Александра бр. 60

Комунална
делатност

ДОО „Обнова“
Дошлов Горан

Српска Црња
ул.
П.А.Чарнојевића бб
Српска Црња
Партизанска бр.45
Нова Црња
ЈНА бр. 113

Комунална
делатност
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Пружање
хуманитарне
помоћи
Пружање
социјалне
помоћи
Гашење пожара
јачање свести у
заштити од
пожара
Очување
добара за
опстанак
(пијаћа вода)
Изношење
смећа и одрж.
депонија
Заштита
животиња
Заштита
дивљачи

Ветеринарска станица
Ветеринарска
Јовин Бранимир
делатност
8.
Општинско ловачко
Ловачко
удружење „Нова Црња“
удружење
Паламета Ивица
Активирање и употребу правних субјеката из става 2. овог члана наређује Општинскиштаб за
ванредне ситуације.
Овлашћује се Општинско веће да са правним лицима из става 2. овог члана склопиуговор којим ће се
уредити међусобна права и обавезе.
Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем правних лица из става 2. овог чланау заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама обезбеђују се из буџета Општине.
7.

Јединице цивилне заштите опште намене
Члан 12.
Јединице цивилне заштите опште намене формирају се, опремају и оспособљавају се за извршавање
обимних имање сложених задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и
гашењепочетних и мањих пожара шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање првепомоћи,
за одржавање реда, затим учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ усанацији терена и друге
активности по процени штаба за ванредне ситуације.
У Општини Нова Црња формираће се јединица цивилне заштите опште намене, јачине2 вода и 4
одељења од обвезника цивилне заштите.
Попуну, опремање и обуку јединица извршиће Служба за заштиту и спасавање (илинеки од органа
општине).
Координацију послова из става 3. овог члана извршиће Општинско веће.
ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 13.
Носилац израде Процене угрожености Општине Нова Црња од елементарних непогодаи других
несрећа је Општинска служба за заштиту и спасавање која ће у сарадњи саорганизационом јединицом
Сектора за ванредне ситуације и другим организационимјединицама Општинске управе, у складу са
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Законом, Методологијом за израду Проценеугрожености и планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама (која треба да се донесе,не чекајући извод из Националне процене) сачинити Процену.
Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити Процену угрожености и
доставити је Општинском већу на усвајање.
Члан 14.
Носилц израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Општину, јеопштинска
служба за заштиту и спасавање која ће, у сарадњи са организационом јединицомСектора за ванредне
ситуације и другим организационим јединицама Општинске управе ускладу са Законом и Методологијом за
израду Процену угрожености и планова заштите испасавања у ванредним ситуацијама (која треба да се
донесе) сачинити План.
Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити План заштите и спасавања уванредним
ситуацијама Општине Нова Црња и доставити га Општинском већу на усвајање.
Члан 15.
Носилац израде Плана функционисања система цивилне заштите као саставног делаПлана одбране
општине је Општинска служба за заштиту и спасавање која ће у сарадњи саорганизационом јединицом
Сектора за ванредне ситуације и другим организационимјединицама Општинске управе, у складу са
Упутством о методологији за израду плановаодбране и потребним изводом из Плана одбране Републике
сачинити План.
Лична и колективна заштита
Члан 16.
Лична и колективна заштита у општини организоваће се по месту рада и месту становања.
Грађани, власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да, за потребе личне
заштите и спасавања и заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине,набаве и држе
у исправном стању средства и опрему као што је предвиђено Уредбом ообавезним средствима и опреми за
личну и колективну заштиту од елементарних непогода идругих несрећа(„Службени гласник РС”, бр.3/11 и
37/15).
Обавезује се Стручна служба за заштиту и спасавање да у сарадњи са организациономјединицом
Сектора за ванредне ситуације, припреми упутства и другепубликације којима ће севршити едукација
становништва о поступцима у могућој или насталој опасности.Посебанакценат дати едукацији
становништва о реаговању у земљотресу, поплавама и пожару.
У реализацију активности наведених у ставу 3.овог члана укључити поверенике и заменике
повереника цивилне заштите.
Финансирање
Члан 17.
Из буџета Општине Нова Црња и из средстава Фонда за ванредне ситуације, за потребезаштите и
спасавања становништва и материјалних добара од елементарних непогода,техничко-технолошких несрећа
и опасности, финансираће се следеће активности:
- Организовање, опремање и обучавање Општинског штаба за ванредне ситуације;
- Организовање, опремање, и обучавање јединица цивилне заштите опште намене;
- Трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за
извршавање задатака заштите и спасавања;
- Изградњу система за узбуњивање на територији општине;
- Набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за општинске
јединице цивилне заштите опште намене;
- Изградња, адаптација, одржавање, опремање, осигурање и чување објеката за потребе
цивилне заштите;
- Организација и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга општине;
- Санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним
могућностима;
- друге послове цивилне заштите у складу са законом и другим прописима.
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Признања и награде
Члан 18.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и другихпослова заштите
и спасавања, у привреднм друштвима и другим правним лицима, службама иорганима Општинске управе,
Штаба за ванредне ситуације, јединицама цивилне заштите,повереницима цивилне заштите, заменицима
повереника, другим припадницима и заслужнимпојединцима на територији Општине Нова Црња, додељују
се признања и награде.
Признања и награде ће се уручивати на дан Општине и на Светски дан цивилне заштите1.март.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења (или објављивањау „Службеномлисту општине
Нова Црња“).
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-11
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
21.На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/2016 и 88/19) и
члана 41. став 1. тачка 12. Статута Општине Нова Црња („Сл. лист Општине Нова Црња“ бр. 09/2008,
16/2012, 16/2015 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња, на седници одржаној 03.03.2020. године донoси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„8. АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се спровођење јавног конкурса за избор директора ЈКП „8. август“ Српска
Црња чији је оснивач општина Нова Црња (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 2.
Поступак јавног конкурса за избор директора ЈКП „8. август“ Српска Црња спроводи, у складу са
Законом о јавним предузећима, Комисија за избор директора ЈКП „8. август“ Српска Црња (у даљем тексту
Комисија) коју образује Скупштина општине Нова Црња.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу општине Нова Црња“ и дневним новинама „Дневник“, које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије, као и на интернет страници општине Нова Црња.
Рок за објављивање огласа из става 1. овог члана у „Службеном гласнику Републике Србије“ не може
бити дужи од 8 дана од дана доношења одлуке СО Нова Црња.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о Јавном предузећу, пословима, условима за именовање
директора Јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у
изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве на јавни конкурс, податке о
лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе као и податке
о доказима који се прилажу уз пријаву.
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Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс се подносе Комисији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија
одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 6.
Провера стручне оспособљености знања и вештина у изборном поступку врши се према мерилима за
именовање директора Јавног предузећа која прописује Влада Републике Србије.
Члан 7.
Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине Нова Црња.
Мандат директора траје четири године.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.
Члан 8.
Акт о именовању директора Јавног предузећа, са образложењем, објављује се „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу Општине Нова Црња“ и на интернет страници општине Нова Црња.
На достављање акта о именовању директора примењују се одредбе закона којим се уређује општи
управни поступак.
Члан 9.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Општине Нова Црња“.
Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 38. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ бр.15/2016 и 88/19) и члану 41. став 1. тачка 12. Статута Општине Нова Црња („Сл. лист
Општине Нова Црња“ бр. 09/2008, 16/2012, 16/2015 и 2/19).
Чланом 38. став 2. Закона о јавним предузећима, прописано је да одлуку о спровођењу јавног
конкурса за избор директора јавног предузећа чији је основач јединица локалне самоуправе доноси орган
јединице локлане самоуправе надлежан за именовање директора јавног предузећа, на предлог надлежног
органа јединице локлане самоуправе, док је чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Нова Црња између
осталог прописано да скупштина општине именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног
предузећа чији је оснивач.
Имајући у виду све наведено предлаже се Скупштини општине да донесе Одлуку о спровођењу
конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „8. август“ Српска Црња чији је основач општина
Нова Црња.
Председник СО
Даница Стричевић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општинеБРОЈ:II-06-07/20-12
ДАНА:03.03.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А
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22.На основу члана.36. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС»бр 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18 ) члана 99. Пословника СО Нова Црња ( "Службени лист општине Нова Црња" број
9/19) и члана 34.Закона о јавним предузећима («Сл.гласник РС»бр 15/16 и 88/19) Скупштина општине Нова
Црња, на седници одржаној дана 03.03.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈКП "8.АВГУСТ" СРПСКА ЦРЊА
I
Образује се Комисија за избор директора ЈКП "8.август" Српска Црња у саставу:
1.Клара Салма-председник комисије;
2.Драган Томин,члан;
3.Невенка Поповић,члан;
4.Ружица Богдановић Адамовић ,члан;
5.Невенка Миланков,члан.
II
Ово Решење објавиће се у “ Службеном листу општине Нова Црња“.
Председник СO
Даница Стричевић
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