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Година XXVI

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Нова Црња 30.10.2017. године Број: 24

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:11-06-35/17-13
ДАНА: 29.11.2017. године
Н О В А Ц Р Њ А

117.На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009,73/10 
, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16), и 
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 - др.закон и 
101/16 - др. закон), и члана 41. Статута општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова 
Црња бр. 9/08, 16/12 и 16/15) и Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2017. годину (Сл. 
лист Општине Нова Црња бр. 21/2016) и на основу Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2017. годину (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 
11/2017) а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 29.11.2017. донела је

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

Члан 1.
Одлука о буџету општине Нова Црња за 2017. годину, која је донета на седници 
Скупштине Нова Црња 21.12.2016. године и Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
буџету општине Нова Црња за 2017. годину, која је донета на седници Скупштине Нова 
Црња 15.06.2017. године, мења се члан 1 и гласи:

Укупни приходи буџета општине Нова Црња за 2017. годину износили су 483.989.828,00 
динара. Након повећања прихода на основу капиталних и текућих трансфера од 
Републике Србије и АП Војводине, повећања прихода по основу домаћих задуживања 
код пословних банака и повећања остварења сопствених прихода укупна средства буџета 
сада износе 520.401.712,00 динара.
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Члан 2.
У плану прихода буџета за 2017. годину мења се члан 7. у следећој позицији:

- Порез на зараде 711110, утврђује се износ од 64.900.000,00 динара уместо 
досадашњег износа од 53.000.000,00 динара.

- Порез на друге приходе 711190, утврђује се износ од 12.790.558,00 динара 
уместо досадашњег износа од 10.000.000,00 динара.

- Порез на имовину 713120, утврђује се износ од 63.053.487,00 динара уместо 
досадашњег износа од 60.000.000,00 динара.

- Порез на наслеђе и поклон 713310, утврђује се износ од 1.600.000,00 динара 
уместо досадашњег износа од 1.200.000,00 динара.
- Порез на капиталне трансакције 713420, утврђује се износ од 15.000.000,00 динара, 
уместо досадашњег износа од 10.000.000,00 динара.
- Порези, таксе и накнаде на моторна возила, утврђује се износ од 3.400.000,00 динара, 
уместо досадашњег износа од 3.100.000,00 динара.
- Општинске и градске накнаде 714560, утврђује се износ од 4.500.000,00 динара, 
уместо досадашњег износа од 4.000.000,00 динара.
- Текући наменски трансфери од АПВ 733156, утврђује се износ од 50.066.094,00 
динара, уместо досадашњег износа од 49.726.594,00 динара.
- Капитални трансфери из буџета АПВ 733252, утврђује се износ од 47.722.368,00 
динара, уместо досадашњег износа од 62.644.989,00 динара.
- Приходи од новчаних казни за прекршаје 743320, утврђује се износ од 1.999.000,00 
динара, уместо досадашњег износа од 1.800.000,00 динара.
- Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 841150, утврђује се износ 
од 2.970.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком 
о буџету за 2017. годину.
- Примања од задуживања од пословних банака у земљи 911451, утврђује се износ од
23.881.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о 
буџету за 2017. годину.

О пис
Економ ска

класиф икаци ја
Б уџет за 

2017 .год ину

1 2 3

I П Р И Х О Д А  И П Р И М А Њ А 520 ,401 ,712 .00

Текући приходи

1. П орески приходи 7 466 ,637 ,910 .00

1.1 П орез на д о ход а к грађана 711 102,290 ,558.00

1.2. П орез на ф онд  зарада 712 0.00

1.3. П орез на им овину 713 79 ,653 ,487 .00

1.4. П орез на наслеђе  и поклоне 7133 1,600,000.00

1.5. П орез на пренос апсол утн и х  права 7134 15,000 ,000 .00

2. Н епорески  приходи
2.1. Таксе
2.1.1 . Л окалне  ком уналне таксе 714 ,716 ,741 ,742 52 ,051 ,235 .00

2.1.2 . Л окалне  адм инистративне  таксе 7422 400 ,000 .00

2.1.3 . Б оравиш на такса 714552 0.00

2.2. Н акнаде 7145,7415 ,7423 41 ,651 ,235 .00

2.3. С ам од опринос 711180 16,000 ,000 .00

2.4. Д онаци је  и трансф ери

- Д онаци је 732
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- Трансф ери  од д р уго г нивоа власти 733 228 ,842 ,630 .00

2.4. П риходи настали употребом  јавних средстава
- П риходи од камате 7411 0.00
- П риходи д авањ е  у закуп, односно  на кориш ћењ е непокретности  
и покретних  ствари у сво јини  РС, које користи ЈЛ С , односно 
органи, ор ганизаци је  и служ бе ЈЛ С  и индиректни корисници 
њ еног буџета

7415 30,751 ,235 .00

- П риходи од д авањ а  у закуп, односно  на кориш ћењ е 
непокретности  и покретних  ствари у сво јини ЈЛС , у скл аду са 
законом

7421 7,000 ,000 .00

- П риходи настали прода јом  услуга  корисника  средстава  буџета 
ЈЛ С  чи је  је  пружањ е уговорено  са ф изичким  и правним  лицим а 
на основу њ ихове слободне  вољ е

7421

- Од тога  : приходи од прода је  д обара  и услуга  индиректних 
буџ е тски х  корисника

- Н овчане  казне и одузета  им овинска  корист 743 2 ,099 ,000 .00

- П риходи од концесионе  накнаде у скл ад у  са законом 714563

Кап. доб. тран . од ф из. лица  у кор. опш тина 744 101,000.00

2.7. О стали непорески  приходи
- М еш овити и неодређени  приходи 745 1,600,000.00

- М ем орандум ске  ставке  за  реф ундаци ју  расхода из претходне  
године

7721

2 .8 .П рим ањ а  од прода је  зем љ иш та

- П рим ањ а од прода је  зем љ иш та  у корист нивоа опш тина
841

2 ,970 ,000 .00

2.9. П рим ањ а од д о м а ћ и х  зад уж ивањ а
П рим ањ а од зад уж ивањ а  од посл овних банака  у зем љ и 911 23,881 ,960 .00

Укупни изворни приходи за 2017. годину износе 493.489.870,00 динара, пренета средства 
из 2016. године 26.911.842,00 динара, па укупни приходи буџета за 2017. годину износе
520.401.712,00 динара.

Члан 3.
Мења се члан 9. Одлуке о буџету и гласи:

1. Функционална класификација 111
- позиција 3 конто 423 -  Услуге по уговору -  утврђује се износ од 6.200.000,00 динара 
уместо износа од 7.000.000,00 динара.
- позиција 10 конто 423 - Услуге по уговору -  утврђује се износ од 6.000.000,00 динара 
уместо износа од 4.000.000,00 динара.
- позиција 12 конто 423 - Услуге по уговору -  утврђује се износ од 7.800.000,00 динара 
уместо износа од 7.000.000,00 динара.

2. Функционална класификација 130
- позиција 13 конто 411 -  Плате, додаци и накнаде запослених -  утврђује се износ од
25.325.389,00 динара уместо износа од 25.805.808,00 динара.
- позиција 14 конто 412 -  Социјални доприноси на терет послодавца -  утврђује се 
износ од 4.529.476,00 динара уместо износа од 4.614.476,00 динара.
- позиција 16 конто 414 -  Социјална давања запосленима -  утврђује се износ од
750.000,00 динара уместо износа од 900.000,00 динара.
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- позиција 18 конто 421 -  Стални трошкови -  утврђује се износ од 11.050.000,00 динара 
уместо износа од 12.050.000,00 динара.
- позиција 20 конто 423 -  Услуге по уговору -  утврђује се износ од 19.055.520,00 динара 
уместо износа од 16.055.520,00 динара.
- позиција 21 конто 424 -  Специјализоване услуге -  утврђује се износ од 2.500.000,00 
динара уместо износа од 500.000,00 динара.
- позиција 22 конто 425 -  Текуће поправке и одржавање -  утврђује се износ од
12.500.000. 00 динара уместо износа од 5.500.000,00 динара.
- позиција 23 конто 426 - Материјал - утврђује се износ од 6.800.000,00 динара, уместо 
износа од 4.500.000,00 динара
- позиција 26 конто 483 -  Новчане казне и пенали по решењу судова - утврђује се 
износ од 105.000,00 динара, уместо износа од 50.000,00 динара.
- позиција 27 конто 512 -  Машине и опрема - утврђује се износ од 6.000.000,00 динара, 
уместо износа од 3.500.000,00 динара.
- позиција 29 конто 515 -  Нематеријална имовина - утврђује се износ од 1.450.000,00 
динара, уместо износа од 800.000,00 динара.
- позиција 29/1 конто 511 -  Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
1.343.000. 00 динара, уместо износа од 1.300.000,00 динара.
- позиција 29/2 конто 541 -  Земљиште - утврђује се износ од 250.000,00 динара, уместо 
износа од 300.000,00 динара.

3. Функционална класификација 160
- позиција 32 конто 414 -  Социјална давања запосленима -  утврђује се износ од
151.000. 00 динара уместо износа од 1.000,00 динара.
- позиција 33 конто 421 -  Стални трошкови -  утврђује се износ од 6.918.000,00 динара 
уместо износа од 6.164.000,00 динара.
- позиција 34 конто 423 -  Услуге по уговору -  утврђује се износ од 9.786.000,00 динара 
уместо износа од 6.547.000,00 динара.
- позиција 36 конто 425 -  Текуће порпавке и одржавање -  утврђује се износ од
510.000. 00 динара уместо износа од 410.000,00 динара.
- позиција 37 конто 426 - Материјал - утврђује се износ од 3.676.000,00 динара уместо 
износа од 4.037.000,00.
- позиција 37/1 конто 444 -  Пратећи трошкови задуживања - утврђује се износ од
8.000. 00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о 
буџету за 2017. годину.
- позиција 39 конто 481 -  Дотације невладиним организацијама - утврђује се износ 
од 4.989.000,00 динара уместо износа од 4.730.000,00.
- позиција 39/1 конто 483 -  Новчане казне и пенали по решењу судова - утврђује се 
износ од 12.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана 
Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 39/2 конто 485 -  Накнада штете за повреде нанете од стране државних 
органа - утврђује се износ од 30.000,00 динара, отвара се нова апропријација која није 
била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 40/1 конто 511 -  Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
160.000. 00 динара уместо износа од 82.000,00 динара.
- позиција 41 конто 512 -  Машине и опрема - утврђује се износ од 501.000,00 динара 
уместо износа од 700.000,00 динара.
- позиција 42 конто 515 -  Нематеријална имовина - утврђује се износ од 241.000,00 
динара уместо износа од 360.000,00 динара.
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4. Функционална класификација 170
- позиција 43 конто 441 -  Отплата домаћих камата - утврђује се износ од 1.050.000,00 

динара, уместо износа од 950.000,00 динара.
- позиција 44 конто 444 -  Пратећи трошкови задуживања - утврђује се износ од
50.000. 00 динара, уместо износа од 10.000,00 динара.
- позиција 45 конто 611 -  Отплата главнице домаћим кредиторима - утврђује се износ 
од 5.800.000,00 динара, уместо износа од 1.800.000,00 динара.

5. Функционална класификација 112
- позиција 47 конто 499 -  Текућа резерва - утврђује се износ од 2.162.876,00 динара, 

уместо износа од 1,293.735,00 динара.

6. Функционална класификација 220
- позиција 49 конто 423 -  Услуге по уговору - утврђује се износ од 15.000,00 динара, 

уместо износа од 300.000,00 динара.
- позиција 50 конто 472 -  Накнада за социјалну заштиту из буџета - утврђује се износ 
од 50.000,00 динара, уместо износа од 100.000,00 динара.
- позиција 51 конто 481 -  Дотације невладиним организацијама - утврђује се износ 
од 785.000,00 динара, уместо износа од 500.000,00 динара.

7. Функционална класификација 160
- позиција 52/1 конто 423 -  Услуге по уговору - утврђује се износ од 200.000,00 динара, 

уместо износа од 700.000,00 динара.
- позиција 52/2 конто 424 -  Специјализоване услуге - утврђује се износ од 1.000,00 
динара, уместо износа од 300.000,00 динара.

8. Функционална класификација 630
- позиција 53 конто 511 -  Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
580.000. 00 динара, уместо износа од 10.000,00 динара.

9. Функционална класификација 640
- позиција 54 конто 421 -  Стални трошкови - утврђује се износ од 7.700.000,00 динара, 

уместо износа од 8.700.000,00 динара.

10. Функционална класификација 540
-  позиција 55 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 10.550.000,00 
динара уместо износа од 5.500.000,00 динара.
- позиција 56 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 7.000.000,00 
динара уместо износа од 4.000.000,00 динара.

11. Функционална класификација 840
-  позиција 59 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 800.000,00 
динара уместо износа од 600.000,00 динара.

12. Функционална класификација 640
-  позиција 61/2 конто (промена) 483 -  Новчане казне и пенали по решењу судова -
утврђује се износ од 200.000,00 динара уместо износа од 3.600.000,00 динара.

13. Функционална класификација 630
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- позиција 61/3 конто 511 -  Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
26.867.176.00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о 
буџету за 2017. годину.

14. Функционална класификација 660
- позиција 61/4 конто 511 -  Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
103.840.00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о 
буџету за 2017. годину.

15. Функционална класификација 630
- позиција 61/5 конто 511 -  Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
1.200.000. 00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о 
буџету за 2017. годину.
16. Функционална класификација 451
- позиција 76/5 конто 511 -  Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
22.787.381.00 динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о 
буџету за 2017. годину.

17. Функционална класификација 412
- позиција 62 конто 464 -  Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
- утврђује се износ од 1.000,00 динара уместо износа од 3.000.000,00 динара.

18. Функционална класификација 473
- позиција 62/2 конто 511 -  Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
1.336.847.00 динара, уместо износа од 21.583.916,00 динара.
- позиција 62/3 конто 426 -  Материјал - утврђује се износ од 17.952,00 динара, отвара 
се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 62/4 конто 423 -  Услуге по уговору - утврђује се износ од 645.201,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.

19. Функционална класификација 451
- позиција 68/1 конто 441 -  Отплата домаћих камата - утврђује се износ од 1.000,00 
динара уместо износа од 500.000,00 динара.
- позиција 74 конто 424 -  Специјализоване услуге - утврђује се износ од 6.000.000,00 
динара уместо износа од 2.079.520,00 динара.
- позиција 75 конто 511 -  Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
4.840.830.00 динара уместо износа од 4.380.565,00 динара.
- позиција 76 конто 511 -  Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
850.000. 00 динара уместо износа од 950.000,00 динара.
- позиција 76/2 конто 511 -  Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
1.600.000. 00 динара уместо износа од 200.000,00 динара.

20. Функционална класификација 912
- позиција 82/1 конто 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти-
утврђује се износ од 500.000,00 динара уместо износа од 1.000.000,00 динара.

21. Функционална класификација 721
- позиција 91/1 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 2.500.000,00 
динара, уместо износа од 2.000.000,00 динара.
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22. Функционална класификација 722
- позиција 91/2 конто 421 -  Стални трошкови - утврђује се износ од 1.050,00 динара, 
отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. годину.
- позиција 91/3 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 7.778.111,00 
динара, уместо износа од 9.812.085,00 динара.
- позиција 91/4 конто 426 - Материјал - утврђује се износ од 10.470,00 динара, уместо 

износа од 564.386,00 динара.
- позиција 91/5 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
2.941.461,00 динара, уместо износа од 4.974.403,00 динара.
- позиција 91/6 конто 512 - Машине и опрема - утврђује се износ од 5.551.968,00 
динара, уместо износа од 20.940.200,00 динара.
- позиција 91/7 конто 515 - Нематеријална имовина - утврђује се износ од 716.940,00 
динара, уместо износа од 745.000,00 динара.

23. Функционална класификација 820
- позиција 101 конто 515 - Нематеријална имовина - утврђује се износ од 520.000,00 
динара, уместо износа од 420.000,00 динара.
- позиција 101/1 конто 423 - Услуге по уговору - утврђује се износ од 800.000,00 динара, 
уместо износа од 1.100.000,00 динара.
- позиција 102 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 860.000,00 
динара, уместо износа од 1.000.000,00 динара.
- позиција 105 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 1.000,00 
динара, уместо износа од 500.000,00 динара.
- позиција 123 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 1.000,00 
динара, уместо износа од 200.000,00 динара.
- позиција 125 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 1.000,00 
динара, уместо износа од 500.000,00 динара.
- позиција 126 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 1.000,00 
динара, уместо износа од 200.000,00 динара.
- позиција 127 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 1.000,00 
динара, уместо износа од 200.000,00 динара.
- позиција 128 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 1.000,00 
динара, уместо износа од 400.000,00 динара.
- позиција 129/1 конто 424 - Специјализоване услуге - утврђује се износ од 239.500,00 
динара, отвара се нова апропријација која није била планирана Одлуком о буџету за 2017. 
годину.

24. Функционална класификација 810
- позиција 131 конто 424 -  Специјализоване услуге - утврђује се износ од 500.000,00 
динара уместо износа од 900.000,00 динара.
- позиција 132 конто 481 -  Дотације невладиним организацијама - утврђује се износ 
од 200.000,00 динара уместо износа од 1.000.000,00 динара.
- позиција 137 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
20.000. 00 динара, уместо износа од 3.135.471,00 динара.
- позиција 139 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
1.790.000. 00 динара, уместо износа од 250.000,00 динара.
- позиција 139/1 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
745.000. 00 динара, уместо износа од 150.000,00 динара.
- позиција 140 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
240.000. 00 динара, уместо износа од 400.000,00 динара.
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- позиција 141 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 1.000,00 
динара, уместо износа од 100.000,00 динара.

25. Функционална класификација 436
- позиција 143 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
222.158.00 динара, уместо износа од 3.622.158,00 динара.
- позиција 144 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
10.000,00 динара, уместо износа од 400.000,00 динара.
- позиција 145 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од 1.000,00 
динара, уместо износа од 700.000,00 динара.

26. Функционална класификација 435
- позиција 146 конто 511 - Зграде и грађевински објекти - утврђује се износ од
7.529.740.00 динара, уместо износа од 5.929.740,00 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 340,738,478 # К /А 68,795,892 409,534,371

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 46,950,188 #№А - 46,950,188

411 П лате и додац и  зап ослени х 37,135,362 #№А - 37 ,135,362

412 С оцијални  доп ри н оси  н а  терет п ослодавц а 6,703,826 #№А - 6,703,826

413 Н акнаде у  н атури  (превоз) 50,000 #№ А - 50,000

414 С оц и јалн а д авањ а зап ослени м а 901,000 #№ А - 901,000

415 Н акнаде за  запослене 2,160,000 #№ А - 2,160,000

416 Н аграде,бонуси  и остали  посебни расходи - #№ А - -

417 П осланички  додатак; - #№ А - -

418 С уди јски  додатак. - #№ А - -

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 176,053,576 #№А 54,677,930 230,731,507

421 С тални  трош кови 26,062,500 #№ А 2,001,050 28,063,550

422 Т рош кови  п утовањ а 180,000 #№ А - 180,000

423 У слуге по уговору 66,751,107 #№ А 7,896,382 74 ,647,489

424 С пец и јали зован е услуге 50,609,007 #№ А 22,415,038 73,024,045

425 Т екуће поправке и одрж авањ е 17,894,962 #№ А 21,159,038 39,054,000

426 М атери јал 14,556,000 #№ А 1,206,422 15,762,422

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - #№А - -

431 А м орти зац и ја  некретн и н а и опреме; - #№ А - -

432 А м орти зац и ја  култивисане имовине; - #№ А - -

433 У п отреб а драгоцености; - #№ А - -

434 У п отреб а п риродне им овине; - #№ А - -

435 А м орти зац и ја  нем атери јалне им овине - #№ А - -

440 ОТПЛАТА КАМАТА 1,109,000 #№А - 1,109,000

441 О тп лата д о м аћ и х  камата; 1,051,000 #№ А - 1,051,000

442 О тп лата стран и х  камата; - #№ А - -
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443 О тп лата кам ата по гаран ц ијам а - #№ А - -

444 П ратећи  трош кови  задуж и вањ а 58,000 # М А - 58,000

450 СУБВЕНЦИЈЕ 500,000 #№А - 500,000

4511
Т екуће субвенције  јав н и м  н еф инанси јским  
предузећи м а и организаци јам а

500,000 #№ А - 500,000

4512
К апи талне субвен ци је  јав н и м  н еф и нанси јским  
предузећи м а и организаци јам а

- #№ А - -

452
С убвен ц и је  при ватн и м  ф инансијским  
институцијам а; - #№ А -

453 С убвен ц и је  јавн и м  ф инан си јски м  институцијам а; - #№ А - -

454 С убвен ц и је  п ри ватн и м  п редузећим а - #№ А - -

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 56,498,893 #№А 2,685,243 59,184,136

461 Д он ац и је  стран и м  владам а - #№ А - -

462 Д он ац и је  и дотаци је  м еђун ародн им  организаци јам а - #№ А - -

4631 Т екући  тран сф ери  осталим  н ивоим а власти 41,477,192 #№ А 2,685,243 44,162,435

4632 К апи тални  тран сф ери  осталим  н и вои м а власти 500,000 #№ А - 500,000

464
Д отац и је  органи зац и јам а обавезн ог соци јалног 
осигурањ а

10,001,000 #№ А - 10,001,000

465 О стале донације, дотаци је  и трансф ери 4,520,701 #№ А - 4,520,701

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 31,950,000 #№А 11,432,719 43,382,719

472 Н акнаде за  соц и јалн у  заш ти ту  из буџета 31,950,000 #№ А 11,432,719 43 ,382,719

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 23,962,945 #№А - 23,962,945

481 Д отац и је  невлади н и м  организацијам а; 21,783,945 #№ А - 21,783,945

482 П орези, обавезне таксе, казне и пенали; 182,000 #№ А - 182,000

483 Н овчане казне и п енали  по реш ењ у судова; 817,000 # К /А - 817,000

484

Н акнада ш тете за повреде или  ш тету  н асталу  услед 
ел ем ен тарн и х  н епогода или д руги х  п ри родн и х  
узрока;

- # К /А - -

485
Н акн ад а ш тете за  повреде или  ш тету  н ан ету  од 
стран е д рж авн и х  органа;

1,180,000 # К /А - 1,180,000

489
Расходи  који  се ф ин ан си рају  из средстава за  
реали заци ју  н ац и он алн ог ин вести ц и он ог п лан а

- #№ А - -

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 3,713,876 #№А - 3,713,876

494
А дм и н и страти вн и  трансф ери  из буџета - Текући 
расходи

- # К /А - -

495
А дм и н и страти вн и  тран сф ери  из буџета - И здаци за  
н еф и н ан си јску  и м ови ну

- # К /А - -

496
А дм и н и страти вн и  тран сф ери  из буџета - И здаци за  
отп лату  главни ц е и набавку  ф инанси јске им овине

- # К /А - -

499
А дм и н и страти вн и  тран сф ери  из буџета - С редства 
резерве

- # К /А - -

49911 С тална резерва 1,551,000 # К /А - 1,551,000

49912 Т екућа резерва 2,162,876 # К /А - 2,162,876

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 43,821,930 # К /А 61,164,412 104,986,341

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 43,571,930 #№А 61,164,412 104,736,341

511 Зграде и грађеви н ски  објекти; 27,595,022 #№ А 60,188,412 87,783,433

512 М аш и н е и опрем а; 12,418,968 # К /А 806,000 13,224,968

513 О стале н екретнине и опрем а; 800,000 # К /А - 800,000

514 К улти ви сан а им овина; - # К /А - -

515 Н ем атери јалн а и м овина 2,757,940 # К /А 170,000 2,927,940

520 ЗАЛИХЕ - #№А - -



Број 25 29.11.2017 “Службени лист општине Нова Црња 448

521 Р обне резерве; - # М А - -

522 Залихе производњ е; - # М А - -

523 Залихе робе за  д аљ у  п родају - # М А - -

531 Д рагоцености - # М А

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 250,000 #№А - 250,000

541 Зем љ иш те; 250,000 #№ А 250,000

542 Р удн а богатства; - #№ А - -

543 Ш ум е и воде - #№ А - -

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а - #№ А - -

551 Н еф. и м ови на к о ја  се фин. из сред. за  реализ. н и п -а - #№ А - -

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 5,800,000 #№А - 5,800,000

611 О тп лата главнице дом аћи м  кредиторим а 5,800,000 #№ А - 5,800,000

612 О тп лата главнице стран и м  банкам а - #№ А -

613 О тп лата д уга  по гаран ц ијам а - #№ А -

614 О тп лата д о м аћ и х  кам ата - #№ А

620 Набавка финансијске имовине 81,000 #№ А - 81,000

621 Н абавка дом аће ф ин. И м овине 81,000 #№ А - 81,000

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 390,441,408 #№А 129,960,304 520,401,712

390,441,408 129,960,304 520,401,712

Укупни расходи за 2017. годину износе 520.401.712,00 динара.

Члан 4.
Буџет за 2017. годину састоји се од:
- приходи и примања у износу од 520.401.712,00 динара
- расходи и издаци у износу од 520.401.712,00 динара
- буџетски суфицит/дефицит у износу од 0,00 динара

Члан 5.
Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2017. годину 
остају и даље на снази.

Члан 6.
Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2017. годину 
доставити Министарству финансија Републике Србије и исту објавити у службеном 
листу општине Нова Црња.

Председник Скупштине 
Даница Стричевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:11-06-35/17-12
ДАНА: 29.11.2017. године
Н О В А Ц Р Њ А

118.На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15 и 104/16), члана 11. и члана 38а 
став 1. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС , 47/13 и 68/14), члана 20. став 1. тачка
4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) и члана 41. тачка
3. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/2008, 16/12 
и 16/15) Скупштина Општине Нова Црња на седници одржаној дана 29.11.2017. године, 
донела је:

О Д Л У К У
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Овом одлуком утврђуј е се стопа пореза на имовину на непокретности на 

териториј и општине Нова Црња.
Члан 2.

Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге- 

0,40%
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге- 0,20%
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, 

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

На пореску основицу Плаћа се на име пореза

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

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

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 
динара

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

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

Члан 3.
Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом 

о порезима на имовину
Члан 4.
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Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на 
имовину општине Нова Црња број 11-06-26/15-4 од 13.11.2015. године („Службени 
лист општине Нова Црња“, бр. 13/15).

Ову одлуку објавити на интернет страни шшш. аопоуасгпја.ога.га.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Нова Црња“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

Председник Скупштине 
Даница Стричевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:П-06-35/17-11
ДАНА: 29.11.2017. године
Н О В А Ц Р Њ А

119.На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. став 2. Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др.Закон), члана 20. став 1. тачка 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 41. тачка 3. Статута општине 
Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/2008 ,16/12 и 16/15) Скупштина 
Општине Нова Црња на седници одржаној дана 29.11.2017. године, донета је:

ОДЛУКА
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Члан 1.
Ово одлуком утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине 
Нова Црња.

Члан 2.
Утврђено је да су на територији општине Нова Црња одређене две зоне према 

комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности 
са централним деловима јединице локалне самоуправе, односно са радним зонама и 
другим садржајима у насељу и то прва и друга зона а да је прва зона утврђена као 
најопремљенија зона.

Члан 3.

http://www.sonovacrnja.org.rs/
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Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2018. годину на територији општине Нова Црња износе:
Табела бр. 1:

Г рупе непокретности зоне
Назив

Прва ДРУга
1.Грађевинско земљиште 97,40 дин/м2 97,40 дин/м^
2. Пољопривредно 
земљиште

82,97 дин/м^ 82,97 дин/м^

3. Станови 12.301,42 дин/м^ 12.301,42 дин/м^
4. Куће за становање 12.601,26 дин/м^ 8.281,10 дин/м^
5. Пословне зграде и друге 
(надземне и подземне) 
грађевинске објекте који 
служе за обављање 
делатности

9.914,72 дин/м^ 9.914,72 дин/м^

6. Гараже и гаражна места

Просечна цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2017. 
годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не 
воде пословне књиге у најопремљенијој зони износе:

Табела бр. 2:
Групе непокретности Цене које су важиле у текућој 2017. 

години
1. Гараже и гаражна места 18.196,51

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Решење о утврђивању просечних 

цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2017. годину. Општине Нова Црња број 1-06-26/16-6 од 29.11.2016. године („Службени 
лист општине Нова Црња“, бр. 18/16).

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“ и на интернет 

страни ^^^.50поуасгша.ога.г5.
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Нова Црња“ а примењиваће се од 01. јануара 2018. године.

Председник Скупштине 
Даница Стричевић

http://www.sonovacrnja.org.rs/
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:11-06-35/17-1
ДАНА: 29.11.2017. године
Н О В А Ц Р Њ А

120.На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014) и члана 41. Статута општине Нова Црња (“Сл.лист Општине Нова 
Црња”, бр. 09/2008, 16/2012 и 16/2015) Скупштина општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 29.11.2017. године,донела је

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм рада Скупштине општине Нова Црња за 2018. годину утврђује садржај 
питања која ће Скупштина општине Нова Црња разматрати, начин и рокове разматрања 
истих, као и обрађиваче, односно предлагаче материјала о којима ће се расправљати. 
Радна тела Скупштине ће, у складу са овим програмом и својим
надлежностима,разматрати материјале припремљене за Скупштину, о чему ће у оквиру 
свог домена давати мишљења, подносити предлоге и одговарајуће извештаје.

Програм рада Скупштине општине за 2018. годину је дефинисан на кварталном 
(тромесечном) нивоу и он је основа за благовремено и редовно планирање седница 
Скупштине и њених радних тела.

ПРВИ КВАРТАЛ

1. Извештај о раду Дома здравља Српска Црња за 2017.годину
Обрађивач: Дом здравља Српска Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Март 2018. године

2. Извештај о раду Центра за социјални рад "Нова Црња” Нова Црња за 2017.год.
Обрађивач: Центар за социјални рад "Нова Црња" Предлагач: Општинско веће 
Рок: Март 2018. године

3. Извештај о раду Црвеног крста Нова Црња за 2017. годину
Обрађивач: Црвени крст Нова Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Март 2018. године

4. Извештај о раду Народне Библиотеке "Ђура Јакшић" Срп. Црња за 2017. год.
Обрађивач: Н Б "Ђура Јакшић" Српска Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Март 2018. године

5. Извештај о раду СКТЦ "Ђура Јакшић"Срп.Црња за 2017. годину
Обрађивач: СКТЦ "Ђура Јакшић"Срп.Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Март 2018. године
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6. Извештај о утрошеним средствима Буџетског фонда за заштиту и унапређење 
животне средине општине Нова Црња за 2017. годину
Обрађивач: Одељење за привреду Предлагач: Општинско веће 
Рок: Март 2018. године

7. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за равноправност жена и 
мушкараца на локалном нивоу 2018-2020.година, општине Нова Црња
Обрађивач: Предлагач: Комисија за родну равноправност 
Рок: Јануар 2018. године

8. Одлука о екстерној ревизији
Обрађивач: Одељење за буџет и финансије Предлагач: Општинско веће 
Рок: Март 2018. године

9. Усвајање плана јавних набавки
Обрађивач: Одељење за буџет и финансије Предлагач: Општинско веће 
Рок: Март 2018. године

ДРУГИ КВАРТАЛ

1. Извештај о раду Месне заједнице Тоба за 2017.годину
Обрађивач: МЗ Тоба Предлагач: Општинско веће 
Рок: Мај 2018. године

2. Извештај о раду Месне заједнице Радојево за 2017.годину
Обрађивач: МЗ Радојево Предлагач: Општинско веће 
Рок: Мај 2018. године

3 Извештај о раду Месне заједнице Српска Црња за 2017.годину
Обрађивач: МЗ Српска Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Мај 2018. године

4. Извештај о раду Месне заједнице Нова Црња за 2017.годину
Обрађивач: МЗ Нова Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Мај 2018. године

5. Извештај о раду Месне заједнице Александрово за 2017.годину
Обрађивач: МЗ Александрово Предлагач: Општинско веће 
Рок: Мај 2018. године

6. Извештај о раду Месне заједнице Војвода Степа за 2017.годину
Обрађивач: МЗ Војвода Степа Предлагач: Општинско веће 
Рок: Мај 2018. године

7. Извештај о пословању ЈКП "8.август" Српска Црња за 2017.годину
Обрађивач: ЈКП "8.август" Српска Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Мај 2018. године

8. Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
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Обрађивач: Одељење за привреду Предлагач: Општинско веће 
Рок: Јун 2018. године

9. Завршни рачун буџета општине Нова Црња за 2017.годину
Обрађивач: Одељење за буџет и финансије Предлагач: Општинско веће 
Рок: Јун 2018. године

ТРЕЋИ КВАРТАЛ

1. Информација о опремљености основних и средње школе у 2018/2019. години
Обрађивач: Одељење за општу управу, заједничке послове и јавне службе Предлагач: 
Општинско веће 
Рок: Јул 2018 године

2. Информација у упису деце предшколског узраста и основних школа у 2018/2019. 
години
Обрађивач: Одељење за општу управу, заједничке послове и јавне службе Предлагач:
Општинско веће
Рок: Септембар 2018. године

3. Информација о упису ученика у средњу школу 2018/2019. године
Обрађивач: Одељење за општу управу, заједничке послове и јавне службе Предлагач:
Општинско веће
Рок: Септембар 2018. године

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ

1. Програм пословања и финансијски план ЈКП "8.август" Српска Црња за 
2019.годину
Обрађивач: ЈКП "8.август" Српска Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Новембар 2018. године

2. План рада и финансијски план Дома здравља Српска Црња за 2019.годину
Обрађивач: Дом здравља Српска Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2018. године

3. План рада и финансијски план Центра за социјални рад "Нова Црња" Нова 
Црња за 2019.годину
Обрађивач: Центар за социјални рад "Нова Црња" Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2018. године

4. План рада и финансијски план Црвеног крста Нова Црња за 2019. годину
Обрађивач: Црвени крст Нова Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2018. године

5. План рада и финансијски план Народне Библиотеке "Ђура Јакшић" Срп. 
Црња за 2019. годину



Број 25 29.11.2017 “Службени лист општине Нова Црња 455

Обрађивач: НБ "Ђура Јакшић" Српска Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2018. године

6. План рада и финансијски план СКТЦ "Ђура Јакшић"Срп.Црња за 2018. годину
Обрађивач: СКТЦ "Ђура Јакшић"Срп.Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2017. године

7. План рада и финансијски план Месне заједнице Радојево за 2019.годину
Обрађивач: Месна заједница Радојево Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2018. године

8. План рада и финансијски план Месне заједнице Тоба за 2019.годину
Обрађивач: Месна заједница Тоба Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2018. године

9. План рада и финансијски план Месне заједнице Александрово за 2019.годину
Обрађивач: Месна заједница Александрово Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2018. године

10. План рада и финансијски план Месне заједнице Војвода Степа за 2019.годину
Обрађивач: Месна заједница Војвода Степа Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2018. године

11. План рада и финансијски план Месне заједнице Српска Црња за 2019.годину
Обрађивач: Месна заједница Српска Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2018. године

12. План рада и финансијски план Месне заједнице Нова Црња за 2019.годину
Обрађивач: Месна заједница Нова Црња Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2018. године

13. Одлука о буџету општине Нова Црња за 2019.години
Обрађивач: Одељење за буџет и финансије Предлагач: Општинско веће 
Рок: Децембар 2018. године

Скупштина општине Нова Црња ће размотрити и сва остала питања која су од 
интереса за општину и грађане,а која нису предвиђена овим програмом и у том смислу 
програм се сматра отвореним.

Председник скупштине унеће у дневни ред седница скупштине предлоге које прими 
од одборника, општинског већа, комисија или других лица овлашћених за подношење 
предлога, као и питања из надлежности скупштине о кој има је расправљано на 
зборовима грађана, с тим да о питањима буде претходно расправљано у надлежном 
скупштинском телу.

Председник СО 
Даница Стричевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине- 
БРОЈ:11-06-35/17-2 
ДАНА: 29.11.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

121.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 и 
16/15 ), Скупштина општине Нова Црња 
на седници одржаној 29.11. 2017. 
године, доноси

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ 

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВА ЦРЊА ЗА 

2018.ГОДИНУ

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на План и 

програм рада, Црвеног крста Нова Црња 
за 2018.годину.

Члан 2.
План и програм 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 општине- 
БРОЈ:11-06-35/17-3 
ДАНА: 29.11.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

122.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 ,16/12и 
16/15 ), Скупштина општине Нова 
Црња на седници одржаној 29.11. 2017. 
године, доноси

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ 

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

"НОВА ЦРЊА”НОВА ЦРЊА 
ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на План и 

програм рада ,Центра за социјални рад 
"Нова Црња" Нова Црња за 
2018.годину, који је донео Управни 
одбор Центра за социјални рад "Нова 
Црња" Нова Црња ,број Ш-551-411/17 
од 03.11.2017 године.

Члан 2.
План и програм 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 општине- 
БРОЈШ-06-35/17-4 
ДАНА: 29.11.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

123.На основу чланова 32. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и
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83/14) и члана 41. тачке 22. Статута 
општине Нова Црња („Службени лист 
општине Нова Црња“ број 9/08 ,16/12 и 
16/15), Скупштина општине Нова Црња 
на седници одржаној 29.11.2017. године, 
доноси

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ 

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "ЂУРА 

ЈАКШИЋ”СРПСКА ЦРЊА 
ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на План и 

програм рада, Народне библиотеке 
"Ђура Јакшић" Српска Црња за 
2018.годину, који је донео Управни 
одбор под бројем 1-07-11/17 дана
10.11.2017.године.

Члан 2.
План и програм 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 општине- 
БРОЈ:11-06-35/17-5 
ДАНА: 29.11.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

124.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,и 
16/15), Скупштина општине Нова Црња

на седници одржаној 29.11.2017. године, 
доноси

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ 

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
СПОРТСКО КУЛТУРНО- 
ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА 

"ЂУРА ЈАКШИЋ"СРПСКА ЦРЊА 
ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на План и 

програм рада,Спортско културно- 
туристичког центра "Ђура Јакшић" 
Српска Црња за 2018.годину, који је 
донео Управни одбор центра,дана
16.11.2017.године..

Члан 2.
План и програм 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 општине- 
БРОЈ:11-06-35/17-6 
ДАНА: 29.11.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

125.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 и 
16/15), Скупштина општине Нова Црња 
на седници одржаној 29.11. 2017. 
године, доноси
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ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ 

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
НОВА ЦРЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на План и 

програм рада, Општинског штаба за 
ванредне ситуације Нова Црња за 
2018.годину.

Члан 2.
План и програм 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 општине- 
БРОЈ:11-06-35/17-7 
ДАНА: 29.11.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

126.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 и 
16/15), Скупштина општине Нова Црња 
на седници одржаној 29.11.2017. године, 
доноси

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ 

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СРПСКА ЦРЊА 
ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на План и 

програм рада ,Месне заједнице Српска 
Црња за 2018.годину, који је донео 
Савет МЗ Српака Црња ,октобра 
2017.године.

Члан 2.
План и програм 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 општине- 
БРОЈ:11-06-35/17-8 
ДАНА: 29.11.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

127.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 и 
16/15), Скупштина општине Нова Црња 
на седници одржаној 29.11.2017. године, 
доноси

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ 

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

АЛЕКСАНДРОВО 
ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на План и 

програм рада ,Месне заједнице 
Александрово за 2018.годину, који је
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донео Савет МЗ ,број 51/2017 од
15.11.2017. године.

Члан 2.
План и програм 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 општине- 
БРОЈ:11-06-35/17-9 
ДАНА: 29.11.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

128.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 и 
16/15), Скупштина општине Нова Црња 
на седници одржаној 29.11. 2017. 
године, доноси

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ 

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОБА 

ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на План и 

програм рада ,Месне заједнице Тоба за 
2018.годину, који је донео Савет МЗ 
,број 253/2017 од 06.11.2017 године.

Члан 2.
План и програм 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 општине- 
БРОЈ:11-06-35/17-10 
ДАНА: 29.11.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

129.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 и 
16/15), Скупштина општине Нова Црња 
на седници одржаној 29.11.2017. године, 
доноси

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ 

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВОЈВОДА СТЕПА 
ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.
Д а ј е с е сагласност на План и 

програм рада ,Месне заједнице Војвода 
Степа за 2018.годину, који је донео 
Савет МЗ , новембра 2017.године.

Члан 2.
План и програм рада чини 

саставни део Закључка.

Члан 3.
Овај Закључак биће објављен у 

„Службеном листу општине Нова 
Црња“.

Председник СО
Даница Стричевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине- 
БРОЈ:11-06-35/17-14 
ДАНА: 29.11.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

130.На основу чл. 9 став 1 Закона 
о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“ бр. 24/2011), Правилника о 
ближим условима и стандардима за 
пружање услуга социјалне заштите 
(„Службени гласник РС“ бр.42/13) и 
члана 41. Статута општине Нова Црња 
(Службени лист општине Нова Црња“ 
бр. 09/08, 16/12 и 16/15), Скупштина 
општине Нова Црња, на седници 
одржаној дана 29.11. 2017. године, 
донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ 

НОВА ЦРЊА

Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити 

грађана општине Нова Црња 
(„Службени лист општине Нова Црња“ 
бр.11/11 ) у члану 4. став 1. после 
подтачке б.) додаје се нова подтачка, 
која гласи:

„в.) Лични пратилац детета“.

Члан 2.
После члана 26. додаје се нови 

члан 26.а који гласи:
„Лични пратилац доступан је 

детету којем је због здравствених 
проблема, телесног инвалидитета, или 
због интелектуалних тешкоћа, потребна 
подршка за задовољавање основних 
потреба у свакодневном животу, под 
условом да је укључено у васпитно- 
образовну установу, односно школу, до 
краја редовног школовања, укључујући 
завршетак средње школе.

Активности личног пратиоца 
детета, планирају се и реализују у складу 
са индивидуалним потребама детета у 
области кретања, одржавања личне 
хигијене, храњења, облачења и
комуникације са другима, што укључује: 
помоћ код куће у облачењу, одржавању 
личне хигијене, при храњењу, припрему 
књига и опреме за вртић односно школу; 
помоћ у заједници, што укључује:помоћ 
у кретању, одлазак на игралиште 
односно место за провођење слободног 
времена, укључујући културне или 
спортске активности и друге сервисе 
подршке.

Услуга личног пратиоца детета 
обезбеђује се у трајању до 40 часова 
недељно, у складу са процењеним 
потребама корисника, о чему одлучује 
Центра за социјални рад општине Нова 
Црња решењем.

Пружалац услуге мора имати 
најмање једног стручног сарадника.

Непосредну услугу личног 
пратиоца пружа сарадник-лични 
пратилац детета.

Стручни сарадник и сарадник- 
лични пратилац морају имати завршену 
обуку по акредитованом програму за 
пружање услуге личног пратиоца.

Сарадник-лични пратилац не 
може бити члан породичног 
домаћинства у коме живи корисник, 
сродник у првој линији, као ни брат и 
сестра по оцу или мајци корисника.

Правилник о начину и условима 
пружања услуга доноси Општинско веће 
општине Нова Црња.

Члан 3.
У свему осталом одлука остај е 

неизмењена.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 8 

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

Председник СО
Даница Стричевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине- 
БРОЈ:11-06-35/17-15 
ДАНА: 29.11.2017. године 
Н О В А Ц Р Њ А

131.На основу чл.45 Закона о 
локалној самоуправи(«Сл.гласник 
РС»бр 129/07,83/14-др.закон) 
,чл.59.Статута општине Нова Црња 
(„Службени лиост општина Нова Црња“ 
бр.09/08,16/12 и 6/15),чл.31.Пословника 
Скупштине општине Нова Црња 
(„Службени лиост општина Нова Црња“ 
бр.08/16..16/16) Скупштина општине 
Нова Црња, а на предлог Председника 
општине Нова Црња на седници 
одржаној дана 29.11.2017. године, 
доноси

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

I
За члана Општинског већа бира 

се:

1.Крајник Миле,рођен 1958. 
године,пензионер из Српске Црње, 
улица Ђуре Јакшића број 90.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у «Службеном 
листу општине Нова Црња»

Председник СО 
Даница Стричевић
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